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Sammanfattning
Sammantaget bedöms översiktsplanen vara aktuell, med förslag om att arbeta
fram ett tematiskt tillägg avseende näringsliv samt planeringsunderlag tillhörande
översiktsplanen för teknisk försörjning.
Aktualitetsprövningen föreslår också fler åtgärder och utredningar i syfte att
förbättra tillämpningen av översiktsplanen, dels i form av nya förslag till
utredningar, dels i form av medskick till pågående/kommande processer och
projekt.
Aktualitetsprövningen kan sammanfattas i fyra punkter, nedan följer en kort
redovisning av dessa för att ge en snabb överblick.
Ingenting har förändrats som påverkar planens aktualitet i huvudsak
Däremot planerar kommunen för en högre utbyggnadstakt än tidigare, bl.a. till
följd av beslutet om genomförandet av Spårväg syd. Dessa bedöms rymmas inom
de i översiktsplanen utpekade utbyggnads- och förtätningsområdena, men ställer
krav på planeringen av de tekniska försörjningssystemen, arbetet med
näringslivsutvecklingen, trafiksystemet, samt utvecklingen av offentlig service.
En rad lagförändringar och förändringar i omvärlden finns beskrivna i rapporten.
Skrivningarna är i planen i huvudsak aktuella
Mindre inaktualiteter finns beskrivna i denna rapport.
Översiktsplanen fungerar vägledande i viss utsträckning. Inom några
områden behöver mer arbete göras för att nå ännu högre måluppfyllelse,
exempelvis social hållbarhet,
Översiktsplanen används och refereras till i efterföljande planering.
Utvecklingen av de allmänna intressena visar i de allra flesta fall på en medelgod
måluppfyllnad med neutral tendens framåt, dvs. det är antingen svårt att bedöma
eller så pekar uppföljningen på både positiva och negativa delar. Detta beror på att
det har gått kort tid efter översiktsplanens antagande men också för att flera av
riktlinjerna behöver definieras och konkretiseras för att kunna tas vidare och inte
minst utvärderas. Det rör framförallt delarna som syftar till att åstadkomma en
socialt hållbar utveckling som beskrivs övergripande i översiktsplanen, men som
behöver konkretiseras ytterligare.
Uppföljningen av de områdesvisa riktlinjerna visar att tillkommande bostäder
framförallt sker inom de utpekade förtätnings- och utbyggnadsområdena, men
fortfarande till en relativt låg andel, 66 % inom 1200 meter och 32 % inom 600
meter. Den största andelen har dock tillkommit i kommunens primära
centrumområden – Flemingsberg och Huddinge centrum. Det har inte gått lång tid
sedan översiktsplanens antagande, vilket kan förklara siffrorna. Dock behöver
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denna ambition få bättre genomslag i kommande planering, liksom utvecklingen
av en ökad bostadsblandning som idag går långsamt. Kunskapen om i vilken
omfattning förtätningen i villaområdena består i behöver utvecklas.
Kommunen har börjat arbeta med områdesplanering och utvecklingsplaner i syfte
att hitta ett arbetssätt mellan översiktsplanering och detaljplanering i hela
kommunen. Det innebär att de fördjupade översiktsplaner för de regionala
kärnorna som i översiktsplanen beskrivs som pågående stannat vid samrådsskedet
och i stället kommer arbetas vidare med som utvecklingsplaner. Den antagna
fördjupningen av översiktsplanen för Storängen bedöms vara fortsatt aktuell.
Tematiska tillägg för näringsliv samt ytterligare planeringsunderlag för
teknisk försörjning behövs för att den översiktliga planeringen för att den
ska fungera ändamålsenligt.
Utifrån aktualitetsprövningen och den högre utbyggnadstakten föreslår vi ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende näringsliv/verksamhetsmark samt
ett planeringsunderlag tillhörande översiktsplanen avseende teknisk försörjning.
Utöver det föreslås ett par utredningar för att förbättra tillämpningen av
översiktsplanen, samt ett par medskick till kommande och pågående projekt och
processer i samma syfte.
En årlig uppflöjning av översiktsplanens inriktning föreslås som kopplas till
ordinarie planerings- och uppföljningsprocess.

