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TJÄNSTESKRIVELSE 
2019-05-31 
Samhällsbyggnadskontoret 

Tekniska nämnden 

 

Remissvar "Ansökan om sänkt hastighetsbegränsning på 
Enhörnaleden, Södertälje kommun" länsstyrelsens Dnr 
2581-24027-2019 

Dnr: TN-2019-00492 

Ärendet 
Södertälje Ridklubb har inkommit med en begäran om tillfälligt sänkt hastighet på del av 
Enhörnaleden (den del som passerar utanför Lina Ridhus) under perioden 2019-10-29-2019-11-
10 (v 44-45). Begäran grundar sig på att det under denna tid kommer att vara ridtävlingar 
(Svenska Mästerskapen i hoppning) i Lina Ridhus och de räknar med att antalet besökare 
kommer att vara stort. 

Södertälje kommun har fått begäran på remiss av Länsstyrelsen i Stockholm för yttrande senast 
2019-06-21. 

Den utpekade sträckan (se bild 1) har Trafikverket som väghållare och den ligger utanför 
tättbebyggt område.  

 
Bild 1: Sträcka (gul) där sänkt hastighet önskas 
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Södertälje Ridklubb skriver att de önskar hastigheten sänkt till ”i alla fall 50 km/h”. Med tanke 
på typ av aktivitet och att det med stor sannolikhet kommer att finnas barn bland publiken anser 
Stadsmiljö att en mer relevant hastighet under ridtävlingarna är 40 km/h. 

I övrigt ser Stadsmiljö inget hinder för att tillmötesgå ridklubbens önskan. Nobina 
(bussentreprenör) behöver informeras i god tid så att de ges möjlighet att anpassa sina turer på 
den aktuella sträckan. 

Beslutsunderlag 
Inkommen remiss daterad 2019-05-21 

Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-05-31 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser för Södertälje kommun 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 
TN godkänner remissvaret och överlämnar denna tjänsteskrivelse som sitt svar på ställd remiss. 

 

  

Homan Gohari Annika Linde 

Samhällsbyggnadsdirektör Resultatområdeschef Stadsmiljö 

 

 

 
Handläggare: Anders Eklind 
Chef gata/trafik 
Stadsmiljö 
Telefon (direkt): 08-523 020 40 
E-post: anders.eklind@sodetalje.se 
 
 

Beslutet skickas till 

Akten 

Handläggaren 

Länsstyrelsen i Stockholm 
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