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Motion   angående   alkobommar   i   Nynäshamns   hamn  

Bakgrund   
Onyktra   lastbilsförare   från   färjor   är   ett   stort   trafiksäkerhetsproblem.   Det   har   hänt   flera   olyckor   i   vår  
kommun   där   det   har   framkommit   att   lastbilsförarna   har   varit   onyktra.   
 
Lastbilstrafiken   har   ökat   dramatiskt   sedan   Balt-ländernas   inträde   i   EU.   År   2005   anlöpte   två   färjor   i  
veckan   från   Lettland   till   Nynäshamns   hamn.   Nu   anlöper   nästan   två   färjor   om   dagen.   Till   detta   kommer  
färjor   från   Gotland   och   Polen.   En   stor   del   av   lastbilstrafiken   väljer   väg   225,   eftersom   det   är   den   närmaste  
vägen   till   de   logistikcentra   som   finns   i   mellersta   Sverige.   En   stor   andel   lastbilar   är   även   destinerade   till  
Norge,   något   som   vi   visade   i   en   trafikmätning   redan   år   2007.   1

 
År   2010   motionerade   vi   om   att   alkobommar   skulle   sättas   upp   i   hamnen.   Försök   i   andra   hamnar   hade  
visat   på   goda   resultat.   Motionen   avslogs   tyvärr   med   följande   motivering;  2

 
“Kommunstyrelseförvaltningen   instämmer   i   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   uppfattning  
att   det   förebyggande   arbetet   för   att   förhindra   rattonykterhet   bör   bygga   på   ett   samarbete   mellan  
berörda   parter.   Efter   inhämtande   av   synpunkter   från   berörda   parter   har   det   framkommit   att   det  
för   närvarande   inte   är   aktuellt   att   driva   frågan   om   att   installera   alkobom   i   hamnområdet   i  
Nynäshamn.   Därmed   föreslår   kommunstyrelseförvaltningen   att   motionen   avslås.”  

 
En   stor   ökning   av   antalet   skolbarn   som   bussas   på   väg   225   har   skett   efter   att   skolorna   i   Stora   Vika   och  
Fagervik   har   lagts   ned   samt   att   högstadiet   i   Sunnerby   har   flyttat   till   Ösmo.   För   en   par   veckor   sedan  
körde   en   lastbil   av   vägen   vid   Berga.   Lastbilen   framfördes   av   en   onykter   förare.   Olyckan   hade   kunnat  
sluta   mycket   illa   om   den   kört   på   en   oskyddad   trafikant   eller   kolliderat   med   ett   annat   fordon,   t.ex.   en  
buss   med   skolbarn.  
 
   

1  Sorundanet   gör   trafikräkning   på   väg   225;   https://sorundanet.se/2007-03-11.html  
2   Motion   angående   installation   av   alkobom   vid   utfart   från   hamnområdet   för   förare   som   kommer   med   färjor   från   utlandet;  
https://sorundanet.se/2010-08-10.html  
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I   september   2017   fick   Trafikverket   uppdrag   av   regeringen   att   införa   ”automatiserade   nykterhetskontroller  
i   vissa   hamnar”.   Kontrollerna   ska   upptäcka   onyktra   förare   och   förhindra   att   de   kör   på   de   svenska  
vägarna.   Införandet   och   driften   av   kontrollanläggningarna   bygger   på   ett   övergripande   samarbete   mellan  
aktuella   hamnar,   Trafikverket,   Polismyndigheten   och   Tullverket.   I   augusti   2019   invigdes   den   första  
automatiska   nykterhetskontrollen   i   Göteborgs   hamn.   Fler   hamnar   är   på   gång   att   införa   automatiserade  
nykterhetskontroller,   bland   annat   i   Trelleborg.   Totalt   har   regeringen   satsat   78   miljoner   kronor   i   projektet.  
Norviks   hamn   öppnar   år   2020   och   trafiken   på   vägarna   väntas   öka   med   med   1   000   lastbilar   per   dygn.  
Samtidigt   saknas   nödvändig   väginfrastruktur   i   vår   kommun,   vilket   bör   kommuniceras   till   berörda   parter  
som   Stockholms   hamnar,   Trafikverket,   Polismyndigheten   och   Tullverket.   
 
Syfte   
Syftet   med   motionen   är   att   förhindra   allvarliga   olyckor   orsakade   av   onyktra   lastbilsförare.   
 

Yrkande   
Med   anledning   av   ovanstående   yrkar   vi:   
 

1. Att   vår   kommun   informerar   berörda   parter   som   Stockholms   hamnar,   Trafikverket,  
Polismyndigheten   och   Tullverket   om   ökningen   av   trafiken   samt   att   det   har   visat   sig   att   det  
förekommer   en   hel   del   onyktra   lastbilsförare.  

