
 

 
 
Nacka tingsrätt 
Mark- och miljödomstolen 
Box 1104 
131 26 Nacka strand, 
mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

Västerby  2017-12-20 

 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti, lämnar här synpunkter gällande villkoren för Norviks 
hamn avseende transporter på land till och från hamnen, målnummer M 6038-17. 

 
Sammanfattning 

Landtransporterna till och från Norviks hamn kommer att ha betydande miljöpåverkan på flera 
kommuner belägna på Södertörn. Redan nu innebär lastbilstransporterna till och från den befintliga 
hamnen i Nynäshamn. en stor miljöbelastning och allvarliga konsekvenser för trafiksäkerheten 
längs befintliga vägar. Norviks hamn kommer att avsevärt förvärra dessa problem. Eftersom 
förutsättningarna, i den Miljökonsekvensbeskrivning som gjordes för hamnen, fortfarande inte är 
uppfyllda anser vi att godsvolymerna ska begränsas.  
 
 
Bakgrund 

De huvudsakliga miljö-och hälsoskyddsproblemen med Norvik grundar sig på Nynäshamns 
geografiska läge i förhållande till befintliga logistik- och distributionscentra. Det saknas idag en 
fungerande vägförbindelse avsedd för tung trafik mellan hamnen och befintliga logistik- och 
distributionscentra i södra Sverige. Detta är en viktig skillnad jämfört med andra hamnar. 

Det är också anmärkningsvärt i sammanhanget att Stockholms stad, som äger Norvik, driver 
kommersiell verksamhet i en annan kommun än den egna. Stockholms hamnars verksamhet 
innebär att kostnaderna för att hantera miljökonsekvenserna i Nynäshamns kommun, t.ex. 
bullerskydd och gång- och cykelbanor, läggs på skattebetalarna i Nynäshamn, medan Stockholms 
stads invånare genom Stockholms Hamnar får alla vinster från Norviks hamn.  
 
Vi är sedan lång tid kritiska till hamnen. Vi röstade nej och reserverade oss därför mot beslutet att 
anta detaljplanen vid Nynäshamns Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-06-10, bilaga 1. En del 
av vår kritik gäller avsaknaden av utredningar och konsekvensanalyser ur ett 
Nynäshamnsperspektiv. Först 2016 beställde revisorerna i Nynäshamns kommun en förstudie 
rörande hur kommunen kan dra nytta av Norviks hamn. En studie som visar positiva och negativa 
effekter saknas fortfarande. En sådan studie borde givetvis ha gjorts innan beslut fattades. 
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Väg 225 
 
Resultatet av en trafikräkning, som vi genomförde redan 2007, visade att huvuddelen av den 
befintliga godstrafiken till och från Nynäshamn väljer väg 225 och inte väg 73 (bilaga 2). Med 
anledning av resultatet av trafikräkningen varnade vi för den orimliga trafikökning längs väg 225 
mellan Nynäshamn och Södertälje som en hamn i Norvik ofrånkomligen skulle leda till (bilaga 3).  
Varken för Nynäshamns kommun eller Trafikverket är problemen med den tunga trafiken på väg 225 
okända. Nynäshamns kommun och Trafikverket har till exempel utfört flera studier som har pekat ut 
en mängd problem, men som dock inte har utmynnat i några åtgärder.  
 
Väg 225 är redan idag en av Sveriges 55 farligaste vägar (bilaga 4) och där samsas personbilar med 
lastbilar, långtradare, fotgängare, cyklister, bussar i linjetrafik, skolelever och skolbussar. Vägen är 
mycket smal och kurvig, saknar vägrenar och har branta backar med dålig sikt på delar av 
sträckan. Vintertid blir trafiken stående i långa köer och blockerar vägen för övrig trafik eftersom 
lastbilar och långtradare har svårt att komma upp för ett antal backar (bilaga 5) som t.ex. backarna 
vid Frölunda och Kagghamra. Väg 225 är inte mötesfri och det finns många utfarter från gårdar och 
mindre samhällen längs vägen. Dessutom är ett antal nya bostadsområden längs vägen under 
uppförande och ett flertal nya områden, som alla kommer att använda väg 225, är planerade. Den 
tunga trafiken är koncentrerad till färjornas ankomst och avgång. Detta medför långa karavaner av 
lastbilar och långtradare, som gör det svårt att komma ut på väg 225 från anslutande vägar. Med 
ökad tung trafik kommer trafiksituationen att bli ohållbar.  
 