Bakgrund
Översiktsplanen är kommunens instrument för att vägleda beslut om hur markoch vattenområden får användas. I planen vägs och prioriteras olika allmänna
intressen mot varandra. De enskilda intressena vägs in först i detaljplaneringen
eller direkt i bygglovsprövningen. Översiktsplanen ska hållas aktuell och minst
vart fjärde år måste kommunen ta ställning till om den kan gälla ett tag till eller
behöver göras om helt eller delvis. Den är inte bindande men ska fungera
vägledande.
För att hålla översiktsplanen aktuell kan man arbeta med fördjupningar för vissa
geografiska områden och/eller tillägg för vissa teman som man anser inte är
tillräckligt eller felaktigt behandlade i översiktsplanen, genom s.k. rullande
översiktsplanering.
Huddinges översiktsplan 2030 antogs den 10 juni 2014 av kommunfullmäktige,
dvs. precis i slutet av föregående mandatperiod. Nu sker för första gången en
aktualitetsprövning av denna plan. Översiktsplanen har en beslutad fördjupning av
översiktsplanen för Storängen sedan 2009 och i övrigt inga tillägg eller
fördjupningar.
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Syfte
Syftet med aktualitetsprövningen är dels att följa lagen enligt 3 kap. 27§ plan- och
bygglagen, PBL (2010:900) som anger att kommunen minst en gång per
mandatperiod ska pröva om översiktsplanen är aktuell utifrån kraven i 5§, men
framförallt att ha ett aktuellt instrument som vägleder de kommunala besluten
rörande mark- och vattenanvändning för att säkerställa att kommunen arbetar mot
sina mål.
Plan och bygglag (2010:900) 3 kap 5§
Av översiktsplanen ska framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och
vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa
gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program
av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7
kap. 18 e § första stycket miljöbalken. Lag (2014:224).
Tillvägagångssättet för att göra denna bedömning är dels att bedöma aktualiteten
av det som står i översiktsplanen, dels att följa upp hur det har gått med
riktlinjerna för såväl allmänna intressen som för de geografiska områdena.
Uppföljningen hjälper till att besvara frågan om aktualitet, då en utveckling i
motsatt riktning mot översiktsplanens intentioner signalerar behov av åtgärd.
Denna rapport utgör underlag för ställningstagande i kommunfullmäktige om
översiktsplanens aktualitet och är tänkt att kunna läsas tillsammans med
översiktsplanen.

Underlag för aktualitetsprövningen samt läsanvisning
Denna rapport utgör bilaga till beslut om översiktsplanens aktualitet. Som
underlag har befintlig uppföljning i kommunen använts i möjligaste mån.
Den sammanfattande redogörelsen från Länsstyrelsen över mellankommunala och
statliga intressen med betydelse för planens aktualitet utgör också underlag.
Efter beslut om aktualitetsprövningen ska denna PM utgöra bilaga till
översiktsplanen för att på så sätt tydliggöra vad i översiktsplanen som är aktuellt
eller ej, samt vilka nya underlag eller beslut som gäller för dess olika delar.
Översiktsplanen och aktualitetsprövningen ska läsas samlat.
Rubriksättningen följer översiktsplanens rubriker för att underlätta läsning.
Resultaten kan läsas sammanfattat under ”sammanfattande bedömning av
översiktsplanens aktualitet”, samt något utförligare under Uppföljning av planens
inriktning. Efter respektive stycke finns gröna textrutor där vi formulerat
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ställningstaganden och förslag till fortsatt arbete. Samma förslag till åtgärder kan
återkomma på flera ställen, dvs. svara mot fler problem eller utmaningar.
Förslagen till fortsatt arbete finns sedan sammanfattat i slutet av rapporten.
Rapporten kan läsas både som helhet men är också tänkt att kunna läsas i delar,
vissa frågor finns därför redovisade på flera ställen.

Process och organisation
Arbetet har bedrivits i en projektgrupp bestående av kompetens från
kommunstyrelsens förvaltning (Samhällsbyggnadsavdelningen samt Kvalitet och
projekt) samt Natur- och byggnadsförvaltningen. Till projektgruppen har det
funnits en referensgrupp samt en styrgrupp. Processen har bedrivits som en ren
aktualitetsprövning, dvs. inga tillägg eller förändringar prövas samtidigt. Vi har
därför valt att inte ha någon medborgardialog i detta skede, utan fokuserar den till
kommande process för föreslagna tillägg/förändringar. Aktualitetsprövningen har
remissats till kommunens nämnder och bolag, samt samråtts med övriga
identifierade aktörer i form av möten.

