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Förslag till åtgärder för väg 225
på sträckan inom Nynäshamns kommun

SORUNDANET
info@sorunda.net
www.sorunda.net

Frölunda – sid 10

Fullbro – sid  9

Spångbro – sid 8

Porthus – sid 7

Ristomta – sid 6

Berga – sid 5

Sorunda ridklubb
utfart – sid 4

Ösmorondellen – sid 3
Vägg 225 möter väg 73
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Ösmorondellen

Det är här problemen med den tunga trafiken börjar. Alla transporter som ska söderut väljer väg 225
efter Ösmokorset istället för väg 73. Väg 225 har 70 km/t som högsta tillåtna hastighet ända fram till
Spångbro. Det är tyvärr inte många som håller 70. Här vore lämpligt med hastighetskameror.

Väg 225 i sin helhet är olämplig för tung trafik, vilket kommer att framgå av denna presentation.
Det vore därför lämpligt att markera en begränsning för tung trafik redan före rondellen.

Väg 225

←←←←← Mot Stockholm Väg 73 från Nynäshamn
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Sorunda ridskola

När man åkt förbi avfarten in till Ösmo centrum går vägg 225 ner mot Sorunda ridskola. Där finns
på vardera sidan av vägen en busshållplats. Där kliver många barn på och av och som ska till
ridskolan eller är på väg därifrån. Det rör sig om många barn och ungdomar och där borde finnas en
fartbegränsning eftersom sikten är kraftigt begränsad i kurvan. Hållplatsen på höger sida ser man
inte förrän man nästan är inpå den.
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Berga

Den skarpa kurvan i kombination med backen som kommer längre fram på vägen är mycket olycks-
drabbad. På raksträckan just här tar alltför många förare sats och när de kommer till kurvan är risken
stor att föraren tappar kontrollen, framför allt vid möte.
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Ristomta

X Utfart

Alldeles vid krysset kommer utfarten från Ristomta. På båda sidorna av vägen finns busshållplatser
och många skolbarn kliver på och av här. På morgnarna är det dessutom bråttom och barnen glöm-
mer lätt att se sig för. Alldeles bortom busshållplatsen lutar vägen nedåt och svänger till vänster.
Kommer bilar därifrån i hög fart har barnen inte en chans.
Står man vid krysset och tittar till höger (se lilla bilden nedan till höger)  så lutar vägen även där
nedåt och svänger till höger.
Det är alltså en  sträcka med kort sikt och här borde hastigheten inte få vara mer än 30 km/t och
förstärkas med ett övergångsställe.
r.
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Porthus

←←←←← Mot Lisön
→→→→→

Mot Södertälje

Bilarna som kommer från vänster, alltså från Lisön har förkörsrätt. Det är en ”lämna företrädes-
skylt” vid korsningen, men det händer allt för ofta att bilarna som kommer på väg 225 anser att de
åker på huvudväg och har förkörsrätt, vilket de inte har, och där händer också många otrevliga
incidenter. Här föreslår vi en stoppskylt för att bättre markera vikten av fösiktighet

Väg 225
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Spångbro

Nu närmar vi oss Spångbro. Här är skyltat 50. Det är ytterst sällan någon över huvud taget bromsar
in till rätt hastighet.  Här vore en kamera på sin plats eller annan hastighetsbegränsande åtgärd. Till
vänster finns även en in- och utfart mot bostadsområdet Ottersta, som ytterligare borde markeras.

Här ligger Spångbro centrum
med bank, restaurang, Kon-
sumbutik, frisör och busshåll-
platser med bussar som häri-
från går ut till olika destinatio-
ner.

Vägen som svänger in till
höger går upp till Kyrkskolan
och Sunnerbyskolan med
tillsammans över 500 elever.
Där ligger också  kyrkan,
församlingshemmet mm.
Alltså är det många människor
som rör sig i detta område hela
dagarna, barn, gamla och
vuxna. Hastigheten är visserli-
gen fastställd till 50, men
borde hellre vara 30, eller
kompletteras med övergångs-
ställe, trafikljus eller rondell.
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Fullbro

Bilen står vid utfarten från Fullbro för att köra ut på väg 225. Åt båda hållen (se småbilderna till
vänster och höger) Är det nedförsbacke och kurva. Med livet som insats kör man ut på väg 225 och
värst är det om man ska svänga vänster. Nedanför båda backkrönen är vägen rak och det är lätt att
överskrida hastigheten. Här borde sträckan begränsas till 50 km/t.

