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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2019-09-10 

Samhällsbyggnadskontoret

 
Tekniska nämnden  
 

 

Remiss: "Säkrare tillgång till Dalparken", svar senast 20 
oktober 2019 
Diarienummer: TN-2019-00595 

Sammanfattning av ärendet 
Joakim Granberg (RP) har inlämnat en motion om ”Säkrare tillgång till Dalparken”. Joakim 
Granberg föreslår att övergångsstället på Turingegatan byggs om för säkrare passagegenom en 
breddning av refugen så att gående slipper korsa två körfält. 

Det finns alltid ett behov att vara uppmärksam på trafiken när man korsar ett övergångsställe, 
detta gäller särskilt när det är två körfält som ska korsas. Det är dock värt att notera att ett 
övergångsställe inte är en trafiksäkerhetsåtgärd utan främst ska ses som en 
framkomlighetsåtgärd. 

Turingegatan trafikeras av en stor mängd fordon och är utformad för att kunna hantera en stor 
trafikmängd. Om refugen breddas så att det blir ett körfält mindre in till Turingegatan så får det 
en stor påverkan på kapaciteten i korsningen. Detta kan i sin tur leda till köer genom korsningen 
som gör att trafik hindras.  

Ytterligare en följd av en ombyggnad av refugen är att kölängderna på Holmfastvägen kommer 
att förlängas. På sträckan från Täppgatan går det buss (linje 758) som påverkas negativt vid 
ökade kölängder med förlängd restid som följd.  

Även hela Turingekorsets signalanläggning behöver ses över när det gäller gröntider (gäller 
både fordon och gående/cyklister). Om vägen förändras såsom föreslås så kommer det att 
behövas längre gröntider för denna del av korsningen för att kunna utrymma den på tillräckligt 
stor andel fordon. Detta i sin tur medför att övriga delar av vägarna in i korsningen kommer att 
få förlängda rödtider. Då sträckan från Turingekorset ned mot Mälarbron är en del som vi har 
stora luftkvalitetsproblem på så riskerar dessa att ytterligare förvärras om förslaget genomförs. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer därför att de negativa följderna av att bredda refugen är 
avsevärt större än den möjligt upplevda trygghetsökningen för gångtrafikanter.  

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-09-10 
Ritning ”Breddning refug” 
Motionen: ”Säkrare tillgång till Dalparken" 
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Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår tekniska nämnden att anta kontorets svar på motionen som 
sitt eget. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 

Joakim Granberg 

Handläggaren 

 
   
 

  

Homan Gohari Annika Linde 

Samhällsbyggnadsdirektör Stadsmiljöchef 

 
 
Handläggare: 
Harald Östlund 
   
Telefon (direkt):  08-52306291  
E-post:   harald.ostlund@sodertalje.se 
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Till Tekniska namnden

Fran Joakim Granberg (RP)

Foryttrande senast 20 oktober 2019

Innehall Motion av Joakim Granberg (RP)
"Sakrare tillgang till Dalparken"

Kommentar Motion vackt vid kommunfullmaktige 27/5 -19, remitteras till
tekniska namnden for svar senast 20 oktober 2019.

Pa uppdrag av kommunstyrelsens ordforande
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MOTION

Till kommunalfullmaktige

Sakrare tillgang till Dalparken

Bakgrund

VI har en jattefin lekpark i Dalparken. Den anvands flitigt av barn och vuxna i olika aldrar dar
det dessutom finns en star grasmatta for fritidsaktiviteter. Dessvarre ar inte alia ingangar till
parken sakra for varken barn eller vuxna.

Det -Finns 6 ingangar till parken.

1. Overgangsstallet over Turingeleden med Ijussignaler nere vid Oxbacksleden.
2. Tunneln under Oxbacksleden.

3. Kringelvagen parallellt med Oxbacksleden.
4. Flaskhalsovergangsstalletvid Dalkiosken.
5. Rampen fran Dalgatan.

6. Trappan ner fran det tva overgangsstallena i korsningen Dalgatan
Holmfastvagen/Turingeleden.

Ingang 1-4 ar ganska sakra men ingang 5 ger en hel del spring for barn som har brattom och
det ar inte heller nagot overgangsstalle. Nu ar det 30 pa gatan men nagot som fa verkar
respektera. Ingang 6 ar daremot ganska osaker med den stora trafikmangd som passerar
korsningen. Denna bor ses over och atgardas.



Motivering

Det innebar ingen markbar forandring av kapaciteten och ar en mycket billigare och enklare
losning an fler Ijussignaler. Turingeleden upp mot Dalgatan ar bara en fil. Hela
Holmfastvagen ar bara en fil utom just vid overgangsstallet dar den byter namn till
Turingeleden.

Bedomning

Kostnaden och den tekniska insatsen for att bredda refugen ar forsumlig jamfort med
trygghetsfaktom detta skulle innebara for dem som anvander parken. Samt for alia andra
som bara vill korsa Turingeleden.

Kommunfullmaktige

Fullmaktige ska bevilja motionen och ge samhallsbyggnadskontoret i uppdrag att snarast
mojligt bredda refugen sa att endast en fil passerar overgangsstallet.

Sodertalje den 29 april 2019

Sign:_

Namnfortydligande

Joakim Granberg

Motionen framtagen av Ralph Andersson -Tekniska namnden (RP).
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Nar bilar kommer fran Holmfastvagen och passerar Dalgatan sa blir det just framfor
overgangsstallet 2 filer av en pa Holmfastvagen. Langre ncr fore korsningen med
Angsgatan/Oxbacksleden blir det 3 filer.

Detta renderar ofta i att en bil stannar for att slappa over gangtrafikanter over Turingeleden
och bilar kor glatt om pa vanster sida. Om den stannade bilen ar storre sa skymmer den
gangtrafikanten vilket kan orsaka en alvarlig olycka.

Forslag
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Refugen bor breddas sa att det blir 2 filer forst efter att man passerat overgangsstallet.
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