Bedömning av övergripande
förändringar med hänsyn till planens
aktualitet
Nya förutsättningar och utmaningar
Nya lagar och riktvärden
Ny Plan och bygglag
Den 1 januari 2015 infördes ändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900) med
syftet att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Ändringarna
innebar bland annat förändringar i förfarandet vid framtagning av detaljplaner,
vad kommunen får reglera i exploateringsavtal samt en reglering av kommunens
utrymme att ställa egna tekniska egenskapskrav.
Den 1 april 2017 började bestämmelser gälla om möjligheten att på frivillig väg
återföra till samhället delar av den värdeökning för fastigheter som uppstår till
följd av stora investeringar i transportinfrastruktur, samt att kommunerna kan
medfinansiera byggande av järnväg, vilket innefattar tunnelbana och spårväg, som
landstinget är huvudman för. Det innebär möjligheter för kommunen att förhandla
med byggherre eller fastighetsägare om att ersätta kommunen för en del av den
medfinansiering som kommunen lämnar i samband med
infrastrukturinvesteringar.
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Förvaltningens ställningstagande:
Lagändringen år 2015 påverkar möjligheten till implementering av
översiktsplanens riktlinjer kring energianvändning, då möjligheterna att ställa
tekniska egenskapskrav på exploatörerna försvann. Lagändringen år 2017
möjliggör genomförandet av exempelvis Spårväg syd med hjälp av
medfinansiering från kommunen. I övrigt anses inte den nya plan- och
byggnadslagen haft så stor inverkan på översiktsplanens intentioner.

