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Vägtrafiken viktig valfråga

Många kommuninvånare som bor längs väg 225 eller färdas på den hör av sig till Sorundanet. Oron 
är stor med anledning av den kraftiga trafikökningen och den försämrade trafiksäkerheten som har 
skett. Sorundanet delar invånarnas oro när det gäller den bedrövliga trafiksituationen på väg 225. 
"Vad är det senaste på vägfronten?", "Kommer den tunga trafiken att begränsas och hänvisas till 
den nya 73:an?" och "Hur agerar Ni?" är vanliga frågor som vi får. 

Senaste nytt är att det kommit till kommunledningens kännedom att kommunen faktiskt kan bygga 
en gång- och cykelväg på egen hand utan att "bolla över frågan på Vägverket" - se Nynäshamns-
posten tisdagen den 30 mars 2010 sidan 47 under Debatt "Kommunen bör bekosta Cykelväg i 
Sorunda". Där föreslår Folkpartiet en sådan utbyggnad och hänvisar till Botkyrka kommun som just 
nu bygger GC-väg längs väg 225. Sorundanet välkomnar Folkpartiet till detta initiativ! Folkpartiet 
sitter vid makten och borde kunna driva frågan extra hårt den närmaste tiden - det är ju valår för 
sjutton! 

Kommer den tunga trafiken att begränsas och hänvisas till den nya 73:an? Tyvärr, väg 225 är en 
länsväg och en sådan begränsar man inte hursomhelst. En begränsning kräver en fullgod alternativ 
dragning och någon sådan finns inte. Kommunledningen hoppas på Södertörnsleden men den är 
långt ifrån klar. Dessutom är det ytterst tveksamt enligt Vägverket om man vill leda in tung och 
farlig trafik som t.ex. LNG, genom mer tätbebyggda områden som Huddinge. Tyvärr är vår 
bedömning att vi får leva med trafiken på väg 225 i all framtid om inte kommunen aktivt arbetar 
för att minska hamnverksamheten i Nynäshamn. 

Södertörnsleden skulle kunna avlasta helt främmande trafik från 225 och då menar vi trafik som 
t.ex. kommer på E4 söderifrån och ska till Haninge. Ett exempel är långtradare från Linköping som 
åker väg 225 och kör väg 73 till Haninge. Det finns också sopbilar som inte klarar viktbegräns-
ningen på nuvarande Södertörnsled (vid sjön Orlången) på väg till sopanläggningen "Gladö Kvarn" - 
man åker alltså från Huddinge till Huddinge via Ösmo på väg 225 - detta är också helt främmande 
trafik som borde minska om Södertörnsleden byggs ut (eller åtminstone om nämnda bro förstärks). 

Ett annat faktum är att byggandet av den nya fyrfältsvägen (väg 73) har dränerat Vägverkets 
kassa helt och hållet. Det finns inga pengar till upprustning av nuvarande väg 225 inom de 
närmaste 5-10 åren. 

Vad kan göras? Vi menar att det första som bör göras är en trafikanalys på nuvarande och framtida 
trafikflöden. Fakta är bra att ha om man vill planera en kommun. Detta borde kommunen beställa 
omgående. En annan mycket effektiv åtgärd vore att flytta färjetrafiken till och från Lettland och 
Polen från Nynäshamn till Södertälje. Tyvärr är det inte något en kommunpolitiker kan bestämma 
eftersom hamnen inte ägs av kommunen. 

Det är Stockholms Stad som bestämmer detta. Sorundanet anser att eftersom Nynäshamns 
kommun avlastar Stockholms innerstad (Valhallavägen, Lidingövägen, Roslagstull, etc.) finns det en 
logik i att Stockholms stad är med och finansier en upprustning av väg 225 alt. anläggandet av en 
cykelväg. Vi föreslår att kommunledningen framför denna synpunkt till Stockholms stad. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det mest pragmatiska man kan göra på kort sikt som 
politiskt parti i Nynäshamns kommun är att verka för att en cykelväg byggs och på det viset skapa 
en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. En cykelväg har av Vägverket bedömts kosta ca 10 
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miljoner kronor mellan Spångbro och Ösmo. Spångbro till norra kommungränsen (Söderängstorp) 
är lika långt. Totalt 20 miljoner. Jämfört med andra aktuella projekt som t.ex. köp av Revuddens 
fritidsområde (18 miljoner) och Fituna Gård (125 miljoner) bedömer Sorundanet att en gång- och 
cykelväg är en bättre investering och medför en större kollektiv nytta. 

På lång sikt arbetar Sorundanet med att förändra inställningen till vad utveckling innebär. Vi menar 
att kvalitet är bättre än kvantitet när det gäller utveckling. Det innebär varsam utveckling av de 
kärnvärden vi har inom kommunen. Vi får inte bygga sönder kommunen och bli ytterligare en förort 
med trafikleder kors och tvärs. Nuvarande kommunledning har inte hittat rätt balans mellan kvalitet 
och kvantitet, speciellt inte med avseende på vägtrafiken. 

Nu hoppas vi att Folkpartiet följer upp sin insändare med ett vallöfte om gång- och cykelväg längs 
väg 225. Chansen är stor att något annat parti tar initiativet i denna frågan. Eller kanske mark-
ägarna längs väg 225 gör det själva? Kommunens initiativförmåga på detta område måste 
förstärkas anser Sorundanet. 
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