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det var på remiss under 
sommarens 2002. Remissen 
visade en önskan om högre 
exploatering samt bevarande av 
natur- och kulturvärden.

Som ett resultat av remissen 
har ytterligare utredningar gjorts
- en trafikutredning som visar
omgivningspåverkan samt en
ekonomisk översikt av Lövsta
gård.
Därefter har planprogrammet 
omarbetats.

har upprättats

samt Lena Fyrvald, miljökontoret
och Inger Forsberg, exploaterings-
avdelningen.

Efter revideringen har layout och bildmaterial omarbetats av Huddinge 
kommun.



Fördjupad trafikstudie
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Hagebyvägen har byggts om i ett 
nytt läge väster om det förra läget. 
Den är kopplad till Glömstavägen 
med en cirkulationsplats.















till exempel



gång- och cykelväg på båda sidorna.

Principer för gatutyper:
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bostads- eller



Ett reservat för en 440 kV högspänningsledning finns i Glömstadal-
gången vilket kan komma att påverka planeringen av området.

Ingen bullerdämpning 
längs aktuell sträcka finns
redovisad.

En relativt 
sett högre 
exploatering
kan även 
prövas

Här kan även en högre 
exploatering prövas.
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Vid detaljplanering av området bör problemet med buller vidare studeras.

30

ex , en högre exploatering kan prövas



Lövstadalgången

100

Områdets avgränsning är beroende av stallens placering.
Utbyggnad av den östra delen förutsätter att stall Enlidens verksamhet flyttas 
till ett nytt läge.



Den gröna kilens läge och utbredning studeras vid detaljplaneläggning.
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85 - 155 bost



90-120

Området angörs söderifrån.
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Huvudgatorna platsbildningar

400-500 lgh



ex småskaliga flerbostadshus

platsbildningar och torg

exempelvis

Lokalisering av förskola kan prövas inom området.



förbindelse

60



småskalig flerbostadsbebyggelse eller radhus

kan

Ett alternativ med 
bostäder skulle 
innebära ca 50 stycken.



föreslås



kan



kan



Idag finns flera stall i området. 
Vid en utbyggnad måste stallen 
omlokaliseras. Begränsad 
hästhållning kan ses som en 
tillgång i området.
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gång- och cykel

Gatan utformas som en 50/30-
gata dvs 50 km/h på sträcka 
och 30 km/h vid korsningar 
och passager.



huvud-



med sträckning utmed
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Trafikutredning Vistaberg, november 2003 
Efter remissen av planprogrammet har en fördjupad trafikutredning (Scandia-
consult , november 2003) gjorts för att ytterligare utreda förutsättningar och 
konsekvenser för vägnätet inom planområdet samt dess påverkan på när-
liggande områden. Uppdraget var att utreda möjliga förbättringar vad gäller 
anslutningar till Glömstavägen, planområdets koppling kontra avskildhet i 
förhållande till Fullersta, Södertörnsledens planeringsprocessläge samt förut-
sättningar för kollektivtrafiken. 
Nedan återges ett utdrag av trafikutredningen 

Förutsättningar, nuläge 
Vägsystem
Huddingevägen och E4:an är områdets vägförbindelser norrut och mot Stock-
holms centrala delar. Glömstavägen, länsväg 259, förbinder Huddingevägen, 
väg 226, med E4:an. Vistabergsområdet trafikmatas i huvudsak från Glömsta-
vägen. Glömstavägen är i öster kopplad till Huddingevägen med en signal-
korsning, korsningen medger endast trafik norrut från Glömstavägen till 
Huddingevägen. Kopplingen till E4:an sker via Glömstavägen västerut och 
Botkyrkaleden. Glömstavägen fungerar, via Katrinebergsvägen, som huvud-
tillfart för trafik västerifrån mot Huddinge sjukhus. Glömstavägen har idag ett 
körfält i vardera riktning och plankorsningar vilket ger låg standard i för-
hållande till sin trafikuppgift. Vägens bredd varierar mellan 7 och 8 meter. 
Trafikmängderna uppgår, väster om Katrinebergsvägen, till ca 21 500 f/d. 
Gustav Adolfsvägen/Margaretavägen passerar genom Glömsta och utgör 
huvudgata i dagens trafiknät. Vägens bredd är ca 7 meter med två körfält. På 
västra sidan om vägen finns en gc-bana. Korsningen Gustav Adolfsvägen 
/Glömstavägen fungerar idag som en av entréerna till området Glömsta-Vista-
berg. Den andra entrén till området utgör Hagebyvägen. Hagebyvägen har 
under 2003 byggts om (körbana 6,5 meter) och i korsningen med Glömsta-
vägen har en cirkulationsplats byggts. Utmed Hagebyvägen har byggts en 
friliggande gång- och cykelväg 

Trafik
Framkomligheten längs Glömstavägen för fordonstrafik är idag mycket låg 
under rusningstrafik. Den höga belastningen längs Glömstavägen innebär 
problem för trafik som vill ansluta till vägen vilket innebär att trafiken börjat 
söka sig nya vägar genom Vistabergsområdet. Ökade trafikmängder på det 
lokala vägnätet kan innebära problem ur bl a trafiksäkerhetssynpunkt varför 
det är viktigt att trafikutvecklingen i området beaktas. 

