
 
 
 
 
 
 
 
PRESSMEDDELANDE 

85% av långtradarna från Nynäshamn tar väg 225 mot Södertälje  
 
Lokalpartiet sorunda.net genomförde den 11 mars 2007 en stickprovsmätning 
av långtradare från Baltikum. Resultatet visar att 85% av långtradarna väljer 
väg 225 mot Södertälje och att 75% fortsätter förbi Örebro i riktning mot 
Oslo. För trafiksäkerheten och miljön vore det bättre om denna trafik gick via 
Södertälje  hamn. 
 
Västerby den 19 mars 2007: sorunda.net (Nynäshamns nya lokalparti) meddelar att 
85% av långtradarna i en stickprovsmätning den 11 mars 2007 väljer väg 225 mot 
Södertälje och att 75% fortsätter förbi Örebro i riktning mot Oslo.  
 
”Resultatet bekräftar tidigare stickprovsmätningar som vi har utfört” säger Per Ranch 
som lett mätningarna. “Resultatet visar att vi har fog för vår oro om ytterligare kraftig 
ökning av långtradartrafiken på väg 225 om Stockholm-Nynäshamns hamn Norvik 
byggs” fortsätter Per Ranch. 
 
“Stockholm Hamn AB och ledande makthavare i Nynäshamn kommun hävdar att god-
set till Norvik har Stockholm och Mälardalen som mål. Man hävdar också att man har 
genomfört undersökningar som stödjer detta. Våra mätningar visar motsatsen och vi 
hoppas att alla fakta offentliggörs så att vi gemensamt kan jämföra varför vi har fått 
så olika resultat” säger Per Ranch.  
 
”Ledande makthavare i Nynäshamn kommun menar vidare att långtradarna kommer 
att välja väg 259, den s.k. Södertörnsleden, när den är byggd. Även om Södertörns-
leden påbörjas planenligt 2009 så kommer oskyddade trafikanter under lång tid att 
utsättas för oacceptabla olycksrisker längs väg 225. Väg 225 hör redan till de 100 mest 
olycksdrabbade vägarna i landet. Att ytterligare belasta denna väg är oansvarigt. Väg 
225 är dessutom rekommenderad som primär transportled för farligt gods av väg-
verket vilket torde innebära att den inte kommer att stängas av för tung genomfarts-
trafik. De flesta professionella bedömare anser det osannolikt att långtradare väljer 
den betydligt längre Södertörnsleden. För trafiksäkerheten och miljön vore det bättre 
om långtradartrafiken till och från Baltikum gick via Södertälje hamn” avslutar Per 
Ranch. 

Fakta: Sorunda.net är det nya politiska alternativet i Nynäshamns kommun. I 
valet 2006 erövrade man ett mandat samtidigt som man blev tredje största 
parti i norra Nynäshamns kommun. Sorunda.net vill och verkar för att 
utveckla hela Nynäshamns kommun positivt, att tillvarata Nynäshamns 
kommuns unika natur- och kulturvärden samt att kommunala resurser 
fördelas rättvist mellan landsbygd och stad.  

Mer information finns på www.sorunda.net. Kontakta gärna Per Ranch, epost 
per@sorunda.net, tel 0708-999 101, för mer information angående den 
senaste stickprovsmätningen av långtradartrafik. 



Trafikräkning 2007-03-11 kl 07.00 - 12.30

Sammanfattning Riktning Ekipage %
Nynäshamn 71 100%

Stockholm 8 11,3% Två via väg 225!
Oslo 55 77,5% Mätstation 6+7
Göteborg 5 7,0% Mätstation 6
Oslo/Göteborg 3 4,2% Mätstation 8
Totalt 71 100%

Mätpunkt Ort Plats Riktning Ekipage Kommentar

1 Nynäshamn Hamnen / Pelles fisk / Bensinviken Stockholm 71
Totalt 71 Inkl. Jeep med båt, husbil

2 Ösmo Ösmorondellen Stockholm 6 Korrigerat för ekipage som först kör mot
Södertälje 65 Stockholm men vänder och kör mot S-tälje
Totalt 71 Inkl djurtransport, Vingåkers åkeri

3 Jordbro
3.1 Trafikplats Jordbro, bro Stockholm 6
3.2 Rondellen Jordbrolänken/G:a Nynäsv. Huddinge 0

Totalt 6

4 Södertälje Trafikplats Saltskog
4.1 Motorvägspåfart Göteborg Göteborg 65
4.1 Motorvägspåfart Göteborg Stockholm 2
4.2 Scandic/Statoil Helsingborg 3
4.2 Scandic/Statoil Södertälje 1

Totalt 71

5 Nykvarn/Mariefred Mobil mätpunkt Göteborg 8
Totalt 8 Uppmätt hastighet ca 108 km/h

6 Örebro Trafikplats Adolfsberg, avfart mot Oslo Göteborg 5
Oslo 49
Totalt 54

7 Sanna E18 ca 6km väster Örebro Oslo 6
Totalt 6

8 Örebro/Arboga Mobil mätpunkt Örebro 3 Mötande ekipage vid återresa,
Totalt 3  ej dokumenterat


