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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2017-01-18 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Tekniska nämnden 

 

 

Svar på remiss: Motion av Joakim Granberg (RP) "Rondell 
i korsningen Humlestigen/Bollvägen/Holmfastvägen" 

Diarienummer: TN-2016-00600 

Sammanfattning av ärendet 

Joakim Granberg från Realistpartiet efterfrågar en cirkulationsplats i korsningen 

Humlestigen/Bollvägen/Holmfastvägen. Detta som en reaktion på boendes oro över fordons 

höga hastigheter vid övergångsstället över Holmfastvägen.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att det finns platser som är högre prioriterade för 

hastighetdämpande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Det har gjorts en hastighetsmätning på 

platsen 2011 som visar att 85% av fordonen kör under 58 km/h och skyltad hastighet är 50km/h. 

Det är en något hög hastighet men det finns många platser i kommunen där man kör fortare i 

förhållande till skyltad hastighet. 

När det gäller förslaget till åtgärd så är en cirkulationsplats en relativt dyr åtgärd i förhållande 

till andra möjliga åtgärder. Kostnaden varierar mycket och är beroende på storlek, behov av 

markarbete och utformning. Cirkulationsplatsen skulle leda till en något reducerad hastighet. 

Men tidigare erfarenhet från olyckor i kommunen har även visat att fordonsförare har mindre 

god uppmärksamhet på oskyddade trafikanter i närheten av cirkulationsplatser, så den 

sammanlagda effekten ur trafiksäkerhetssynpunkt är begränsad. 

I det fall samhällsbyggnadskontoret i framtiden väljer att prioritera korsningen för åtgärd är ett 

upphöjt övergångsställe av den typ som under året testas på fem platser runt om i Södertälje att 

föredra. Både ur kostnadssynpunkt och ur trafiksäkerhetssynpunkt. Samhällsbyggnadskontorets 

tidigare erfarenhet visar att upphöjningar är den trafiksäkerhetsåtgärd som ger mest sänkande 

effekt på fordonshastighet. 

Samhällsbyggnadskontoret förordar att inte bygga om korsningen till cirkulationsplats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-18 

Motionen 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till nämnden 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse godkänns som nämndens svar och överlämnas till 

kommunstyrelsen. 
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Tjänsteskrivelse | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

   

 

 

  

Björn Rabenius Johan Hagland 

Stadsmiljöchef Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

Handläggare: 

Harald Östlund 

   

Telefon (direkt):  08-52306291  

E-post: harald.ostlund@sodertalje.se   
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