Förändringar i trafiknätet
Korsningen Glömstavägen och Gustav Adolfsvägen
Idag är framkomligheten i korsningen mellan Gustav Adolfsvägen och 
Glömstavägen mycket låg under rusningstrafik. Trafik från Gustav Adolfs-
vägen har svårt att ansluta till den hårt trafikerade Glömstavägen. På grund av 
detta så väljer en del av trafikanterna i Glömsta/Vistabergsområdet istället 
vägen via Fullersta mot Huddinge C med problem på det lokala vägnätet som 
följd. För att förbättra framkomligheten i korsningen så föreslås en cirk-
ulationsplats. En sådan skulle underlätta anslutningen mot Glömstavägen 
avsevärt.
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Södertörnsleden
Utbyggnaden är uppdelad i två arbetsplaner. Planerna ligger i dagsläget hos 
Vägverket för fastställelse. Projektet finns budgeterat i ”Länsplanen för 
regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2004-2015”. Södertörnsleden 
planeras tas i bruk 2008-2009. Länsstyrelsen har i sitt senaste förslag skjutit 
öppnandet till 2012. Kommunen arbetar dock aktivt för att ett öppnande skall 
ske 2008-2009. Vid en utbyggnad av Södertörnsleden kommer Glömstavägen 
att avlastas trafik och övergå till att enbart utgöra tillfart till Glömsta- och 
Vistabergsområdet.  
Vid en utbyggnad av Södertörnsleden kommer Glömstavägen att avlastas 
trafik och övergå till att enbart utgöra tillfart till Glömsta- och Vistabergs-
området. Glömstavägen kan då klassas om till huvudgata. Den beräknade 
trafikmängden längs vägen ligger mellan 1500 - 5200 f/d.  

Kollektivtrafik 
Buss
En framtida busslinje som trafikerar området är enligt SL rimligt. Turtätheten 
på denna linje blir antagligen 2 avgångar per timme i högtrafik och 1 avgång 
per timme i lågtrafik. SL föreslår att t ex befintlig buss 741 mellan Fredriks-
dal-Flottsbro får en ny sträckning genom området t ex Flottsbro-Huddinge 
centrum.  
Önskemål från Huddinge kommun har framkommit om att bussen skall 
passera Vistaskolan samt den planerade trädgårdsstaden. SL ser två alter-
nativa linjesträckningar genom området, se bild ovan. Båda sträckningarna 
täcker in stora delar av den nya bebyggelsen. SL betonar dock att det är 
viktigt att inte bygga bort möjligheterna för framtida busstrafik på potentiella 
bussvägar.

Den ena alternativa sträckningen går via Kolonivägen 
Delar av Kolonivägen är idag endast 4,5 meter bred vilket innebär att två 
bussar ej kan mötas på denna sträcka. För att två bussar skall kunna mötas 
krävs en vägbredd på 6,5 meter och för att en bil och buss skall kunna mötas 
krävs en vägbredd på 5,5 meter. Sträckan med vägbredden 4,5 meter är dock 
endast cirka 200 meter, den låga turtätheten innebär att tidtabellen kan an-
passas så att bussar ej behöver mötas på det smala snittet. Om så dock ändå 
skulle ske så är sträckan så kort och rak att de kan se varandra och därmed 
vänta och passera varandra på den bredare vägsektionen. En breddning till 5,5 
meter bör därför räcka. En körbana på 5,5 meter samt en gångbana med 
bredden 2 meter ryms inom befintligt vägområde på 8,5 meter. 
Fördelar:
• resvägen för busstrafikanterna till och från Huddinge centrum blir kortare än 
alternativet via Hagebyvägen  
• bussen trafikerar en sträcka med högre trafikantunderlag än alternativet via 
Hagebyvägen
• bussen passerar de centrala delarna av den planerade trädgårdsstaden  
Nackdelar:
• bussen passerar ej Vistaskolan  
• Kolonivägen måste breddas  

Den andra alternativa sträckningen går via Hagebyvägen 
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Fördelar:
• bussen passerar Vistaskolan  
• Hagebyvägen har under 2003 byggts om till en gata med busstandard  
Nackdelar:
• bussen passerar ej den planerade trädgårdsstadens centrala delar
• resvägen till Huddinge centrum blir längre för trafikanterna än via 
Kolonivägen
Tidigare förslag med busstrafik längs Fågelsångsvägen utgår då denna 
sträckning skulle innebära en onödig extra resväg för busstrafikanterna.

Spårväg
Föreslagen spårväg längs med Södertörnsleden planeras i en framtid. Spår-
vagnen med sin säkra framkomlighet kan i framtiden bli ett intressant alter-
nativ till bilresandet.  
Vidare ökar spårvägen attraktiviteten för områden som ligger längs med 
sträckan.  
Koppling till befintliga områden via Vistavägen och Kolonivägen 
Nuläge:
• Vistavägen kopplar samman Vistaberg med befintliga bostadsområden i 
Fullersta. 
• Kolonivägen är idag en återvändsgata med trafik endast från de boende 
längs vägen. 
Frågeställning:  
• Ska Vistavägen förbli öppen för genomfartstrafik? 
• Ska Kolonivägen kopplas ihop med Rosenhillsvägen och vara öppen för 
genomfart med bil och buss? 

