SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MeetingDate

InstanceName

§171

Dnr KS 2019-110

Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) angående Rösa
trafikplats
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, Trafikverket har efter påtryckningar tagit
med åtgärden som en del i projekt väg 77.

Sammanfattning av ärendet
I motionen från den 17 januari 2019 föreslår Roslagens oberoende parti att kommunen ska verka för
att trafiksäkerheten åtgärdas på trafikplats Rösa. Oskyddade trafikanter som ska ta sig över bron
mellan hållplats och pendlarparkering har en otrygg och osäker trafikmiljö. Norrtälje kommun har
gjort samma bristanalys och har sedan flera år påtalat behovet för Trafikverket att en
kantstensförsedd gångväg eller räcke sätts upp. Trafikverket har tagit med åtgärden som en del i
projekt väg 77.

Beslutsunderlag
§122 KSAU protokollsutdrag med svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) angående Rösa
trafikplats

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Infrastrukturplanerare
Planavdelningen
Bitr. Kommundirektör
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) angående Rösa
trafikplats
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, Trafikverket har efter påtryckningar tagit
med åtgärden som en del i projekt väg 77.

Sammanfattning av ärendet
I motionen från den 17 januari 2019 föreslår Roslagens oberoende parti att kommunen ska verka för
att trafiksäkerheten åtgärdas på trafikplats Rösa. Oskyddade trafikanter som ska ta sig över bron
mellan hållplats och pendlarparkering har en otrygg och osäker trafikmiljö. Norrtälje kommun har
gjort samma bristanalys och har sedan flera år påtalat behovet för Trafikverket att en
kantstensförsedd gångväg eller räcke sätts upp. Trafikverket har tagit med åtgärden som en del i
projekt väg 77.

Beslutsunderlag
Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) angående trafikplats Rösa
Bilaga 1 - motion från Yvonne Svensson (ROOP) angående trafikplats Rösa

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Infrastrukturplanerare
Planavdelningen
Bitr. Kommundirektör
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-19
Diarienummer: KS 2019-110

Strategisk planering
Handläggare
Titel:

Erik L’Estrade
Infrastrukturplanerare

E-post:

erik.lestrade@norrtalje.se

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP)
angående trafikplats Rösa
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, Trafikverket har efter påtryckningar tagit
med åtgärden som en del i projekt väg 77.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
I motionen från den 17 januari 2019 föreslår Roslagens oberoende parti att kommunen ska verka för
att trafiksäkerheten åtgärdas på trafikplats Rösa. Oskyddade trafikanter som ska ta sig över bron
mellan hållplats och pendlarparkering har en otrygg och osäker trafikmiljö. Norrtälje kommun har
gjort samma bristanalys och har sedan flera år påtalat behovet för Trafikverket att en
kantstensförsedd gångväg eller räcke sätts upp. Trafikverket har tagit med åtgärden som en del i
projekt väg 77.

Bakgrund
Roslagens Oberoende Parti (ROOP) har ställt en motion till kommunfullmäktige om att kommunen ska
verka för att Trafikverket vidtar trafiksäkerhetshöjande åtgärder på trafikplats Rösa. ROOP menar att
oskyddade trafikanter som ska ta sig över bron mellan den norrgående hållplatsen och
pendlarparkeringen har en otrygg och osäker trafikmiljö eftersom gångbanan endast är linjemarkerad.
ROOP anser att Norrtälje kommun ska hemställa åt Trafikverket att anlägga ett säkerhetsräcke eller en
kantstensförsedd gångbana för att öka trafiksäkerheten.
Koppling till gällande styrdokument
Är inte tillämplig
Lagkrav
Är inte tillämplig.
Samberedning
Ärendet har beretts av planavdelningen.

Beskrivning av ärendet
Norrtälje kommun delar ROOPS bristanalys av trafiksäkerheten på trafikplats Rösa. Norrtälje
kommun har under flera år verkat för att Trafikverket ska anlägga en kantstensförsedd gångbana
över bron. Trafikverket har efter kommunens påtryckningar lyft in trafikplats Rösa som en del i
projektet riksväg 77. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer därmed att vidtas inom ramen för
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projektet att bygga en ny riksväg 77. Kommunen har påtalat att åtgärder bör komma plats tidigare än
så.

Konsekvensanalys/riskanalys
Är inte tillämplig.
Jämställdhetsanalys
Är inte tillämplig.
Barnkonsekvensanalys
Är inte tillämplig.
Ekonomisk analys
Är inte tillämplig.
Tidplaner
Är inte tillämplig.

Hanna Hellquist
Bitr. Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Helena Purmonen
Planchef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
Bilaga 1 - Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) angående trafikplats Rösa

Beslut skickas till
Infrastrukturplanerare
Planavdelningen
Bitr. Kommundirektör
Motionären
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Motion till Kommunfullmäktige, Norrtälje kommun.
20190117
Från Roslagens Oberoende Parti
Yvonne Svensson, ROOP.
Angående avstigande vid Rösa Trafikplats, gående mot pendlarparkeringen.
Avstigande vid Rösa trafikplats, norrgående, som går för att hämta bil vid
pendlarparkeringen på andra sidan motorvägen, passerar på bron över motorvägen är helt
oskyddade.
Föräldrar med barnvagnar samt andra avstigande kommer mörkklädda utan reflexer. När
man som bilist möter dessa under tidiga morgontimmar och i skymning, så syns de dåligt
eller i värsta fall inte alls.
En trottoar vore en lysande idé eller åtminstone någon form av skyddsräcke.
Mot bakgrund av detta yrkar vi:
En hemställan åt fullmäktige att kommunen kontaktar Vägverket/Trafikverket för att åtgärda
problemet, innan en onödig dödsolycka inträffar.

Yvonne Svensson, ROOP

Hur vill du ha det?

?
Varför det?
Roslagens Oberoende Parti
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