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Detaljplan för Nykvarnsvägen (Del av Tavesta 1:248) 
Diarienummer: SBN-2017-00403 

Fastighet: Tavesta 1 :248 

Sammanfattning av ärendet 
2016-11-08 fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag av Järna kommundelsnämnd att utreda 
förutsättningarna för en ekonomisk genomförbar och trafiksäkrare omdragning av 
Nykvarnsvägen. Samhällsbyggnadskontoret skulle återkomma med förslag på lämplig åtgärd till 
nämndens sammanträde i mars. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Järna kommundelsnämnd ger kontoret i uppdrag att 
upprätta ny detaljplan för del av Nykvarnsvägen samt att skicka ut detaljplanen på samråd. 

Detaljplaneområdets ungefärliga läge markerad vit. 
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Beslutsunderlag 
• § 176 - Uppdrag om Nykvarnsvägen (bordlagt 2016-11-08 §155) 
• Denna tjänsteskrivelse (2017-04-20) 

Ärendet 
Den aktuella sträckan av Nykvarnsvägen upplevs som farlig av de boende på Nykvarnsvägen 2-

22 på grund av höga hastigheter och en stor andel tung trafik. En skarp kurva med skymd sikt 

bidrar ytterligare till den problematiska situationen. Vägen saknar även trottoarer på bägge 

sidor. Den tunga trafiken som är vanligt förekommande på vägen skapar skakningar i marken 

och bullernivån blir hög. Sedan något år finns en skylt som lyser när SO-gränsen överskrids men 

den åtgärden är långt ifrån tillräcklig. 

Gällande detaljplan är från 1963. Här föreslås en parkeringsyta i anslutning till Nykvarnsvägen. 

Det lokala vägsystemet har i planförslaget utlagts som gator i park, för att möjliggöra smärre 

förskjutningar i vägarnas lägen. Enligt gällande detaljplan ska vägen dras ett stycke söderut, 

vilket inger förhoppningar hos de boende om att en ombyggnad ska ske. Det har dock aldrig 

funnits finansiering för en sådan ombyggnad. 

Järna kommundelsnämnd vill se en förändring som på ett permanent sätt ökar trafiksäkerheten, 

trivseln och tryggheten i området. Samhällsbyggnadskontoret har därför fått i uppdrag att utifrån 
kommunens övergripande styrdokument och strategier (med fokus på hållbart resande och ökat 

bostads byggande) förutsättningslöst utreda möjligheter för en trafiksäkrare och ekonomisk 
genomförbar åtgärd för aktuell del av Nykvarnsvägen, som nu har gjorts. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Efter att ha analyserat inkomna förslag för trafikåtgärder, läst tidigare förslag samt varit på plats 

och inspekterat trafiksituationen bör en ny detaljplan upprättas där Nykvarnsvägen dras om och 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder skapas. Sörmlandsleden bör bevaras och förbättras vilket också 

möjliggör för nya övergångställen. 

Kontoret kommer i det fortsatta detaljplanearbetet även titta på möjligheten till förtätning i den 

södra delen av Nykvarnsvägen samt förtätning i intilliggande outnyttjade områden. 

Planarbetet påbörjas våren 2017 och detaljplanen uppskattas vara antagen 2020. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Planarbetet finansieras via internt plankostnadsavtal med markägaren Södertälje kommun. 

Kontorets förslag till nämnden: 
Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Nykvarnsvägen, samt 

skicka ut detaljplanen på samråd. 
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Beslutet skickas till: 
1. Akten, SBK planenheten 

Planchef 

Handläggare: 
Hanna Becirovic 
Planarkitekt 
Planenheten 
Telefon:08-523 071 72 
E-post: hanna.becirovic@sodertalje.se 

i 

' 
S~ällsbyggnadsdirektör 

Medhandläggare: 
Tijana Janicic 
Planarkitekt 
Planenheten 
Telefon: 08-523 042 21 
E-post: tijana.janicic@sodertalje.se 
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§ 176 Uppdrag om Nykvarnsvägen - (bordlagt 2016-11-
08 § 155) 

Dnr: Jä 16/94 

Sammanfattning av ärendet 
På nämndens senaste sammanträde 2016-11-08 § 15 5 delades Uppdrag om Ny kvarnsvägen ut 

som ett förslag från Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP). Samtliga 

ledamöter i nämnden hade då fått förslaget utskickat per mail. Nämnden beslutade att bordlägga 

ärendet för att fä tid att läsa in sig på handlingarna. 

Uppdrag om Nykvarnsvägen 
Nykvarnsvägen på sträckningen genom Järna tätort, från Tällebro och till rondellen mot 

Tvetavägen, har länge varit i behov av någon form av åtgärd. Trafiksäkerheten har varit 

otillräcklig, och med en ökande trafik på vägen, inklusive tung trafik, upplevs den som ett stort 

problem. Sträckan börjar med en kurva mitt på ett krön ovanför det gamla tvätteriet, och går 

längs med en rad villatomter. De boende som har sin utfart mot vägen är särskilt utsatta. Sedan 

något år finns en skylt som lyser när 50-gränsen överskrids, men den åtgärden är långt ifrån 

tillräcklig. Enligt gällande detaljplan ska vägen dras ett stycke västerut, vilket inger 

förhoppningar hos de boende om att en ombyggnad ska ske. Det har dock aldrig funnits 

finansiering för en sådan ombyggnad. 