Vistavägen
Vistavägen är med sin raka linjeföring redan idag ett problem. Problemet 
består av två delar, dels höga hastigheter och dels genomfartstrafik (mellan 
Glömstavägen/Vistaberg och Fullersta/ Huddinge Centrum). I den trafik-
nätsanalys som Huddinge kommun genomfört klassas Vistavägen som 
huvudgata och kommunen har redan idag vidtagit åtgärder för att minska 
hastigheterna. Problemet med genomfartstrafiken på Vistavägen beror 
troligen på trafiksituationen längs Glömstavägen och kommer sannolikt att 
minska när Södertörnsleden är utbyggd och framkomligheten längs Glömsta-
vägen förbättras. 
För att undvika att genomfartstrafiken på Vistavägen ökar ytterligare vid en 
exploatering av Vistaberg bör det nya vägnätet planeras på ett sådant sätt att 
trafiken inte riktas mot Vistavägen. 
Diskussioner har förts om Vistavägen skall förbli öppen för genomfartstrafik 
eller om den ska stängas i snittet mellan Vistaberg och Fullersta i samband 
med exploateringen av Vistaberg 
Fördelar med en öppen koppling vid exploatering av Vistaberg 
• Fördelar för de boende vad det gäller service mm 
• Naturlig social koppling mellan Vistaberg och Fullersta 
• Trafikökningar på Gamla Stockholmsvägen och Bergholmsvägen undviks 
Nackdelar med en öppen koppling vid exploatering av Vistaberg 
• Genomfartstrafiken på Vistavägen ökar ytterligare. 

Kolonivägen
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Kolonivägen är klassad som lokalgata i gällande detaljplan. Bredden på vägen 
är 4,5 meter och vägområdet 8,5 meter. 
Om vägen ska bindas ihop med Rosenhillsvägen och trafikeras av både buss 
och bil måste den breddas till minst 5,5 meter (medger möte mellan buss och 
bil, möte mellan två bussar kräver 6,5 meter). Vägen bör även förses med en 
2 meter bred gångbana. Breddningen av vägen samt en gångbana får plats 
inom gällande vägområde. Om Kolonivägen ska förses med en gc-bana bredd 
3 meter så måste vägområdet utökas med mellan 1 till 1,5 meter.  
Denna breddning av vägområdet är möjligt eftersom man i gällande detalj-
plan gjort förgårdsmarken så bred att en breddning av vägområdet skulle vara 
möjlig i en framtid. 
Fördelar med en öppen koppling för buss och bil 
• Naturlig koppling mellan de två områdena 
• Kortaste vägen mellan Vistaberg och Huddinge centrum (ca 1 km kortare än 
via Glömstavägen) 
Nackdelar med en öppen koppling för buss och bil 
• Ökad genomfartstrafik 
• Kolonivägen måste breddas (ryms dock inom befintligt vägområde) 

Sammanfattning
Om man väger samman för- och nackdelar för öppna kopplingar via Vista-
vägen och Kolonivägen samt även tar hänsyn till antalet boende som berörs 
så blir resultatet: 
• Kolonivägen bör öppnas för genomfartstrafik för både buss och bil. 
• Vistavägen bör även den hållas öppen för genomfartstrafik, dock bör 
vägnätet
utformas så att Vistavägen inte blir det naturliga valet att välja för trafik 
mellan Vistaberg och centrala Huddinge. 

Ny koppling mellan Margaretavägen/Vistabergs Allé och 
Snättringeleden
Gamla Stockholmsvägen som idag förbinder Glömsta med Snättringeleden är 
kulturmärkt och dess krokiga linjeföring får ej förbättras. 
Förbindelsen är utryckningsväg söderut för räddningstjänsten och dessutom 
ligger en av Stockholms största idrottsplatser (Källbrinks IP) utmed sträckan. 
Dessa faktorer samt att det finns ett stort behov av en förbindelse mellan 
Glömsta och Snättringeleden leder till att det bör utredas om en ny för-
bindelse kan anläggas. 
Fördelar:
• Ökar tillgängligheten norrut för den planerade exploateringen i de 
nordvästra delarna av Vistaberg samt de boende i Glömsta.  
• Avlastar Gustav Adolfsvägen och Gamla Stockholmsvägen från trafik  
• Bättre förbindelse med Källbrinks IP 
• Bättre utryckningsväg för räddningstjänsten. 
Nackdelar:
• Föreslagen sträckning går inom planområdet genom åker och betesmark 
med flera vackra ekar. Området benämns i ”Planprogram för Vistaberg” som 
rik rekreationsmiljö. 
Fördelarna med den nya kopplingen överväger nackdelarna varför den bör 
finnas med i den fortsatta planeringen. 











i de flesta fall till 150 meter, dock under-
skrids avståndet för del av område 2, väster
om Backen och del av område 1, Backen.









Inom delar av området finns