Då Norvik har tagits i bruk ökas antalet lastbilar och långtradare till ca 1 000 per dygn vilket vore 
förödande för trafiksäkerheten och miljön längs vägen. Detta har vi påtalat redan 2006 då 
Vägverket uppvaktades för att avisera vilka problem som Norvik kommer att generera (bilaga 6). Vid 
besöket visades foton från speciellt utsatta vägavsnitt (bilaga 7). 
 
Till skillnad mot tidigare, beskriver Stockholms hamnar nu hur buller, dieselavgaser, vibrationer i 
byggnader och risk för trafikolyckor kommer att öka längs den redan hårt belastade och smala väg 
225. 
 
 
Väg 259 
 
För att avlasta den redan idag med långtradartrafik hårt belastade väg 225 och för att kunna 
hantera de ökade godsvolymerna från Norvik bör väg 259 snarast byggas, med fokus på 
trafiksäkerhet och största möjliga miljöhänsyn. Det fungerar inte att bygga en hamn utan att planera 
för hela transportkedjan. Samhället måste här se till allmänintresset och inte endast till den enskilda 
hamnaktörens intressen. Vi anser att godstrafiken till Norvik bör begränsas till dagens volymer fram 
till dess att väg 259 är färdigbyggd. När sedan väg 259 tas i bruk med den ökade långtradartrafiken 
från Norvik bör möjligheten att begränsa väg 225 för genomfart av långtradartrafik utredas. 
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Andra transportmöjligheter än vägtransport  
 
Om Stockholms hamn vill öka godsvolymerna innan väg 259 är färdigställd är vi positiva till 
omlastning i hamnen för vidare sjötransport till Södertälje och E4/E20 eller vidare in i Mälaren. Detta 
stämmer också överens med Sjöfartsverkets ambitioner om ökade fraktvolymer på de inre 
vattenvägarna. 
 
Tidigare har Stockholms hamnar sagt att ca 25 % av godstransporterna från Norvik kommer att ske 
på järnväg, vilket vi anser är bra ur miljösynpunkt. Detta förutsätter dock att Trafikverket också blir 
klara med beslut om en fungerande infrastruktur för järnvägen. Problem med buller för bostäder 
nära järnvägen i Nynäshamns, Huddinge, Haninge och Stockholms kommuner kommer att öka. 
Även nya bostadsområden planeras nu i direkt anslutning till järnvägen. Risker för påverkan på 
pendeltågstrafiken måste också lösas. Detta innebär att det kommer att ta mycket lång tid innan 
det finns en fungerande järnvägsförbindelse med tillräckligt hög kapacitet till och från Norvik. 
 
 
Förslag till villkor för Norviks hamn 
 
Tillståndet för driften av hamnen bygger på den information som lämnades av Stockholms hamnar i 
Miljökonsekvensbeskrivningen från februari 2007. Där står på sidan 41: 
 

”I och med att väg 73 byggs ut och Södertörnsleden (väg 259) ska byggas ut finns inom 
några år ett bra vägnät för transporterna till och från hamnen på Norviksudden. Dessutom 
kommer goda järnvägsförbindelser för godstrafiken att finnas.”  

 
Detta skrev Stockholms hamnar i februari 2007 och nu mer än 10 år senare kan vi konstatera att 
väg 259 inte är påbörjad och så inte heller de goda järnvägsförbindelserna. Enligt MKB:n skulle det 
alltså finnas ett bra vägnät och goda järnvägsförbindelser på plats vid tiden för Norviks öppnande. 
Detta är inte uppfyllt varför tillståndet vilar på felaktiga antaganden då det gäller landtransporterna.  
 