Attefallsåtgärder enligt Plan- och bygglagen
Den 2 juli 2014 trädde den nya lagändringen om så kallade Attefallsåtgärder i
kraft. Denna lagändring innebär möjligheten att till en- eller tvåbostadshus
uppföra en komplementbyggnad eller komplementbostadshus om 25 kvm, göra en
tillbyggnad på sin huvudbyggnad med en högsta bruttoarea om 15 kvm och bygga
på högst två takkupor och för enbostadshus inreda huvudbyggnaden med
ytterligare en bostad. Åtgärderna är bygglovsbefriade men ålagd med
anmälningsplikt. För områden med bedömt höga kulturmiljövärden behövs dock
fortfarande bygglov.
Införandet av de så kallade Attefallsåtgärderna har inneburit att översiktsplanens
intentioner kring exempelvis förtätning och blandade bostadstyper uppfylls i viss
grad, i detta fall enbart i villaområden, dock helt utanför kommunens planering.
Detta gäller åtgärderna att uppföra ett komplementbostadshus samt möjligheten
att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Tillväxten ställer ibland krav på
kommunal service och teknisk försörjning, något som kan bli svårare för
kommunen att planera och bygga ut om omfattningen av dessa inte kan förutspås,
samt att det sker i redan bebyggda miljöer. Det ställer även krav på exempelvis
dagvattenhantering med rening då en större del av villatomten blir hårdgjord som
ett resultat av den utökade byggrätten. Detta utvecklas även under Områdesvisa
riktlinjer, övergripande uppföljning.
Förvaltningens ställningstagande:
Lagändringen bedöms inte påverka översiktsplanens intentioner, då
översiktsplanen inte har möjlighet att reglera detta. Det ställer dock högre krav
på planering och dimensionering av exempelvis kommunal service och teknisk
försörjning.
Buller
Den 1 juni 2015 trädde den nya förordningen (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader i kraft. Förordningen ska tillämpas för bostäder där
detaljplanearbetet påbörjats efter den 2 januari 2015. Förordningen anger
ljudnivåer från spårtrafik och vägar som inte bör överskridas vid fasad och
uteplats. Om angiven ljudnivå vid fasad överskrids bör minst hälften av
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en tystare sida där en viss ljudnivå
inte överskrids vid fasaden enligt förordningen. Detta lagrum kan tillämpas
oberoende av om bostäderna planeras i ett kollektivtrafiknära läge och om
området har en hög exploateringsgrad. Särskilda ljudnivåer gäller för lägenheter
upp till 35 kvadratmeter. Den nya förordningen innebär att högre ljudnivåer än
tidigare accepteras.
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Förvaltningens ställningstagande:
Lagändringen bedöms inte påverka översiktsplanens intentioner. Lagändringen
underlättar generellt byggandet av lägenheter, särskilt små lägenheter, i
bullerutsatta lägen och tillämpningen av en ljuddämpad sida kan ske i hela
kommunen.
Miljökvalitetsnormer för vatten/Weserdomen
I juli 2015 slog EU-domstolen i den s.k. Weserdomen (C – 461-13) bland annat
fast att direktivet 2000/60/EG, ramdirektivet för vatten, ska tolkas så att
medlemsstaterna har en skyldighet att inte lämna tillstånd till ett projekt som kan
orsaka en försämring av statusen hos en ytvattenförekomst, eller när projektet
äventyrar god status hos en ytvattenförekomst. Försämring av status bedöms för
respektive kvalitetsfaktor, dvs. inte på vattenförekomsten som helhet. Detta
innebär rent praktiskt att tillkommande bebyggelse inte får försämra statusen i
ytvattenförekomsterna i kommunen. Det medför att kommunen behöver konkreta
åtgärder och strategier att hänvisa till i detaljplaneskedet för att visa utbyggnadens
inverkan på möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
Förslag till fortsatt arbete/förvaltningens ställningstagande:
Lagändringen bedöms påverka den strategiska planeringen av dagvattenhantering.
Se vidare under uppföljning av det allmänna intresset ”Vatten är en
grundförutsättning”, med förslag om planeringsunderlag avseende teknisk
försörjning.
Lagen om bostadsförsörjning
Sedan 1 januari 2014 finns en reviderad lag om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
fördes samtidigt in i plan- och bygglagen (2010:900), som ett allmänt intresse som
kommunerna ska främja. Detta skedde ungefär samtidigt som översiktsplanens
antagande. Bostadsförsörjning beskrivs utförligt i översiktsplanen även om det
inte benämns som ett allmänt intresse. Kommunen följer också lagen genom att ha
riktlinjer för bostadsförsörjning separat från översiktsplanen. Dessa beslutades i
kommunfullmäktige den 11 maj 2015 tillsammans med plan för
samhällsbyggnadsprojekt 2015-2017, vilket betyder att de är beslutade om inom
nuvarande mandatperiod. Dock behöver riktlinjerna ses över för att svara bättre
mot den stora utmaning med en högre utbyggnadstakt som Huddinge nu står inför,
samt exempelvis den nya bosättningslagen som beskrivs nedan. Arbetet föreslås
inledas under 2017.
Bosättningslagen
Bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016 och innebär att alla kommuner
ska kunna anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd (Lag
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning). Den nya
lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller
skyddsbehövande och deras anhöriga. Lagen innebär en skyldighet för kommunen
att ordna bosättning för de nyanlända som anvisas kommunen (via respektive
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Länsstyrelse som fördelar utifrån de av regeringen satta länstalen). Hur många
nyanlända som anvisas till kommunen baseras på förutsättningarna som råder i
respektive kommun (ex. arbetsmarknadssituation, befolkningsstorlek, hur
mottagandet sett ut tidigare).
