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HUVUDMÅL: 

ETT LEVANDE OCH VÄXANDE HUDDINGE 

Delmål

 Hela Huddinge ska utvecklas, men när vi bygger ut prioriterar vi vissa 
områden. Det är områdena vid Spårväg syds stationer, med fokus på de 
regionala stadskärnorna, centrala Huddinge och Vårby. Vi bygger också nära 
stationerna i Skogås och Trångsund. 

 Vi skapar attraktiva miljöer med utgångspunkt i områdets lokala 
förutsättningar och kvaliteter. Med en balans mellan bostäder och 
arbetsplatser samt tillgång till utbildning och service ska människor kunna 
leva ett gott vardagsliv med en meningsfull fritid. 

 Vi tar plats i världen genom att göra rum för kunskaps- och 
innovationsmiljöer som bidrar till samhällsutveckling.

 Vi driver utvecklingen för att skapa nya arbetsplatser i södra 
Stockholmsregionen. Vi gör oss redo för att möta framtidens arbetsliv och 
näringsliv.  

Syfte: Huddinge tar sitt ansvar för en attraktiv 
Stockholmsregion genom att planera för fortsatt 
tillväxt. Huddinge växer för att möjliggöra och ge 
underlag för bättre kollektivtrafik, service och 
arbetsplatser. Vi planerar därför för att den 
huvudsakliga tillväxten ska ske i kollektivtrafiknära 
lägen.

För Huddingeborna skapar detta möjligheter till ett bra 
vardagsliv med närhet mellan bostaden och vardagens 
olika målpunkter genom korta avstånd och goda 
förbindelser. Detta medför också bättre förutsättningar 
för företag att etablera sig, utvecklas och därigenom 
fler arbetsmöjligheter.

När Huddinge växer och både nya och existerande 
byggda miljöer utvecklas så ska det ske på ett sätt som 
gör att kommunens befintliga kvaliteter bevaras. 
Huddinges mosaik av områden med olika identiteter, 
från levande stadsmiljöer till lugna områden, är en 
potential att bygga vidare på då kommunen växer.

Huddinge planerar för framtiden och skapar goda 
förutsättningar för utbildning, forskning och 
framtidens arbets- och näringsliv då till exempel 
handeln står inför strukturomvandlingar och 
arbetslivet förändras. Flemingsberg med sina olika 
lärosäten och företag med anknytning till akademin är 
en unik tillgång att utveckla vidare och dra nytta av



HUVUDMÅL: 

ETT HUDDINGE I SAMSPEL MED NATUREN

Delmål

 Vi tar hand om och utvecklar Huddinges gröna områden, sjöar och 
vattendrag. Vi bevarar den biologiska mångfalden och förbättrar 
vattenkvaliteten.

 Vi gör det enkelt för människor att komma till och ta del av Huddinges 
natur, parker och sjöar. De som bor, besöker och verkar i Huddinge har 
nära till platser för rekreation. 

 Vi låter grönska och vatten ta plats i de byggda miljöerna för att främja 
människors hälsa. 

 Vi skapar miljöer som kan möta konsekvenserna av ett förändrat klimat.

Syfte: Naturen är en stor del av 
Huddinges identitet och av stort värde för 
boende, verksamma och besökare. 

Att värna om, stärka tillgänglighet till och 
integrera natur och vatten i den byggda 
miljön ska vara en prioritering när 
Huddinge växer. Detta har betydelse både 
ur ett ekologiskt perspektiv med en 
utveckling av grönstrukturen och 
ekosystemtjänster, såväl som ur ett 
identitetsmässigt och rekreativt 
perspektiv. 

Klimatförändringar skapar ett ökat behov 
av att anpassa och skapa miljöer som 
hanterar de konsekvenser och risker ett 
förändrat klimat medför. 



HUVUDMÅL: 

ETT HUDDINGE SOM HÅLLER IHOP

Delmål

 Vi bygger bort sociala och fysiska barriärer. Vi gör det enkelt för 
människor att röra sig inom Huddinge, Stockholmsregionen och att ta sig 
vidare ut i Sverige och världen. 