Stockholms hamnar säger också själva i sin Prövotidsredovisning av 2017-10-18 att man har 
begränsade möjligheter att direkt vidta skyddsåtgärder för de olägenheter som uppstår på grund av 
landtransporterna till och från Norvik. Stockholms hamnar har också deklarerat att man inte kan ta 
ansvar för vilket transportsätt eller vilken transportväg som transportörerna väljer. Därför föreslår vi 
att tillståndet för Norviks hamn kompletteras med en begränsning av godsvolymerna till nuvarande 
nivå (t.ex. antal anlöp per vecka) fram till dess att Södertörnsleden väg 259 är färdigbyggd.   
 
 
För  
 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
Lena Dafgård Per Ranch 
Partiledare och fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot 
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Bilagor: 
Bilaga 1 - Sorundanet reservation Norvik KF 2009-06-10 
Bilaga 2 - Sorundanet trafikräkning 2007-03-11 
Bilaga 3 - Sorundanet pressmeddelande 2007-04-17 
Bilaga 4 - Svevias kartläggning av Sveriges 55 farligaste vägar 
Bilaga 5 - Bilder som visar lastbil- och långtradartrafiken på väg 225 
Bilaga 6 - Sorundanet besöker Vägverket 2006-03-10 
Bilaga 7 - Sorundanet inventering av 225:an 2006-03-05 
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Sorundanet är det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun. Vi lyssnar, reagerar och agerar. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 
2006. Sorundanet vill och verkar för att utveckla hela kommunen positivt, att tillvarata hela kommunens unika natur- och 
kulturvä rden samt att kommunala resurser fördelas lika mellan landsbygd och tätorter. Läs mer på www.sorunda.net! 

 

 

 
Sorundanet, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA, Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorunda.net 
 
  
Yttrande beträffande § 108 Mark- och exploateringsavtal avseende Norvik, Stockholm-Nynäshamns 
hamn med verksamhetsområde, innebärande bl.a. förvärv av delar av fastigheterna Kalvö 1:11, 1:17 
och 1:25 etc. och § 109 Detaljplan för Norvik, Stockholm-Nynäshamns hamn med 
verksamhetsområde, Kalvö 1:25, 1:11 m. fl. i Nynäshamns kommun vid kommunfullmäktiges 
sammanträde  2009-06-10 
 
Sorundanet reserverar sig mot beslutet beträffande exploateringsavtal och detaljplan för Norvik enligt 
följande:  
 
 Vi gör samma bedömning som Miljödomstolen, d.v.s. att många viktiga underlag för beslut om Norvik 
saknas, t.ex. samhällsekonomisk utredning, kompletterande bullerutredning, plats för dumpning av 
muddringsmassor samt hållbara lösningar på infrastruktur för transporter till och från hamnen. Även 
Miljödomstolens frågor beträffande att detaljplaneläggningen enligt plankartan inte omfattar 
vändbassängen i Norviksfjärden och att hamnverksamheten avses äga rum på minst en fastighet som inte 
tillhör sökanden och att denna inte ingår i utställningshandlingen av detaljplanen är mycket allvarliga. 
Sorundanet gör dessutom samma bedömning som Fiskeriverket beträffande att fiskeintresset kan komma 
att skadas allvarligt om Norvik byggs. 
 
Vi gör också samma samhällsekonomiska bedömning som Banverket gör i sitt regeringsuppdrag m.a.p. 
Nynäsbanan: 
 

”En flytt av containerhanteringen från Frihamnen i Värtan till Norvik ger upphov till en mängd 
samhällsekonomiska effekter som är av lokal, regional och nationell karaktär. Banverkets 
uppfattning är att projektets samhällsekonomiska effekter behöver studeras sammanhållet så att 
helheten fångas. 
 