Huddinge kommunen har, sedan lagen trädde i kraft, fått i uppdrag att ordna
bosättning för drygt 300 nyanlända per år, ungefär hälften tillhörande
enpersonshushåll. År 2018 är prognosen att detta antal sjunker till ca 200 och för
år 2019 och de efterföljande tre åren är prognosen ca 120 personer per år.
Troligen ökar dock andelen familjer då regeringen beslutat öka mottagandet av
kvotflyktingar som oftare utgörs av familjer.
Kommunen har hittills lyckats ordna boende, dels genom det kommunala
bostadsbolaget HUGE, dels genom paviljonger som ställs upp med tillfälligt
bygglov samt även med stöd av hyresavtal hos andra fastighetsägare. Utöver dessa
lösningar har även kontrakt slutits med privatpersoner gällande hyra av lägenheter
och mindre hus. Initialt har även bostadsfrågan lösts med avtal på hotell med
vandrarhemsstandard och jourboenden under kortare tid.
Bosättningsprocessen ser olika ut om personerna utgör ett enpersonshushåll (eller
flerpersonshushåll bestående av vuxna) respektive familjehushåll med
minderåriga barn. Kommunen har hanterat sitt åtagande på så sätt att
enpersonshushåll (eller familj med enbart vuxna) erbjuds en så kallad
genomgångsbostad med stöd av andrahandskontrakt i de tillfälliga
boendeformerna beskrivna ovan under två år i ordinarie fall. Familjer med
minderåriga barn erbjuds förutsättningar att flytta in i lägenheter inom Huges
fastighetsbestånd, detta med stöd av ett avtal med fastighetsbolaget om en
tilldelning om ca 30 lägenheter per år. Här erbjuds de ett andrahandskontrakt
under två år, med möjlighet till förstahandskontrakt om de skött sina åtagande
gällande hyror och ordning/störning. I och med den större andelen familjer och en
ojämn tillströmning av familjer kan för närvarande få erbjudas denna lösning
direkt. Även familjer erbjuds en genomgångsbostad (t ex korridorboende) eller
andrahandskontrakt i privatbostad i väntan på att kunna tilldelas ett boende i det
reguljära bostadsbeståndet.
Utöver antalet nyanlända som anvisas till kommunen sker viss inflyttning i
kommunen utifrån EBO, det vill säga rättigheten att välja eget boende. Detta
innebär att asylsökande väljer att ombesörja sitt eget boende. Dessa omfattas inte
av kommunens arbete med bosättning. Totalt, inklusive nyanlända som anvisas
kommunen enligt bosättningslagen, mottog kommunen under år 2016 590
personer, vilket innebär att ca hälften utgörs av EBO.
Bosättningsfrågan hanteras i dag av socialförvaltningen via ett projektbaserat
arbetssätt i syfte att snabbt ordna fram bostäder. På sikt behöver dock denna fråga
bli ett tydligare kommungemensamt ansvar, få en hantering inom löpande
verksamhet och komma in tidigt i processen.
Förslag till fortsatt arbete/förvaltningens ställningstagande:
Arbetet med att ordna bosättning för nyanlända i enlighet med bosättningslagen
bör belysas i arbetet med att revidera kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjning.
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Ny funktionshinderpolitik
I november 2017 beslutades om ett nytt mål och en ny inriktning för
funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att, med FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med
funktionsnedsättning. Det nya målet ersätter tidigare mål för
funktionshinderspolitiken. I denna tas principen om universell utformning upp,
något som har betydelse i planeringssammanhang. Universell utformning innebär
att samhället utformas med medvetenhet om den variation som återfinns i
befolkningen och gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att verka
i vardagen på samma villkor som människor utan funktionsnedsättning.
Förslag till fortsatt arbete/förvaltningens ställningstagande:
Den nya funktionshinderspolitiken bedöms inte påverka översiktsplanens
aktualitet. Däremot är det relevant för efterföljande planering, där Huddinges
framtagna Handbok för jämlikhetsanalys kan fungera som verktyg för att
säkerställa att olika erfarenheter, behov och förutsättningar finns med under planoch byggprocessen.
Digitaliseringens möjligheter
Digitaliseringen är i dag en kraft som kan leda till stora förändringar i samhället,
avseende såväl tillväxt och hållbarhet, välfärd och jämlikhet som trygghet och
demokrati. Den har potential att förändra hur vi arbetar, reser och bor. Dess
förändringar är samtidigt svåra att förutse, och utvecklingen sker snabbt. En ny
nationell bredbandsstrategi antogs år 2016 och elektronisk kommunikation är ett
allmänt intresse enligt plan- och bygglagens 2 kap 5§ sedan 2011. Under 2017
förstärktes kommunernas roll i utbyggnad av digital infrastruktur genom att ett
tekniskt krav infördes i plan och bygglagens 8 kap 4§ om att byggnadsverk ska ha
de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bredbandsanslutning.
Huddinge kommun har en ny antagen bredbandsstrategi från 2017.
Förslag till fortsatt arbete/förvaltningens ställningstagande:
Den digitala infrastrukturen adresseras i förslaget till nytt uppdrag att ta fram ett
planeringsunderlag för teknisk försörjning.
Nationella och regionala mål
De nationella mål som räknas upp i översiktsplanen är fortsatt aktuella, med
undantag för Agenda 21. Den av FN antagna Agenda 21 ersattes år 2015 av nya
hållbarhetsmål, Agenda 2030. I Huddinge kommun har det tidigare Agenda 21programmet ersatts av Miljöprogram 2017-2021, beslutat i kommunfullmäktige
februari 2017. Miljöprogrammet samlar målsättningarna avseende miljö i ett
dokument samt inkluderar några nya mål som beskrivs senare i
aktualitetsprövningen där så är relevant. Målsättningarna i Agenda 2030 bedöms
täckas inom ramen för kommunens hållbarhetsarbete samt bedöms ha stöd i
nuvarande översiktsplan.