 Vi skapar förutsättningar för jämlika livsvillkor, god hälsa och trygghet i 
alla områden. En blandning av bostäder gör att människor kan bo här i 
alla skeden av livet. 

 Vi stärker sammanhållningen när vi skapar inbjudande mötesplatser i 
Huddinges olika områden. Vi utformar offentliga rum inne och ute så att 
de blir tillgängliga och inkluderande för alla. 

 Vi skapar det framtida Huddinge tillsammans genom att ge 
förutsättningar för att vara delaktig i samhället och dess utveckling.

Syfte: Huddinge är idag en segregerad kommun med 
skillnader mellan kommunens områden vilket 
orsakar ojämlika livsvillkor för människor. Fysiska 
barriärer, till exempel i form av infrastruktur, 
förstärker de sociala barriärerna mellan områden. 
En brist på förbindelser mellan vissa områden i 
kommunen bidrar också till att människor upplever 
att det är svårt att ta sig runt, och minskar 
möjligheterna till möten mellan människor från olika 
delar av kommunen. Det finns en ensidighet i 
bostadsutbudet i Huddinges olika områden vilket 
bl.a. försvårar för den som önskar flytta inom sitt 
område. Många Huddingebor har dessutom svårt att 
ta sig in på bostadsmarknaden.

I ett växande Huddinge ska sammanhållningen 
mellan Huddingebor, mellan kommunens olika 
områden och mellan Huddinge, regionen och 
omvärlden växa. Den fysiska planeringen ska 
understödja och bidra till jämlika livsvillkor i 
kommunens olika områden, samt bidra till att 
möjliggöra möten mellan människor och öka 
trygghet och gemenskap i offentliga rum. 

Huddingeborna ska ha jämlika möjligheter att delta i 
samhällslivet genom tillgång till arbete, utbildning 
och föreningsliv samt att bidra till kommunens 
utveckling genom delaktighet i planeringsprocesser. 



HUVUDMÅL: 

ETT HUDDINGE MED MINSKAD 
KLIMATPÅVERKAN

Delmål

 Vi gör det enkelt för människor och gods att röra sig hållbart. Vi 
prioriterar utrymme för fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafikresenärer i all planering.

 Vi använder marken smart. Vi kompletterar bebyggelsen där det är 
nära till kollektivtrafik i redan bebyggda områden.

 Vi prioriterar system för energiförsörjning och annan teknisk 
infrastruktur som minimerar negativ påverkan på klimatet. 

 Vi arbetar för innovationer som bidrar till att minimera klimatavtrycket 
för alla som bor, besöker och verkar i kommunen.

Syfte: Huddinges klimatavtryck behöver minska och 
i utvecklingen mot 2050 blir klimatsmarta initiativ 
inom en rad områden en förutsättning för att lyckas 
med detta. 

Utmaningen att minska utsläpp av växthusgaser är i 
Sverige störst inom transportsektorn, jordbruket 
och basindustrin. Idag minskar 
kollektivtrafikandelen i Huddinge. Den översiktliga 
planeringen har störst möjlighet att påverka 
transportsektorns utsläpp genom en planering som 
skapar möjligheter för människor att ha nära till 
arbete och andra funktioner i vardagen. På så vis 
kan fler välja att gå, cykla och åka kollektivt. En 
överflyttning till hållbara transportmedel skapar 
samtidigt mer utrymme för nödvändiga transporter 
och räddningstjänst.

Innovativa lösningar behöver skapas inom olika 
områden, till exempel inom byggsektorn och i 
omställningen av fordonsflottan. Huddingebornas 
möjligheter att leva klimatsmart på ett attraktivt 
och lätt sätt behöver också öka. Klimatsmarta 
lösningar för även med sig andra positiva effekter –
en smidig vardag genom närhet till kollektivtrafik, 
digitala lösningar som underlättar vardagen och 
mer hälsosamma miljöer genom minskade utsläpp 
från trafik.