I en sådan kalkyl behöver byggkostnaden för den nya hamnen vägas mot de förändringar av 
transportkostnader och externa effekter (emissioner, trafikolyckor, infrastrukturslitage) som 
uppkommer när stora godsvolymer söker sig nya vägar. Sjötransportena ökar och 
landtransporterna, på såväl väg som järnväg, minskar. 
 
Banverket förväntar sig inte att en hamn i Norvik skall ge upphov till stora godsflöden på järnväg 
från Norvik till Mälardalen. En samhällsekonomisk bedömning har gjorts som visar vilka 
samhällsekonomiska nyttor som uppkommer ifall den nya hamnen i Norvik ges en spåranslutning 
så att vissa volymer kan gå på järnväg istället för på väg. Den studien visade att själva 
spåranslutningen kan bli lönsam ifall godstrafiken nöjer sig med att ha tillgång till spåren under 
persontrafikens lågtrafikperioder. Om godstågen även behöver ha tillträde till spåren under 
högtrafikperioderna krävs så stora kapacitetsinvesteringar att godstrafiken inte kan bära de 
uppkomna samhällskostnaderna.” 

 
Med tanke på de utvidgningar i pendeltågstrafiken, som SL planerar för och som är mycket positiva för 
Nynäshamns invånare, uppstår en betydande risk för konflikter mellan godståg och pendeltåg. En sådan 
konflikt är utvidgning till 10-minuterstrafik och trafik på nätterna. En annan konflikt är när långa godståg 
passerar perronger med väntande resenärer i hög hastighet. Och givetvis risker förknippade med 
transporter av farligt gods.  
 



 
 
 
 
 

 
 

Den bullersituation som kommer att uppstå längs järnvägssträckningen från Norvik in till Stockholm med 
750 meter långa godståg, speciellt på nätterna har inte belysts. Det kommer att innebära allvarliga 
bullerstörningar för alla som bor längs med järnvägen och även för dem som bor flera kilometer från 
järnvägen.  
 
Att inte ha järnvägskapacitet för godstrafiken till och från en containerhamn är inte hållbart utifrån ett 
miljöperspektiv, där det är av högsta prioritet att godset transporteras till och från hamnen på järnväg och 
inte på landsväg. Det är ytterligt tveksamt om någon operatör är beredd att låta godset ligga i hamnen 
eller på terminalen på väg till hamnen för att godstågen bara kan gå vissa begränsade tider på nätterna. 
Det är inte ekonomiskt hållbart. För att uppnå lönsamhet, är det en självklarhet att godset måste vidare så 
snart det har ankommit. Eller för att citera banverket:  

 
”Ska godstrafiken på järnväg få bra förutsättningar för att utvecklas och bli konkurrenskraftiga i 
förhållande till godstrafik på väg så behöver godstågen kunna köra oavsett tid på dygnet. Då 
behövs en betydligt mer omfattande utbyggnad av det berörda järnvägstransportsystemet.” 

 
Det är viktigt att understryka att en hamns läge inte kan bedömas enbart efter hur lättillgänglig hamnen är 
från havet. Ska det byggas en containerhamn, är det minst lika viktigt att bedöma vilka förutsättningar 
som finns för godset att ta sig till och från hamnen, dvs. den infrastruktur som behövs i form av vägar och 
järnväg och det är just detta som är en av Norviks allra svagaste punkter. Sorundanets samlade 
bedömning är att Norvik kostar mer än vad det smakar. 
 