Om bilen ska svänga vänster. Om bilen ska svänga höger.
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Frölunda

Här är en bit av den mycket gamla delen av väg
225. Det är en gammal byväg som breddats i den
mån det har gått mellan ladorna och en bergklack
med runristning.
Här är det 50 som gäller. När bilen kommit förbi
den röda ladan till höger på stora bilden kommer
den fram till ett rött stall (lilla bilden) och vägen
svänger där kraftigt  till vänster ihop med en brant
backe.
När man möter de stora långtradarna här måste
dessa skära kurvan för att inte släpvagnen ska åka
in i ladan. Ett möte med en långtradare i denna
kurva skapar livsfarliga situationer.
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Frölunda, forts

Här kommer nu vägen upp från kurvan och backen. Till höger, vid krysset går en väg ut från
Frölunda by. Här är sikten i stort sett obefintlig för den som ska ut på väg 225. Vid krysset till
vänster ligger bergklacken med runristningen som också innebär skymd sikt. I byn bor många
familjer med flera barn och barnen går ofta på vägen ner mot stallet som ligger nedanför backen. De
vita pilarna visar in- och utfart mot Stutby. Utfarten från denna väg till 225an är inte heller riskfri.

På nedanstående bilder ser man hur vägen som går ända bort till malmen, vid bortre skogsbrynet, är
en 50-sträcka. Bortom kurvan ligger ytterligare två gårdar med utfarter och även många ridande
barn som ska över vägen. Här borde bättre markering på hastighetsbegränsning finnas.

X

←←←←←

X

Foto: L
uzzi H

erzog

←←←←←
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Några synpunkter från boende längs
väg 225 inom Nynäshamns kommun

• Hastighetsbegränsning med övergångsställe vid samtliga busshållplatser med skymd sikt.

• Omkörningsförbud, dvs (heldragen) spärrlinje, där det är skymd sikt. Som det är nu förekommer
omkörningar på sträckan Berga by–Porthus, t.o.m. vid Ristomta-avfarten.

• Heldragen kantlinje på hela sträckan för att markera att gångtrafik och cykeltrafik förekommer.

• Rondell i Spångbro.

Det finns vissa delar av vägen som i stor utsträckning trafikeras av fotgängare. Jag tänker på de
korta bitar som ofta är mellan en utfartsväg till närmaste busshållplats. Skulle inte dom korta
bitarna kunna få en separerad gångbana? Jag tänker exempelvis på:

• Frölunda, där jag ofta ser skolungdom komma gående från avfarten mot garnboden mot
busshållplatserna.

• Mest synd tycker jag om den stackare som står mitt på gärdet mellan Frölunda och Aska för färd
Söder ut….

• Det är även alltid mycket barn/ungdom vid Fituna och den norra Stutby avfarten. Där är det
bättre plats men helt mörkt.

• Vanliga övergångsställen vid busshållplatser med skymda förhållanden kan skapa en falsk
trygghets känsla, och på det viset paradoxalt nog vara farliga. Men kompletterade med trafik ljus
med gul blink eller liknande vore det bra. Då skulle verkligen de korsande fotgängarna få en
större trygghet och trafikanterna få upp ögonen för att här finns verkligen verklig risk.
Hastighetsbegränsningar är bra för säkerheten vid sådana platser, men de följs inte så bra och
särskilt inte vid lågtrafik. Så någon form av signalanordning vore ett stort plus.

• Vad som skulle kunna belysas är all den tunga trafik som faktiskt går på 225:an och genom
Spångbro. Min son och jag brukar ta en glass sittandes vid Shell macken på somrarna och det jag
sett under de korta stunderna är skrämmande. Vissa långtradarchaufförer använder Spångbro
(som ju ligger i en svacka med uppförsbackar åt båda hållen) som en ansatssträcka för att hålla
högsta möjliga fart ut på nästa raksträcka. En rondell vora mycket effektiv för att begränsa farten.


