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Svar på medborgarförslag "Sänk hastigheten från 70 till 
50 och gör ett övergångställe vid Stav, Hölö" 

Dnr: HM 16/31 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås hastighetssänkning från 70 till 50 km/tim och att ett 
övergångställe görs vid Stav, Hölö; 

l (2) 

Vägen tillhör Trafikverket, och kommunen har ingen direkt rådighet i frågorna. Möjligheten att 
påverka Trafikverket och Länsstyrelsen att sänka hastighetsbegränsningen på en riksväg kräver 
speciella skäl. Vid Stav kan inte Södertälje kommuns se att det skälet finns men självklart kan 
frågan ställas till Trafikverket. 

Om det skall anläggas ett övergångställe är en förutsättningen att hastigheten på sträckan är 
lägre än 70 km/tim. Trafikverket rekommenderar numera inga övergångställen där det är 70 km/ 
tim. Det som kan göras är en passage, det är en tillrättalagd plats att passera men utan skyltar för 
markering för övergångställe. statistiskt sker färre olyckor på dessa platser så det kan vara att 
föredra. 

Båda dessa förslag behöver drivas mot Trafikverket, kommunen kan ta upp frågan vid aktuella 
möten, men frågeställaren har själv möjlighet att ställa frågan till www.trafikverket.se. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-22 
Medborgarförslag" Sänk hastigheten från 70 till 50 och gör ett övergångställe vid Stav, Hölö", 
2016-15-12 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kontorets förslag ger inga ekonomiska konekvenser för Södertälje kommun. 
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Besöksadress: campusgatan 26 1 Växel : 08-523 010 001 E-post: sodertalje.kommun@sodertalje.se 
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Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 
Nämnden antar samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-02-22 som sitt svar på 

medborgarförslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Björn Rabenius 

S tadsmilj ö chef 

Handläggare: Anders Bengs 
Tekniskt ansvarig kommundelarna 
Sam hälls byggnadskontoret 
Telefon (direkt): 08-523 037 72 
E-post: anders. bengs@sodertalj e.se 

Beslutet expedieras till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
F örslagsställaren/M Olsson 

.. r { . . ..--------·---\v ~ _.,..-' 
J onan Hagland . 

Samhällsbyggnadsdirektör 
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"Sänk hastigheten från 70 till 50 samt gör ett övergångsställe vid 
Stav, Hölö'' . 
Medborgarförslag 
Dnr KS 16/129 

Bedömning 
Kommunfullmäktiges presidium har bedömt medborgarförslaget från Mattias 
Olsson. 

Presidiets beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Hölö-Mörkö kommundelsnämnd för 
beredning och beslut. 

Beslutet expedieras till: 
Hölö-Mörkö kdn 
M Olsson 
Akten 



Södertälj_ 
.k. n 

Personuppgifter i ansökan behatidfas f enlighet med PUL Du medger att iniormatlanen du 
limmar får lagras och bearhefas l register.:<! lörvallnfng/nomnd. Du har rat! alt !X>gäil< utdrag 
och rättelser. 
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Anl:omststämpel 
SÖDERTAUE KOMMUN 
~- Kommunstyrelseh .. 

f 2016 .. o3~ 1 ~a 
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Hej i Mitt: · hamn är Matti as Olsson, och j ag är nyinflyttad i södertälj e kommun, 
närmare bestämt på adressen stav 11 i närheten av Ski llebyholm. Vi har tre små 
barn: en treårig flicka och tvillingpojkar som är åtta. Jag har noterat att vägen 

som går förbi vårt hus är ganska hårt trafikerad, särskilt på sommaren då många 

turister passerar på väg till eller från Mörkö. Hastighetsbegränsningen är 70 , meh 
just där vi bor är det en raksträcka som bjuder in till att kör a mycket fortare än 
så . De flesta passerar i runt 90. Vissa ännu · fortare. Cirka 100 meter från oss 
ligger en dagisverksamhet (Nyponkulla) 1 även dom i direkt anslutning till vägen. 
Det finns även flera andra grannar som bor vid denna vägen, som har små ba.tn. Jag 

föreslår en hastighetssänkning från 70 till 50 på den sträckan som är rödmarkerad 
på den bifogade kartan. Jag föreslår även att man gör ett övergångsställe i 
anslutning till busshållpla tsen stav. stort tack! 

Namn 

Mattias Olsson 
Adress l Postadress 

stav 11 153 92 Hö l ö ·---Telefon (även riktnummer) !Telefon mobil (även riktnummer) 

0739 137614 0739 137614 
E-postadress 

mattias@mattiasolsson.com 

Namnteckning 

·----------..-------------------·-------! 
Namnförtydligande 

Post~ dress 
södertälje kommun 
stadskansliet 
151 89 SÖDERTÄLJE 

Besöksadrass 
Campus~atan 26 

tv\ Il·! f VI" 1 ...) 

Telt:fon 
08-523 O 't O 00 (vxl) 

E-postadress 
sodertalie.E;ommun®soder!el)e.se 
lnte.metadress 
www.sotlertalje.se 
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