Sorundanets uppfattning är att Norvik är helt felplacerat i förhållande till riksvägnätet E4/E20 och de 
distributionscenter för Mellansverige som är slutdestination för den tunga containertrafiken. En 
fungerande vägförbindelse till riksvägnätet saknas. Samhället ska investera miljarder i väg 73 och väg 
259, då måste samhället också ta ansvar för att dessa vägar utnyttjas effektivt. Den kortaste vägen är 225 
och då hjälper det inte om väg 73 är en fyrfilig väg. Vi anser därför att väg 225 måste stängas av för tung 
genomfartstrafik. Att som i utlåtandet hänvisa till Vägverkets förslag om vissa trafiksäkerhetsfrämjande 
åtgärder för väg 225 löser inte problemet. Ett antal förbättringar i enstaka korsningar ger marginell effekt. 
Sorundanet anser att väg 225 inte alls ska användas för tung genomfartstrafik från/till Norvik. Det är helt 
oacceptabelt att planera för att tung trafik från ostkustens framtida största hamn ska ledas in på långa, 
krokiga 70-vägar nära bebyggelse. Alla trafikanter på väg 225 vet att nuvarande långtradartrafik från 
Polen och Lettland redan i dagsläget dagligen orsakar incidenter på väg 225 och alldeles för många 
trafikolyckor har redan inträffat. I stället anser vi att en förutsättning för att Norvik över huvud taget ska 
kunna byggas är att den tunga trafiken till riksvägnätet kunna gå på mötesfria vägar med en acceptabel 
säkerhetsnivå.  
 
Ur Nynäshamns kommuns perspektiv kommer Norvik inte att tillföra något positivt. Kommunen får inga 
inkomster från hamnen. Det är i stället Stockholms stad som får inkomsterna från Norvik, eftersom 
Stockholms hamn äger Norvik. Det finns ju all anledning att fråga sig varför en kommun köper mark i en 
annan kommun för att flytta sin verksamhet dit, om man nu vill ha en hamn. Det är ju uppenbarligen 
bättre att ha hamnen någon annanstans där den inte stör den egna kommunen, men ändå man ändå får 
inkomsterna från den. Det är därför lätt att förstå att Norvik inte medför någon förbättring av miljön i 
Nynäshamns kommun utan precis tvärtom. Det blir inte heller så stora förbättringar av miljön i 
Stockholms stad som har framförts som argument för Norvik. Den absolut största delen av 
fartygstrafiken, t.ex. Finlandsbåtarna blir kvar och en del av godstrafiken från Norvik kommer i alla fall 
att komma in till Stockholm innan den går vidare. Det torde inte ha undgått någon att Norvik innebär 
mycket stor miljöförstöring, buller och utsläpp i Norviksområdet och Nynäshamns tätort, samt att den 
tunga långtradartrafiken på väg 225 kommer att bli helt oacceptabel och synnerligen trafikfarlig. De stora 
bristerna beträffande infrastruk tur till och från Norvik och avsaknaden av hållbara, positiva argument för 



 
 
 
 
 

 
 

Nynäshamns kommun gör att Sorundanet opponerar sig mot beslutet att anta mark- och 
exploateringsavtalet och detaljplanen för Norvik.  
 
 
 
Sorundanet 
 
 
Lena Dafgård 
Fullmäktigeledamot 
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Sorundanet är det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun. Vi lyssnar, reagerar och agerar. Vi 
finns i kommunfullmäktige sedan 2006. Sorundanet vill och verkar för att utveckla hela kommunen 
positivt, att tillvarata hela kommunens unika natur- och kulturvärden samt att kommunala 
resurser fördelas lika mellan landsbygd och tätorter. Läs mer på www.sorunda.net! 

Sorundanet gör trafikräkning på väg 225 
 
2007-03-13: Belastningen av tung trafik på väg 225 har ökat markant de senaste åren. 
Det är hamnverksamheten i Nynäshamns hamn som är orsaken. Sorundanet hävdar 
dessutom att den övervägande delen av den tunga trafiken väljer väg 225. Sorundanet 
har vid flera tillfällen gjort förenklade trafikmätningar som indikerar att ca 75% av den 
tunga trafiken väljer väg 225. Med anledning av att Nynäshamns kommunledning 
hävdade motsatsen gjorde Sorundanet en omfattande trafikräkning den 11 mars 2007. 
 
Sammanfattningen av denna undersökning är att den tunga lastbilstrafiken som kommer 
med färja från Lettland till Nynäshamn ska till Norge. 
 