12 AKTUALITETSPRÖVNING AV HUDDINGES ÖVERSIKTSPLAN 2030 - UNDERLAGSRAPPORT

På nationell nivå pågår framtagande av de statliga samt länsvisa
transportinfrastrukturplanerna. Dessa är för närvarande på remiss för att beslutas
under våren 2018.
Regeringen har antagit ett nytt klimatpolitiskt ramverk som innefattar en klimatlag
som träder i kraft januari 2018.
På regional nivå pågår framtagande av en ny regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den planeras för antagande våren 2018.
Strukturmässigt ser översiktsplan 2030 ut att följa RUFS 2050 i huvudsak. Dock
har RUFS 2050 ett längre tidsperspektiv. Samtidigt med RUFS pågår också
arbetet med två kompletterande strategier eller planer på regional nivå –
Landsbygds- och skärgårdsstrategin samt Klimatfärdplanen. Dessa planeras för
antagande samtida med RUFS.
Landstinget har antagit ett trafikförsörjningsprogram i oktober 2017. En
stomnätsplan samt regional cykelplan har också beslutats, båda under år 2014.
Kommunens planering utgår från dessa.
Förvaltningens ställningstagande:
De nya nationella och regionala målen bedöms omhändertas inom nuvarande
översiktsplan och föranleder inte behov av någon revidering. Det längre
tidsperspektivet i RUFS 2050 behöver tas omhand, men bedöms kräva ett
gediget analysarbete för att arbeta in i nuvarande översiktsplan. Det bedöms
därför bäst göras inom ramen för framtagande av en ny översiktsplan när det blir
aktuellt av andra anledningar, dvs. det föreslås inte nu.
Vid framtida revideringar/framtagande av ny översiktsplan bör utgångspunkt tas
i Agenda 2030.
Sverigeförhandlingen
Den 21 april 2017 blev Sverigeförhandlingen om satsningar i Stockholmsregionen
färdigställd, vilket innebar beslut om genomförande samt finansiering av Spårväg
Syd mot att kommunen bygger 18500 bostäder t o m 2035. Förutom
spårvägsutbyggnad ingår även cykelsatsningar i enlighet med kommunens
cykelplan samt byggnation av ett cykelgarage i Flemingsberg där staten står för 25
% av kostnaden. Spårvägen planeras för projektstart år 2024, och öppnas för trafik
år 2034. Kommunen verkar för en tidigareläggning.
Beslutet om Spårväg Syd bedöms inte påverka översiktsplanens aktualitet, mer än
sträckningen genom den nya stadsdelen i Glömstadalen som inte finns med i
markanvändningskartan. I underlagsrapporterna till översiktsplan 2030 har man
konstaterat en potential om 11700 bostäder till 2030. Denna potential har sedan
översiktsplanens antagande ökat genom:
-

Tvärförbindelse Södertörns förmodade dragning i tunnel genom
Glömstadalen som ger utrymme för ytterligare bostäder
Spårvägens dragning under Kästa, som ökar potentialen i nya stadsdelen i
Glömstadalen.
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-

En högre exploatering i Flemingsberg jämfört med antaganden i förslaget
till den fördjupade översiktsplanen
Planering är påbörjad för bostäder i Kungens kurva
En bedömd högre förtätningspotential i Huddinge C/Storängen.

