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Dialogprocess 
Syftet med medborgardialog är främst att få mer kunskap om medborgarnas åsikter, skapa transparens 
och öka förståelse för politiska systemet. Genom dialog får förtroendevalda och tjänstepersoner 
kunskap om olika intressen vilket ger en bättre bild av hur olika önskemål och behov kan kombineras 
för att skapa en så bra lösning som möjligt för alla medborgare. 
Lokalkunskap kombineras med tjänstepersoners faktakunskaper för att politiker ska fatta hållbara 
beslut.  
  

Synpunkter på utveckling av Södertunas verksamhetsområde samlades vid två tillfällen i samband med 
dialogmöten för strukturplan för Östra Järna. Sammanlagt kom 140 besökare till dialogtillfällena. Under 
tiden fanns även möjlighet att skicka synpunkter via webben. 
 

I följande avsnitt har de synpunkter som är relevanta för Södertunas program sammanställts. Texten 
utgörs endast av inkomna synpunkter, inga kommentarer från kommunen har lagts till. 

 

 



Sammanfattning 
Etableringar 

• Möjliggöra för etablering av lokala företag 
• Hållbarhetsfokus för verksamhetsområde för att överensstämma med Järnas profil 

• Tänk på Järnas profil vid val av inriktning av verksamhetsområde och företag 
• Flytta verksamheter från centrala Järna till Södertuna för att möjliggöra för bostäder 

• Konsthall 

Odling 
• Skapa odlingslotter 
• Planera för odlingsmark vid Under tallarna och Ullängen 

• Spara åkermark 
• Gynna bönder  
• Stödja Under tallarna och låta verksamheten utvecklas 

Grönstruktur 
• Bevara skogsområdet så mycket som möjligt 
• Spara natur för bullerhantering 

• Bevara grönområde nära tätorten som föreslogs för naturreservat 
• Bevara Tunaskogen som är en viktig Grön kil och har en mängd ekosystemtjänster. 

• Tänk på ekosystemtjänster 

Gestaltning och struktur i verksamhetsområdet 
• Gestaltning av entré till Järna är viktig  
• Spara natur längs med motorvägen E4 för att verksamhetsområdet inte ska synas 

• Det är positivt att företag ska synas från E4 
• Planera för småskalig industri 

• Planera för mindre företag närmare centrum och större industrier längre bort 
• Planera verksamhetsområdet mellan E4 och Ostlänken  

• Använd mark inom verksamhetsområdet effektivt 
• Planera hela området, inte bara industri/logistik. Planera för odling, naturreservat. 

 
Trafik 



Önskemål 
• avlasta Rönnvägen 

• Ansluta Tveta från motorvägen  
• Ersätta cykelbro över E4 

• Säkra passage över väg 57 och Rönnvägen för gång och cykel 

Förslag 
• Trafikplats Järna ska ligga i mitten av Södertunaområdet 

• En ny avfart från E4 norr om Södertuna som kopplas ihop med ersättningsbro över 
stambanan norr om Södertuna 

 
• Cykelväg till Södertuna från Järna Station 

• Cykelväg längs med väg 57 
• Cykelväg längs med befintlig järnväg 

 
• Planera för stickspår för att ansluta verksamhetsområdet till Västra stambanan 

• Binda samman Järna med bro vid Gerstaberg 
• Samlad parkering vid Järna trafikplats 

Övrigt 
• Samverka om massbalans med Trafikverket 