Järna kommundelsnämnd vill se en förändring som på ett permanent sätt ökar trafiksäkerheten, 

trivseln och tryggheten i området. Vi ger därför i uppdrag åt samhällsbyggnadskontoret att 

utifrån nämndens/kommunens övergripande styrdokument och strategier (med fokus på hållbart 

resande och ökat bostads byggande) förutsättningslöst utreda förutsättningarna för en 

trafiksäkrare och ekonomiskt genomförbar åtgärd för aktuell del av Nykvamsvägen. 

Beslutsunderlag 
Förslag från Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) Uppdrag om 

Ny kvarnsvägen, 2016-11-08 

Förslag till kommundelsnämnden 
1. Att ge i uppdrag åt samhällsbyggnadskontoret att utreda förutsättningarna för förbättrad 

trafiksäkerhet på del av Nykvamsvägen från Tällebro till Tvetavägen. 

2. Att kontoret återkommer med förslag på lämplig åtgärd senast till nämndens 

sammanträde i mars. 

Yrkanden 
Viveca Rabenius (L) yrkar avslag till förslaget. 

Per-Anders Fritshammar (C) yrkar på att uppdra till kontoret att redovisa kostnadsskillnaden 

mellan det ursprungliga förslaget och kostnaderna för den nya utredningen. 

Justerandes signum An slagsdatum Utdragsbestyrkande 

• 1 . JA/i~ 
:, I 

2016-12-13 
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(§176 forts.) 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till förslaget från Socialdemokraterna (S), 

Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP). 

Propositionsordning 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på de olika yrkandena och finner 

nämnden besluta i enlighet med sitt eget yrkande. 

Järna kommundelsnämnd beslut 

27 (50) 

I . Nämnden ger i uppdrag åt samhällsbyggnadskontoret att utreda förutsättningarna för 

förbättrad trafiksäkerhet på del av Nykvarnsvägen från Tällebro till Tvetavägen. 

2. Kontoret återkommer med förslag på lämplig åtgärd senast till nämndens sammanträde i 

mars. 

Reservationer 
Viveca Rabenius (L) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga§ 176. 

Särskilda yttranden 
Per-Anders Fritshammar (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga§ 176A. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Johan Hagland 

Justerandes signum Anslagsdatum 
'J 

/,/J<i i ,, . 
~· ... ',-\ . 

2016-12-13 

Utdragsbestyrkande 



Liberalerna 
JÄRNA KOMMUNDELSNÄMND 
2016-12-06 

RESERVATION 

Ärende 13 

UPPDRAG OM NYKVARNSVÄGEN 

Ärende beslut 
Den rödgröna majoriteten i kommundelsnämnden har i dag gett i uppdrag åt samhälls
byggnadskontoret att utreda förutsättningarna för förbättrad trafiksäkerhet på del av 
Nykvarnsvägen, från Tällebro till Tvetavägen, och att återkomma med förslag på lämplig 
åtgärd i mars 201 7. 

Liberalernas bedömning 
Liberalerna :föreslår att en ombyggnad av den olycksdrabbade vägen påbörjas redan under 
2017. Vi har i vår skuggbudget avsatt ett markeringsbelopp på 2 miljoner kronor som ett 
första steg i att anlägga en säkrare vägsträcka, inte minst för de oskyddade trafikanterna. 

Enligt gällande detaljplan ska vägen dras ett stycke västerut. Det har ingett förhoppningar hos 
de omkringboende att en ombyggnad verkligen ska ske. Liberalerna anser att en ny utredning 
bara förhalar det efterlängtade pr~jektet. Utredningen kostar dessutom pengar, som skulle 
göra bättra nytta i själva genomförandet. Eftersom en arbetsplan finns framtagen sedan 
tidigare kan spaden sättas i jorden efter sedvanlig upphandling. 

Liberalernas förslag till beslut 

Järna kommundelsnämnd 

ger i uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att under 2017 påbörja arbetet med att förbättra 
trafik.situationen på Nykvarnsvägen i Järna tätort. 



Särskilt yttrande. 

Ärende 13 på fördragningslistan Järna kdn 2016-12-06. 

Uppdrag Nykvarnsvägen. 

Dnr Jä 16/04 eller 16/94. 

Undertecknad är av den uppfattningen att kostnaderna för genomförandet av den gamla 

planen/nu gällande planen, redovisas samtidigt som kostnaderna för ovan nämnda uppdrag 

redovisas för Järna kommundelsnämnd. 

Per-Anders Fritshammar (C) 


