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Svar på återremiss, medborgarförslag " ordna signalsystem vid 
övergångställe på väg 57, Järna" 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kontoret där det föreslås att ett signalsystem sätts 

upp i korsningen Tavestavägen och väg 57. 

I (2) 

Väg 57 tillhör Trafikverket och kommunen har därför ingen direkt rådighet över vägen 

men driver frågan om säkrare övergångar längs väg 57. I diskussioner med trafikverket har 

kommunen föreslagit signalsystem och fartkameror för att sänka farten genom Järna i 

projektarbetet "ombyggnad väg 57 mellan Gnesta- E4". 

Problemet med signalreglerade övergångställen är att de ger sämre flyt för fordonstrafiken 

som är viktigt i projektet. Nya försök pågår med "smarta" system som känner av gående 

och fordon vilket kan ge nya förutsättningar för fler system. 

Kommunen/samhällsbyggnadskontoret arbetar samtidigt med förslaget att sänka 

hastigheten genom Järna till 40 km/ tim. 

Kommunen/samhällsbyggnadskontoret tar med sig frågan till projektgruppen som arbetar 

med projektet" ombyggnad väg Gnesta - E4". 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterat 2017-03-14; Svar på Medborgarförslag "ordna signalsystem 

övergångställe väg 57 i Järna". 

Medborgarförslag, daterat 2016-02-16, återremiss protokoll 2017-02-28, Dnr: Jä 16/40 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kontorets förslag ger inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

XXXX {skriv besöksadress här) 
151 89 Södertälje 

Tfn 08-550 210 00 
sodertalje.kommun@sodertalje.se 

www.sodertalje.se 
Org-nr 212 000-0159 

Bankgiro 5052-6854 

Postgiro 865800-7 



Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 

I. Överlämna tjänsteskrivelsen som svar på medborgarförslaget. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Järna kommundelsnämnd 

Samhällsbyggnadskontoret 

//--/ -~ -- &:./' I~/ / 7 / . y1' / / 
I . / _/• ,, ~/, ,,~ Z-c.' v -' (, L ,,,r:;etc& -u c , .,,, · 

.,. Annika Linde 

T f stadsmilj öchef 
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Dnr .. ~ .~~.¼:~ ~ -~/½.t; 
Svar på medborgarförslag "Ordna signalsystem vid 
övergångsställe på väg 57 i Järna" 

Dnr: Jä 16/40 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att signalsystem sätts upp vid korsningen Storgatan/väg 57. 

1 (2) 

Vägen tillhör Trafikverket, kommunen har ingen direkt rådighet men driver frågan om säkrare 
övergång vid platsen i projektet "ombyggnad väg 57 mellan Gnesta- E4". 

I diskussionen med Trafikverket är inte ett signalsystem föreslaget, då det ger särnre 
framkomlighet för fordonstrafik som är viktig i projektet. Förslaget som nu arbetas med från 
Södertälje kommun är en sänkning av hastighet på väg 57 genom Järna till 40 krn/tim och med 
refuger och annan hastighetsdämpande åtgärd förbättra korsningen vi Storgatan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-16 
Medborgarförslag "Ordna signalsystem övergångställe väg 57 i Järna", 2016-04-13 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kontorets förslag innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 
Nämnden antar samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-02-16 som sitt svar på 

medborgarförslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

/4'- /J~ 41~~ lJi.f\_--------~f h1an Hagland Björn Rabenius 

Stadsmilj öchef Samhällsbyggnadsdirektör 

Södertälje kommun I Samhällsbyggnadskontoret I 151 89 Södertälje I Organisationsnr: 212000·0159 I www.sodertalje.se 

8esöksadress: campusgatan 26 I Växel : 08 -523 010 001 E-post: sodertalje.kommun@sodertalje.se 



Tjänsteskrivelse I 2017-02-16 I Södertälje kommun I Järna kommundelsnämnd 

Handläggare: Anders Bengs 
Tekniskt ansvarig kommundelarna 
Samhällsbyggnadskontoret 
Telefon (direkt): 08-523 037 72 
E-post: anders.bengs@sodertalje.se 

Beslutet expedieras till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren/Daniel Tranholm Olesen 
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Sammanträdesprotokoll I 2016-04-04 I Södertälje kommun I Kommunfullmäktige 7 {44) 

§ 29 "Ordna signalsystem vid övergångsstälf#!lt-fl .. 17'---,A...,...,N.,..,..Ko.....,.M..,----

väg 57 i Järna" - medborgarförslag sooERTÄUE 1<:oMMUN 

Bil A:22, Dnr: KS 16/21 

Sammanfattning av ärendet 

2016 -04- 1 3 
I(.;/. 

Dnr .. ~ .. ;,k.Pv.:'l.. .. .. ... fJ..P .. 

Daniel Tranholm Olesen har inlämnat medborgarförslag, där han föreslår att ett signalsystem 
ordnas vid övergångsstället på väg 57 /Tavestavägen i Järna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Beslutet skickas till 

D Tranholm Olesen 
färna·kdn 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-04-12 

/..---. 
Utdrags~estyrkande · 

(,·ffl r,L{ tCK ~Jtrcl~ 
I 
I 



MEDBORGARFÖRSLAG 

"Ordna signalsystem vid övergångsställe på väg 57 i 
Järna" 
Medborgarförslag 
Dnr KS 16/28 

Bedömning 
Kommunfullmäktiges presidium har bedömt medborgarförslaget från Daniel 
Tranholm Olesen. 

Presidiets beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Jäma kommundelsnämnd för beredning och 
beslut. 

Beslutet expedieras till: 
Jäma kdn 
D Tranholm Olesen 
Akten 



Södertälje 
~ kommun 

M MEDBORGARFÖRSLAG 

OMEDBORGARFRÅGA 

Personuppgitter i anscikan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att_inlormatio_nen du 
lämnar får lagras och bearbetas i register av förvallning/nåmnd. Du har ratt att begara utdrag 
och rättelser. 

Medborgarförslaget/Medborgarfrågan skickas till adressen 
längst ner på blanketten. 

Förslag/Fråga 

Ankomslstämpel 

,) •: : 
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Personuppgifter 

, lr t P~sta es;/i Adresy . ) ' J / ,t /,Y-' 
/-./J1&t1i-·j VNt,'C Oi14S !1:?tf ;,.vtor1_ , - c.-

Telefon (även riktnummer) Telefon mobil (även 

E-postadres~ ,-/ 

Ufll ;(! "l:Y?l. 
Namnteck 
Ort och datum1 

Namnteckning_ Namnförtydligande 

oJe · (h,0f'ln1t ·'IJ7111At1J.t ,. t) e) trl~ 

Postadress 
Södertälje kommun 
Stadskansliet 
151 89 SÖDERTÄLJE 

Besöks adress 
Campusgatan 26 

Telefon 
08-523 010 00 (vxl) 

E-postadress 
sodertalje. kommun@sodertalje.se 
Internetadress 
www.sodertalje.se 


