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§ 97
Hemställan om investeringsanslag för cirkulationsplats Lindholmsvägen - 
Lingsbergsvägen (KS 2020.034)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
- fastställer investeringsmedel om 9 miljoner kronor för att anlägga en ny cirkulationsplats på 
Lindholmsvägen i korsningen med Lingsbergsvägen.
- beslutar om genomförande av en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen i korsningen med 
Lingsbergsvägen.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-04-29 beslut om föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om hemställan av investeringsanslag
om nio miljoner som finns reserverat i investeringsplanen i kommunplan 2020 – 2022 och att 
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera och anlägga en ny 
cirkulationsplats på Lindholmsvägen i korsningen med Lingsbergsvägen, §23.

I kommunplanen investeringsplan för 2018 – 2029 finns totalt 15 miljoner kronor reserverade 
för Lindholmsvägen.

Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan
2020 – 2022.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Hemställan om investeringsanslag för cirkulationsplats Lindholmsvägen - 

Lingsbergsvägen
 §23 Tefau Upphandling och hemställan av cirkulationsplats Lindholmsvägen - 

Lingsbergsvägen
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 Tjänsteskrivelse, 2020-03-24, Upphandling och genomförande cirkulationsplats 
Lindholmsvägen - Lingsbergsvägen

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse

Hemställan om investeringsanslag för 
cirkulationsplats Lindholmsvägen - 
Lingsbergsvägen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
- fastställer investeringsmedel om 9 miljoner kronor för att anlägga en ny 
cirkulationsplats på Lindholmsvägen i korsningen med Lingsbergsvägen. 
- beslutar om genomförande av en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen i 
korsningen med Lingsbergsvägen.

Ärendet i korthet
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-04-29 beslut om föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om hemställan av investeringsanslag
om nio miljoner som finns reserverat i investeringsplanen i kommunplan 2020 – 
2022 och att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera och anlägga 
en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen i korsningen med Lingsbergsvägen, §23.

I kommunplanen investeringsplan för 2018 – 2029 finns totalt 15 miljoner kronor 
reserverade för Lindholmsvägen.

Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan
2020 – 2022.

Bakgrund
När Hagaskolans trafiksäkerhetsåtgärder planerades och projekterades var tanken 
från början att en cirkulationsplats i korsningen Lindholmsvägen - Lingsbergsvägen 
skulle ingå i projektet. Korsningen plockades sedan ur projektet med ekonomiska 
motiv samt att tidigare projektör hade svårigheter att färdigställa enligt kommunens 
krav.
Framkomlighetsproblemen i korsningen kvarstår dock fortfarande. Det kan under 
vissa tider på dygnet vara mycket svårt att göra vänstersvängar i korsningen. 
Dessutom har trafiksäkerhetsproblematiken framkommit i och med att skolan 
öppnat. Bättre passager för oskyddade trafikanter behövs på platsen. 

Efter beslut från ärendet ”Projektering av cirkulationsplats Lindholmsvägen - 
Lingsbergsvägen (KS 2019.117)”, som beslutades av kommunstyrelsens teknik- och 
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fastighetsutskott 2019-04-10 § 34, har projekteringen, som påbörjades i och med 
Hagaskolans trafiksäkerhetsåtgärder, färdigställts. Cirkulationsplatser bidrar till en 
ökad framkomlighet för alla fordon som passerar den, framförallt för de som tidigare 
behövt göra en vänstersväng. Framkomligheten ökar också för alla trafikslag. Det 
kommer att bli tryggare, säkrare och lättare för oskyddade trafikanter att korsa 
Lingsbergsvägen intill cirkulationsplatsen. Oskyddade trafikanter som vill korsa 
Lindholmsvägen använder den befintliga gångtunneln.

Handlingar
1. Protokoll TFAU 2020-04-29, §23 KS 2020.034
2. Tjänsteskrivelse 2020-03-24, KS 2020.034

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2020-04-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23
Upphandling och hemställan av cirkulationsplats Lindholmsvägen - 
Lingsbergsvägen (KS 2020.034)

Beslut
Kommunstyrelsens teknik-och fastighetsutskott beslutar att:
1. Upphandla en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen i korsningen med Lingsbergsvägen.
 
Kommunstyrelsens teknik-och fastighetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. Fastställer investeringsmedel om 9 miljoner kronor för att anlägga en ny cirkulationsplats 
på Lindholmsvägen i korsningen med Lingsbergsvägen
2. Beslutar om genomförande av en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen i korsningen med 
Lingsbergsvägen.

Ärendebeskrivning
För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen Lindholmsvägen – 
Lingsbergsvägen föreslås att en cirkulationsplats anläggs. Projekteringen är nu färdigställd 
med underlag från beslut i ärendet ”Projektering av cirkulationsplats Lindholmsvägen - 
Lingsbergsvägen (KS 2019.117)” som beslutades av kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott 2019-04-10 § 34.

Utbyggnaden av cirkulationen beräknas kosta ca 9 miljoner kronor och bekostas enligt 
investeringsmedel avsatta för Lindholmsvägen i kommunplanen.