 
2. Att   vår   kommun   inhämtar   synpunkter   från   berörda   parter   som   Stockholms   hamnar,   Trafikverket,  

Polismyndigheten   och   Tullverket   gällande   alkobommar   
 

3. Att   vår   kommun   aktivt   driver   frågan   om   att   installera   alkobommar   gentemot   berörda   parter   som  
Stockholms   hamnar,   Trafikverket,   Polismyndigheten   och   Tullverket.  

 
 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
  
 
 
 
Lena   Dafgård Per   Ranch  
Partiledare   och   gruppledare Vice   gruppledare  
Ledamot   i   kommunstyrelsen, Ersättare   i   kommunstyrelsen,  
i   barn-   och   utbildningsnämnden i   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden  
och   i   kommunfullmäktige och   ledamot   i   kommunfullmäktige  
 
 
Bilagor:  
1   -   Sorundanet   gör   trafikräkning   på   väg   225;   https://sorundanet.se/2007-03-11.html  
2   -   Motion   angående   installation   av   alkobom   vid   utfart   från   hamnområdet   för   förare   som   kommer   med  
färjor   från   utlandet;   https://sorundanet.se/2010-08-10.html  
3   -   Nynäshamnsposten   19   september   2019:   Chauffören   som   välte   med   lastbilen   på   väg   225   misstänks  
för   grovt   rattfylleri   –   har   anhållits  
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Sorundanet, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA, Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorunda.net 
 
 
 

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



Sorundanet är den nytänkande lokalpolitiska kraften i Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 
2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Sorundanet vill varsamt ta tillvara hela kommunens unika 
möjligheter till en positiv utveckling av både landsbygd och stad. Besök www.sorunda.net 
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Motion angående installation av alkobom vid utfart från 
hamnområdet för förare som kommer med färjor från 
utlandet  
 
Bakgrund 

 
Onyktra lastbilsförare från färjor är ett stort trafiksäkerhetsproblem och det har hänt flera 

olyckor i Nynäshamns kommun, där det har framkommit att lastbilsförarna har varit onyktra. 

Trelleborgs hamn var först i Sverige med att införa alkobom, alkolåsterminal i juni 2006. Det 

har visat sig att den har haft gott resultat, trots att den inte har kapacitet för att alla fordon 

ska kunna kontrolleras, eftersom kontrollen är tidsödande, bl.a. därför att föraren är tvungen 

att gå ur fordonet för att blåsa. Ystads hamn planerar också att installera en alkobom. Nu finns 

det dock en bättre teknisk lösning sedan 2006, som gör att kontrollen endast tar 10-15 

sekunder. Med denna lösning blir det möjligt att kontrollera samtliga förare i stället för att 

endast göra stickprov. Systemet fungerar på följande sätt: Föraren får instruktioner på olika 

språk, när han/hon kör fram till blåsstationen. Chauffören kan sitta kvar i sitt fordon och testet 

utförs genom att föraren blåser några centimeter från en sensor, som kontrollerar om 

utandningsluften innehåller alkohol eller inte. Inga tidskrävande och kostsamma byten av 

munstycken för hygienens skull behövs därför. Om kontrollen av utandningsluften blir 

godkänd, går bommen upp. Annars förblir bommen stängd och personal tillkallas.  

 
 

Syfte 
 
Syftet med att inrätta alkobom vid utfart från hamnområdet för utländska färjor är: 

 

 att öka trafiksäkerheten och därmed minska trafikolyckorna i Nynäshamns kommun 

 

 att säkerställa att inga onyktra förare kör av färjorna från utlandet och sedan ut på 

vägarna i Nynäshamns kommun med omnejd. 

 

 



Yrkande 
 
Sorundanet yrkar: 

 

 att Nynäshamns förhandlar med Stockholms Hamnar om att en alkobom i form av en 

blåsstation installeras vid utfart från hamnområdet för färjor från utlandet. Den typ av 

alkobom som avses, är den typ där föraren inte behöver gå ur fordonet och där 

kontrollen kan ske genom att föraren blåser några centimeter från sensorn. 

 

 att Stockholms Hamnar står för kostnaderna som är förknippade med alkobommen, 

eftersom det är deras kommersiella verksamhet som orsakar problemet med att 

onyktra förare från utlandet utgör en olycksrisk i trafiken för dem som trafikerar vägar 

och gator i Nynäshamns kommun med omnejd.  