Inga ytterligare områden har tagits i anspråk för den bedömda högre
bostadsutbyggnadstakten.
Sammantaget innebär åtagandet inom Sverigeförhandlingen en betydligt högre
utbyggnadstakt än vad som antagits i översiktsplanen, även om den kan variera
mellan åren. Det innebär en utmaning för samhällsbyggandet i fråga om att få
andra funktioner att följa med i utvecklingen, exempelvis teknisk försörjning,
trafik, offentlig service och utvecklingen av arbetstillfällen. Det innebär också att
kommunen gör en tydlig prioritering i planeringen då de tillkommande bostäderna
primärt ska ske inom Spårväg syds influensområde. För övriga delar fullföljs
pågående och beslutad planering. För kommande projekt görs prioritering utifrån
delvis nya kriterier, där resursåtgång och ekonomiska konsekvenser får en större
tyngd. Det skiljer sig dock inte markant från översiktsplanen, då de regionala
stadskärnorna och primära utbyggnadsområdena (dvs. Flemingsberg, Kungens
Kurva och den framtida stadsdelen i Glömstadalen), tillsammans med ett par av
de primära förtätnings- och utbyggnadsområdena (d.v.s. Huddinge C,
Masmo/Vårby gård samt Vårby Haga) kategoriserats som inom Spårväg syds
influensområdena. Det innebär i vissa fall en konflikt med riktlinjen om att
särskilda satsningar ska göras i områden med lägre förvärvsfrekvens,
utbildningsnivåer och valdeltagande samt högre ohälsa och otrygghet mm1, samt
generellt att utveckling ska ske i kommunens alla delar. Skogås/Trångsund är ett
område utanför Spårväg syds influensområde, men där utveckling ändå bör ske
och där delar utgör områden där satsningar bedöms behövas för att skapa bättre
förutsättningar för jämlika livsvillkor i hela kommunen. Detta behöver hanteras
inom ramen för befintlig planering. I de områden där satsningar sker till följd av
att vara belägen inom Spårväg syds influensområde är det särskilt viktigt att
arbeta vidare med att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor i hela
kommunen.

1

I översiktsplanen omnämnt som ”områden med lägre attraktivitet, ett begrepp som bedöms som behöver konkretiseras för att
kunna arbeta vidare med),
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Förslag till fortsatt arbete/förvaltningens ställningstagande:
Undertecknandet av Sverigeförhandlingen bedöms inte föranleda
översiktsplanens inaktualitet. Spårväg syd ingår som förutsättning i
översiktsplanen och bostadspotentialen ryms inom ramen för översiktsplanens
utpekade områden. Dock utgör den högre utbyggnadstakten utmaningar för de
tekniska försörjningssystemen samt arbetsplatskvoten, varför arbete föreslås för
dessa delar (se uppföljning av respektive allmänt intresse). Det innebär också en
utmaning för offentlig service i form av skolor, förskolor och idrottsanläggningar
att följa med i utvecklingen, men detta hanteras inom ramen för kommunens plan
för samhällsbyggnad där en ny process nyligen startats upp där
lokalförsörjningen hanteras samlat med bostadsförsörjningen. Det innebär också
en utmaning att hantera den potentiellt ökande trafiken till följd av den höjda
utbyggnadstakten. Detta bedöms kunna hanteras inom ramen för följduppdrag till
trafikstrategin, samt genom att använda den uppdaterade bostadssiffran i dialog
med regionala aktörer.

Bostadsförsörjning och befolkningsutveckling
Huddinge hade 31 december 2016 en befolkning om ca 107500 personer. Det
innebär att kommunen på senare år ökat med en takt på ca 1-2 procent per år och
totalt ca 5 % sedan 2013. Det innebär en tillväxttakt ungefär i takt med övriga
länet, men högre än riket i övrigt. Den relativa folkökningen, det vill säga
folkökningen i relation till folkmängden, var förhållandevis stor just under 2016.
Ökningen av Sveriges folkbokförda befolkning beror dels på att det föds fler barn
än det dör personer, och dels på antalet som invandrat varit fler än de som
utvandrat. Alla svenska kommuner hade under 2016 ett invandringsöverskott.
Översiktsplanen anger att Huddinge ska växa i takt med länet, i syfte att tillgodose
regionens starka utveckling och fortsatta tillväxt. I översiktsplanen har detta
behov översatts till 700 bostäder per år, men har senare höjts till 770, vilket enligt
översiktsplanen innebär en befolkningsprognos på ca 150 000 till 2030.
Sedan dess har landstinget gjort nya framskrivningar2 som pekar på ett
bostadsbehov i högscenariot till ca 750 bostäder per år fram till 2030 och därefter
700 bostäder per år.
I och med Sverigeförhandlingen, beskriven i avsnittet ovan, planerar kommunen
för en högre utbyggnadstakt än så med 18500 bostäder inom Spårväg syds
influensområde fram till 2030, samt en kapacitet för 20 000 nya bostäder inom
hela kommunen fram till 2030. Utslaget per år innebär åtagandet inom
Sverigeförhandlingen ca 970 bostäder per år, som dock kommer fördelas olika
över åren, medan 20 000 bostäder per år innebär ca 1250 bostäder per år. Precis
som beskrivs i översiktsplanen så är osäkerheten i långsiktiga
befolkningsprognoser och framskrivningar stora, varför Huddinge kommun
arbetar med ett antal olika scenarier. Dessa varierar mellan ca 130 000 och drygt