Ärenden gällande hemställan av investeringsmedel från kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott ska beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott innan kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha ett beslutsunderlag från ekonomiavdelningen som 
handlägger samtliga ärenden som påverkar kommunens totala ekonomi. Ekonomiavdelningen 
ska stämma av framskrivna ärenden mot beslutad kommunplan och beakta kommuns totala 
ekonomi.

Yrkanden
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens teknik- och
fastighetsutskott beslutar enligt det.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-24, Upphandling och genomförande cirkulationsplats 

Lindholmsvägen - Lingsbergsvägen
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Tjänsteskrivelse

Upphandling och hemställan av 
cirkulationsplats Lindholmsvägen - 
Lingsbergsvägen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens teknik-och fastighetsutskottet beslutar att:
1. Upphandla en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen i korsningen med 
Lingsbergsvägen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
1. Fastställer investeringsmedel om 9 miljoner kronor för att anlägga en ny 
cirkulationsplats på Lindholmsvägen i korsningen med Lingsbergsvägen
2. beslutar om genomförande av en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen i 
korsningen med Lingsbergsvägen. 

Ärendet i korthet
För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen Lindholmsvägen – 
Lingsbergsvägen föreslås att en cirkulationsplats anläggs. Projekteringen är nu 
färdigställd med underlag från beslut i ärendet ”Projektering av cirkulationsplats 
Lindholmsvägen - Lingsbergsvägen (KS 2019.117)” som beslutades av 
kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2019-04-10 § 34. 

Utbyggnaden av cirkulationen beräknas kosta ca 9 miljoner kronor och bekostas 
enligt investeringsmedel avsatta för Lindholmsvägen i kommunplanen.

Ärenden gällande hemställan av investeringsmedel från kommunstyrelsens teknik- 
och fastighetsutskott ska beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott innan 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha ett beslutsunderlag från 
ekonomiavdelningen som handlägger samtliga ärenden som påverkar kommunens 
totala ekonomi. Ekonomiavdelningen ska stämma av framskrivna ärenden mot 
beslutad kommunplan och beakta kommuns totala ekonomi.

Bakgrund
När Hagaskolans trafiksäkerhetsåtgärder planerades och projekterades var tanken 
från början att en cirkulationsplats i korsningen Lindholmsvägen - Lingsbergsvägen 
skulle ingå i projektet. Korsningen plockades sedan ur projektet med ekonomiska 
motiv samt att tidigare projektör hade svårigheter att färdigställa enligt kommunens 
krav. 
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Framkomlighetsproblemen i korsningen kvarstår dock fortfarande. Det kan under 
vissa tider på dygnet vara mycket svårt att göra vänstersvängar i korsningen. 
Dessutom har trafiksäkerhetsproblematiken framkommit i och med att skolan 
öppnat. Bättre passager för oskyddade trafikanter behövs på platsen.  

Efter beslut från ärendet ”Projektering av cirkulationsplats Lindholmsvägen - 
Lingsbergsvägen (KS 2019.117)”, som beslutades av kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott 2019-04-10 § 34, har projekteringen, som påbörjades i och med 
Hagaskolans trafiksäkerhetsåtgärder, färdigställts. Cirkulationsplatser bidrar till en 
ökad framkomlighet för alla fordon som passerar den, framförallt för de som tidigare 
behövt göra en vänstersväng. Framkomligheten ökar också för alla trafikslag. Det 
kommer att bli tryggare, säkrare och lättare för oskyddade trafikanter att korsa 
Lingsbergsvägen intill cirkulationsplatsen. Oskyddade trafikanter som vill korsa 
Lindholmsvägen använder den befintliga gångtunneln. 

Figur 1 – geografisk placering av cirkulationsplatsen

Hela korsningen och de intilliggande gång- och cykelbanorna kommer att få förstärkt 
belysning för att öka tryggheten och trafiksäkerheten. Även gångtunneln som går 
under Lindholmsvägen kommer att gestaltas med belysningsåtgärder för att öka 
tryggheten i tunneln. På gräsytorna intill cirkulationsplatsen kommer ett antal träd 
planteras. Dessa kommer att punktbelysas för att öka trygghet och trivsel. 
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I rondellen mitt i cirkulationsplatsen kommer träd och punktbelysning att finnas.

Figur 2 – översiktsritning på cirkulationsplatsen

Öster om cirkulationsplatsen ligger Hagaskskolan. Cirkulationsplatsens gång- och 
cykelbanor kommer att ansluta till den gång och cykelbana som anlades i och med 
trafiksäkerhetsåtgärderna för Hagaskolan. 

Den privata fastigheten som ligger syd-öst om cirkulationsplatsen får en infart som är 
helt frånskild från gång och cykelbanan. Detta för att öka säkerheten för de oskyddade 
trafikanterna. 
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Figur 3 – detaljerad ritning på cirkulationen. Orange färg visar gång- och 
cykelbanor. Observera att gång- och cykelbanorna sträcker sig längre än 
arbetsområdet och vad som är utmarkerat på ritningen. 
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Handlingar
Tjänsteskrivelse 2020-03-24, Upphandling och genomförande cirkulationsplats 
Lindholmsvägen - Lingsbergsvägen

Poa Hellqvist Johan Carselind
Förvaltningschef Gatu- och Parkchef
teknik- och fastighetsförvaltningen

______________________

Ska expedieras till
Akten 
Projektcontroller
Ekonomichef
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