 

 
 

 
För Sorundanet 

 

 

 

 

Lena Dafgård 

Fullmäktigeledamot 

 
 
 

Sorundanet Västerby Pl 4474 137 94 Norra Sorunda Tel 0708-92 17 50 kontakt@sorunda.net 

Sorundanet är den nytänkande lokalpolitiska kraften i Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 

2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Sorundanet vill varsamt ta tillvara hela kommunens 
unika möjligheter till en positiv utveckling av både landsbygd och stad. Besök www.sorunda.net 



Chauffören som välte med lastbilen på väg 225 misstänks för grovt rattfylleri – har anhållits

Föraren till den lastbil som välte i onsdags vid väg 225 vid Berga i Sorunda misstänks nu för grovt rattfylleri. – Han är anhållen på
sjukhuset, berättar kriminalinspektör Anneli Gustafsson på Nynäshamnspolisen.

Anmäl text- och faktafel

Olyckan inträffade vid 14-tiden då lastbilen, som var lastad med plywood, välte och landade på sidan utanför vägbanan. Bilens förare fördes
till Karolinska universitetssjukhuset med ambulanshelikopter.

Han misstänks nu för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet för trafik.

– Det beror på att han luktade starkt av alkohol. Han är kvar på sjukhuset men har inte några livshotande skador, berättar kriminalinspektör
Anneli Gustafsson på Nynäshamnspolisen.

Lastbilen var registrerad i Lettland. Chaufförens identitet och nationalitet har ännu inte fastställts, enligt Nynäshamnspolisen.

Inga andra personer skadades i olyckan.

– Som tur var skedde olyckan tidigt på eftermiddagen då det var lugnt i trafiken, säger Anneli Gustafsson.

En lastbil välte vid Berga i Sorunda den 18 september. Foto: Berndt Wåhleman

En del av MittMedia

https://www.nynashamnsposten.se/artikel/allmant/sa-jobbar-vi-med-nyheter
https://www.nynashamnsposten.se/


Kristina Laitinen
kristina.laitinen@mittmedia.se

Knyckte hörlurar för 79 kronor – tvingas böta 1 500 kronor

Ett misslyckad försök att stjäla hörlurar på Ica Maxi i Nynäshamn blev mycket kostsamt.

Anmäl text- och faktafel

30 dagsböter om 50 kronor, det vill säga 1 500 kronor. Det ska en tonåring betala, efter att ha begått en ringa stöld på Ica Maxi i Nynäshamn.

Den unge mannen öppnade ett paket hörlurar, som var värda 79 kronor, och försökte att smussla med sig dem ut ur butiken. Han blev dock
iakttagen av en butiksanställd, som stoppade honom.

En lastbil välte vid Berga i Sorunda den 18 september. Foto: Berndt Wåhleman

Fackmedlemmar kan spara
tusenlappar – varje månad

Möt det växande behovet för
en molnstrategi

Tipsen för att få högre lön: "Det
här är viktigt"

Så sparar du
första bosta

Ett försök att stjäla hörlurar blev dyrt för en tonåring.

mailto:kristina.laitinen@mittmedia.se
https://www.nynashamnsposten.se/artikel/allmant/sa-jobbar-vi-med-nyheter
https://track.adform.net/C/?bn=29085646
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1074941829&adid=1079120279&ord=1569750206765
https://ww2245.smartadserver.com/click?imgid=24384179&insid=8989304&pgid=1082058&ckid=4156710390943649187&uii=313665999205231081&acd=1569750206705&pubid=12&tmstp=1569750206636&tgt=%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1314517849%3b%24ql%3dHigh%3b%24qpc%3d118+58%3b%24qt%3d144_2146_465t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d9999%3b%24o%3d99999%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.nynashamnsposten.se%2fartikel%2fchaufforen-som-valte-med-lastbilen-pa-vag-225-misstanks-for-grovt-rattfylleri-har-anhallits&go=https%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d32532837
https://ww2245.smartadserver.com/click?imgid=24410663&insid=8991590&pgid=1082058&ckid=4156710390943649187&uii=313665999205231083&acd=1569750206705&pubid=12&tmstp=1569750206636&tgt=%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1314517849%3b%24ql%3dHigh%3b%24qpc%3d118+58%3b%24qt%3d144_2146_465t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d9999%3b%24o%3d99999%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.nynashamnsposten.se%2fartikel%2fchaufforen-som-valte-med-lastbilen-pa-vag-225-misstanks-for-grovt-rattfylleri-har-anhallits&go=https%3a%2f%2fwww.skandia.se%2fom-oss%2fnyheter%2fnyhetsarkiv%2f2019%2fsparaitid%2f%3fcmpid%3dnt-%3aSK20190918_Sparandebostad%3ana%3astrossle%3aSpara_barnbidrag_foraldrar_sparaitid%3alink%3aspara_placera