Detta konstaterar vi efter att ha räknat fordon på följande strategiska platser:  

+ Nynäshamns hamn 
+ Ösmorondellen 
+ Jordbro 
+ Södertälje 
+ Örebro 

        
Sammanställningen av trafikräkningen: 

+ 71 lastbilar ankom från Ventspils till Nynäshamn kl 07.00 den 11/3 
+ 6 av dessa tog 73:an mot Stockholm 
+ 65 svängde in på 225:an mot Södertälje 
+ 54 av dessa fortsatte mot Norge, kunde vi konstatera efter att ha följt efter karavanen till 

Örebro och där placerat oss vid avfarten mot Oslo. 
 
På nästa sida ser du en mer detaljerad presentation. Om Du är intresserad av mer fakta och hur vi 
gjorde trafikräkningen i detalj så är Du välkommen att kontakta oss. 
 

      



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



 
 
 
 
 
 
 
PRESSMEDDELANDE 

Nej till Norvik naturligt  

 
Lokalpartiet sorunda.net välkomnar regeringens avslag på Stockholms 
hamnars begäran om EU-bidrag till hamnprojektet Norvik i Nynäshamn.  
Sorunda.net anser att avslaget är naturligt eftersom hamnprojektet saknar 
affärsnytta, orsakar allvarlig miljöpåverkan och innebär stora risker för 
skattebetalarna. 
 
 
Västerby den 17 april 2007: sorunda.net (Nynäshamns nya lokalparti) meddelar att 
man välkomnar regeringens avslag på Stockholms hamnars begäran om EU-bidrag till 
hamnprojektet Norvik i Nynäshamn. 
 
”Vi anser att det inte finns någon affärsnytta med att anlägga ytterligare en hamn för 
att hantera dagens godsvolym. Denna godsvolym kan i morgon dag hanteras av andra 
hamnar t.ex. Södertälje, Oxelösund, Norrköping och Gävle.” säger sorunda.nets 
talesman Per Ranch som följer projektet. “Morgondagens godsflöden där Stockholms 
hamnar vill kapa åt sig hela godsvolymen för ostkusten kräver givetvis nationell 
samordning eftersom det innebär en mycket stor strukturförändring. I avvaktan på en 
sådan utredning bör Norviksprojektet läggas på is” fortsätter Per Ranch. 
 
“Det finns inga miljöargument för projektet Norvik. Tvärtom, existerande infrastruktur 
på land bygger på distributionscentra i Mälardalen och söder om Södertälje. Det 
innebär att landtransporterna kommer att öka om Norviksprojektet genomförs” säger 
Per Ranch.  
 
”Dessutom står man inför ett mycket delikat problem med alla tomcontainrar – en 
Storstadsregion importerar varor men exporterar tjänster. Att hantera tomcontainrar 
kommer att påverka miljö och lönsamhet negativt. Vår slutsats är att Norviksprojektet 
inte är realistiskt och kommer att självdö om marknaden får bestämma. Därför bör 
inte samhället påverka konkurrenssituationen genom stöd till verksamheten” avslutar 
Per Ranch. 

 

Fakta: Sorunda.net är det nya lokalpartiet 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 
kommunen positivt, att tillvarata hela kommuns unika natur- och kultur-
värden 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. 
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Informationsavdelningen 
Box 4018 
171 04  SOLNA 
Telefon 08-404 10 00 
Besöksadress: Hemvärnsgatan 15 

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om Sveriges vägar 
och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,9 
miljarder kronor. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, 
hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet 
runt, från norr till söder, för att sopa, ploga och sköta om landets vägar, gator, parker och torg. Vill du 
följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se 

 

Sveriges 55 farligaste 
vägar kartlagda 
I nästa nummer av tidningen På Väg* publiceras en unik sammanställning över  
55 av Sveriges farligaste vägar. På dessa vägar dör hundratals människor varje år.  

