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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2019-11-08 

Samhällsbyggnadskontoret

 
Tekniska nämnden  
 

 

Remiss: Ansökan om ny hastighetsbegegränsning på E20, 
Södertälje kommun. svar senast 8 november 2019, 
externt Dnr: 2581-47586-2019 
Diarienummer: TN-2019-00883 

Sammanfattning av ärendet 
Södertälje kommun har i en remiss från Länsstyrelsen fått ett medborgarförslag om sänkt 
hastighet på del av Saltskogs trafikapparat (se bild 1). 

 
Bild 1: Området som berörs i remissen 

I dag är hastigheten 80 km/h på det utpekade avsnittet och det förekommer ett flertal vävningar 
mellan körfälten beroende på vilket färdmål respektive förare har. 

Södertälje kommun har själva tagit upp denna fråga med Trafikverket då vi, precis som 
frågeställaren ser problem i det utpekade avsnittet. 

Frågan ingår numera i den pågående ÅVS E4E20 Södertäljebroarna och tpl Saltskog och tpl 
142, (ÅVS = ÅtgärdsValStudie; tpl = trafikplats). I och med att frågan redan behandlas ser inte 
kontoret att det är lämpligt att föregripa det arbetet genom att införa en isolerad 
hastighetsbegränsning på detta avsnitt.   

Beslutsunderlag 
Remisshandling från Länsstyrelsen 

Denna tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08 

Bilaga 1: Södertälje kommuns remissvar 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser för Södertälje kommun. 
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Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 
Tekniska nämnden överlämnar kontorets remissvar som svar på lämnad remiss. 

Beslutet ska skickas till 
TN 

Akten 

Handläggaren 

Länsstyrelsen i Stockholm 
   
 

  

Homan Gohari Annika Linde 

Samhällsbyggnadsdirektör Stadsmiljö chef  

 
 
Handläggare: 
Anders Eklind 
Utredningsingenjör 
Telefon (direkt): 08-523 020 40 
E-post: anders.eklind@sodertalje.se 
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