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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2017-07-04 

Samhällsbyggnadskontoret

Tekniska nämnden 

Remiss: Motion av Mats Siljebrand (L) "Låt en 
superkringla pryda södra stadsporten", svar senast 31 
augusti 2017 

Diarienummer: TN-2017-00369 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från Mats Siljebrand (L) föreslås att en iögonfallande kringla i jätteformat ska pryda 

den snart renoverade gång- och cykelbron vid trafikplats Syd. Syftet med jättekringlan är att 

välkomna trafikanter som rullar in mot Södertälje på motorvägen. 

Den befintliga träbron har dock efter inspektion tilldömts ha så stora brister i de bärande 

konstruktionerna att en renovering inte är realistisk. Samhällsbyggnadskontoret har därför 

beslutat att riva befintlig träbro och ersätta den med en ny stålbro. Just nu pågår en entreprenad-

upphandling som inkluderar rivning av befintlig träbro samt uppförande av en ny stålbro på 

samma plats. Om tidsplanen håller kommer arbetet inledas under hösten och färdigställas innan 

årets slut (2017). 

Utformning och placering av attiraljer på konstruktionen ska beräknas av ägaren (kommunen) 

samt godkännas av väghållaren (Trafikverket). I dagsläget finns ingen bro eller typ av 

befästande materiel som kan beräknas på densamma, därför bör beslut om uppdrag i detta 

ärende skjutas på framtiden då den nya bron är på plats och de nya förutsättningarna är 

klargjorda. Detta gäller även den typ av belysning som blir aktuell på den nya bron.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen daterad 2017-07-04 

Motionen inkommen 2017-05-02 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse godkänns som nämndens svar och överlämnas till 

kommunstyrelsen.  

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Ärende 9



Tjänsteskrivelse | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 

Diarienummer 

TN-2017-00369 
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Annika Linde Homan Gohari 

  Tf Stadsmiljöchef Tf Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

Handläggare: 

Rolf Nilsson 

   

Telefon (direkt):  08-523 044 17 

E-post:   rolf.nilsson@sodertalje.se 
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