På Väg har bett Trafikverkets regionala och centrala trafiksäkerhetsexperter lista vilka de 
farligaste vägarna är i respektive region. De farliga vägarna finns i hela landet, från Ystad 
i söder till Boden i norr. Elva av de farligaste vägarna finns i Västra Götalandsregionen, 
nio i Stockholms län, sex i Skåne och fem i Värmlands län.  

Som den allra farligaste räknas enligt Trafikverket E20 genom Västergötland, som är en 
huvudpulsåder för tunga transporter mellan stockholmsområdet och västkusten. Bara på 
sträckan mellan Alingsås och Örebro har 14 personer dött och 50 skadats svårt de 
senaste åren. 

Gemensamt för de vägarna är att de inte är mötesfria. Om de byggdes om till mötesfria 
genom mitträcken mellan körbanorna – 2+1-vägar eller motorvägar – skulle olycksrisken 
minska till en bråkdel och många av människoliv skulle kunna räddas.  

Erik Lundman, chef för affärsutveckling på Svevia: 

– Det är olyckligt att regeringen nu drar ner på anslagen till trafiksäkerhetsinvesteringar till 
förmån för andra stora infrastruktursatsningar. Sett under en tioårsperiod skulle uppemot 
tusen människor slippa skadas eller dö om dessa 55 farliga vägar gjordes mötesfria. 
Dessutom skulle det skapa arbetstillfällen för tusentals vägarbetare under många år, 
vilket också är viktigt med tanke på att konjunkturen ser ut att vika. Det borde finnas 
utrymme i budgeten för både och. 

Se hela listan med farliga vägar nedan. 

*Tidningen På Väg, som ges ut av Svevia sex gånger per år, är en branschtidning inom 
infrastruktur. 

För ytterligre information kontakta: 

Mikael Bergling, redaktör På väg, tel. 08-652 31 61, 0705-58 51 58 

Erik Lundman, chef för affärsutveckling på Svevia, tel 08-404 10 45 
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Här är 55 av Sveriges farligaste vägar  

   Region/län Väg Delsträcka Region/län Väg Delsträcka 
Skåne 108 V17-Röstånga Södermanland 55 Strängnäs-Hjulsta 

Skåne 9 Ystad-Simrishamn Västmanland/Uppsala 67/72 Sala-Uppsala 

Skåne 104 Saxtorp-Gårdstånga Uppsala/Västmanland 70 Enköping-Sala 

Skåne 107 Bjuv-Ängelholm Uppsala 55 Örsundsbro-Kvarnbosund 

Skåne 23 Höör-Hässleholm Stockholms län E18 Kapellskär-lv 1030 

Skåne 16 Lund-Dalby Stockholms län 76 Norrtälje-länsgräns 

Halland 41 Västra Derome - N/O län Stockholms län 77 Rimbo-Gottröra 

Halland 117 Genevad - Halmstad Stockholms län 269 tpl Bro-lv 263 

Halland 940 Kungsbacka-Gottskär Stockholms län 257 Lv 549-lv 542 

V Götaland E6/20 Norrleden, Göteborg Stockholms län 225 Hela sträckan 

V Götaland 45 Göteborg-Trollhättan Stockholms län 226 Hela sträckan 

V Götaland 190 Lärjemotet- Olofstorp Stockholms län 509 E20-Järna 

V Götaland E6 Pålen-Lugnet, Skee-Ejgst Stockholms län 259 Gladö Kvarn-Masmo 

V Götaland E20 Alingsås -Vara Dalarna 50 Grängesberg-Gräsberg 

V Götaland 40 Dållebo-Hester Dalarna 66 Gräns U/W län-Ludvika 

V Götaland 41 Gräns V Götalands län-Borås Dalarna 70 Borlänge-Mora 

V Götaland 44 Grästorp-Götene Gävleborg E4 Kongberget -Gnarp/Blingsjö 

V Götaland E20 Skara-Örebro Gävleborg 83 Sibo-Vallsta 

V Götaland 49 Skövde-Tibro Jämtland E14 Sundsvall-Stöde 

V Götaland 160 Stenungsund-Rotvik Västernorrland E14 Sundsvall-Stöde 

Värmland E18 Björkås-Karlstad Västernorrland E4 Ullånger-Docksta 

Värmland 45 Vid Sunne Västernorrland E4 Njurunda-Sundsvall 

Värmland 45 Vid Torsby Västerbotten E12 Umeå-Brännland, Brattby-Vännäs 

Värmland 62 Forshaga-Munkfors Västerbotten 372 Skellefteå-Skellefteå hamn 

Värmland 63 Karlstad-Molkom Norrbotten E4 Boviken-Rosvik 

Örebro 51 Kvarntorp-Örebro Norrbotten 97 Sunderbyn-Boden 

Örebro 50 Lindesberg-länsgräns Dalarna       

Vägavsnitten är inte rangordnade. Urvalet utgår från Trafikverkets regionindelning 
 

 



Bilaga 5 -  Bilder som visar lastbils- och långtradartrafiken på väg 225 

 

 

 



 

 

 
 



Sorundanet besöker Vägverket 
Som vi tidigare informerat om kommer Stockholms Stads planer för Norvik att 
medföra mer än 1000 nya långtradare per dygn genom vår kommun. Det motsvarar 
ca 378 00 nya långtradare per år enligt olika utredningar. Redan idag är det många 
som upplever den befintliga långtradartrafiken till och från hamnen som en 
säkerhetsrisk längs väg 225. Väg 225 är en gammal kulturväg och som alla vet smal, 
krokig och backig med många skymda utfarter. Vägen kantas av busshållplatser med 
väntande barn och ungdomar på väg till skolan. Alla Sorundabor har säkert mött 
karavaner med långtradare på väg från hamnen längs väg 225, vilket skapar farliga 
omkörningssituationer. Dessutom orsakar långtradarna vibrationer och bullerproblem 
i många bostadshus nära vägen. 
 
För att visa på konkreta förslag till förbättringar i nuläget har Sorundanet inlett en 
dialog med Vägverket. Sorundanet anser att väg 225 är klart olämplig för tung 
genomfartstrafik ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Helst vill vi att den tunga trafiken 
styrs om till andra vägar (väg 73 och väg 259) och vi vill också utreda andra åtgärder 
som kan öka trafiksäkerheten längs olika  delar av väg 225. Vi blev inbjudna till 
Vägverket i Solna av Vägverkets regiondirektör Susanne Lindh och tre av hennes 
närmaste medarbetare till ett möte den 10/3. Under mötet på Vägverket visade vi en 
fotopresentation av speciellt farliga vägavsnitt som skulle kunna göras säkrare med 
t.ex. annan skyltning (ändrad hastighet, stopplikt, rondell etc.). Våra förslag i 
kombination med de tidigare aviserade hastighetskamerorna tror vi skulle öka 
trafiksäkerheten betydligt i det korta perspektivet. I det längre perspektivet har 
Sorundanet och Vägverket samsyn om väg 225,  dvs. väg 225 är inte tänkt som 
genomfart för den tunga trafiken utan den ska gå via väg 73 och väg 259 
(Södertörnsleden) när den blir klar.  
 
Vårt intryck av mötet nyligen är mycket positivt och vi upplever att våra synpunkter 
togs till vara. En skrivelse och videofilm från Ristomta Vägförening överlämnades 
också till Vägverket.  Sorundanet kommer att vara med i diskussionerna om placering 
av de kommande hastighetskamerorna och övriga åtgärder som planeras kortsiktigt. 
Vi välkomnar dialogen med Vägverket för ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete  för 
Väg 225.  
 
Sorundanet 
Nynäshamns nya lokalparti 
 
Lena Dafgård 
Karin Ekholm 
Luzzi Herzog 
Per Ranch 
Christer Sundquist 
Rolf Åberg 
Irene Ångström 
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via
Sorunda Ridskola – Berga – Ristomta –

Porthus – Spångbro – Fullbro
och Frölunda
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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.