2

Framskrivningar skiljer sig från prognoser. De förra är en beräkning av den framtida utvecklingen av befolkningsmängden till ett
visst årtalgivet att ett antal parametrar som födelsetal, dödstal, migration etc. följer ett visst mönster: Prognoser görs på årsbasis
och går att ta större hänsyn till ex. konjunkturssvängningar etc.
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160 000 invånare, där det senare bygger på en bostadsutbyggnadstakt i enlighet
med Sverigeförhandlingen.
Nedan en tabell över bostadstillskottet under senare år.
Tabell 1 Antalet färdigställda bostäder per år i Huddinge kommun

Antalet färdigställda bostäder per år
2014
2015
2016
218
380
864

För uppföljning av var bebyggelse tillkommit samt i vilken upplåtelseform, se
avsnittet Områdesvisa riktlinjer.
Kommunen har antagna riktlinjer för bostadsförsörjning sedan 2015, separat från
översiktsplanen, precis som anges i lagen om bostadsförsörjning (se även avsnitt
om lagen om bostadsförsörjning). Dock behöver dessa ses över bl.a. med
anledning av den ökade utbyggnadstakten och bosättningslagen.
Kommunen arbetar också med riskanalys och beredskap för eventuella variationer
i konjunkturen.
Förslag till fortsatt arbete/förvaltningens ställningstagande:
Se förslag under stycket om Sverigeförhandlingen ovan
En revidering av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska göras, bl.a. med
anledning av den högre utbyggnadstakten och bosättningslagen samt att arbetet
med ökad bostadsblandning behöver få större fokus. I denna ska mål för
bostadsbyggandet förtydligas.
Se även förslag till fortsatt arbete under områdesvisa riktlinjer, övergripande
uppföljning.

Regionala och statliga intressen
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse finns med som bilaga 1, men
sammanfattas nedan. Utöver den sammanfattande redogörelsen har länsstyrelsen
lämnat en sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av
betydelse för kommunernas planering som inte är Huddingespecifik.
Länsstyrelens sammanfattande redogörelse
Länsstyrelsen bedömer att de statliga och mellankommunala intressen som
Länsstyrelsen ansvarar för att bevaka (statliga och mellankommunala intressen
enligt 3 kap. 16§ PBL) inte har en sådan karaktär att de kräver en ombearbetning
av översiktsplanen, utan att denna kan fortsatt konstateras vara aktuell. Dock
skriver länsstyrelsen att det finns ett antal nya frågor som aktualiserats med
betydelse för bebyggelseutvecklingen och för beslut om mark- och
vattenanvändningen, samt att det finns ett antal kvarstående synpunkter från
länsstyrelens granskningsyttrande som lämnades i samband med utställningen av
översiktsplanen i slutet av år 2013. Nedan följer länsstyrelsens kvarstående
synpunkter i korthet.

16 AKTUALITETSPRÖVNING AV HUDDINGES ÖVERSIKTSPLAN 2030 - UNDERLAGSRAPPORT

-

-

-

-

-

Västra stambanan – riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§
miljöbalken. Synpunkter från granskningsyttrandet kvarstår. I avvaktan på
utredningar för olika spårdragningsalternativ bör riksintresset beaktas och
inga åtgärder vidtas som försvårar nuvarande funktion såväl som
tillkomsten av nya spår.
Överdäckningar – riksintresse 3 kap 8§ MB, hälsa och säkerhet.
Synpunkter gällande problematiken med överdäckningar kvarstår. Risk –
och säkerhetsaspekter måste särskilt beaktas i den fortsatta
planläggningen, särskilt om bebyggelse avses att placeras ovanpå
överdäckningen.
De regionala stadskärnorna. Länsstyrelsen hänvisar till tidigare yttranden
på utvecklingsplanen för Flemingsberg (2017) samt tidigare yttranden över
Fördjupad översiktsplan för Flemingsberg samt Fördjupad översiktsplan
för Kungens kurva.
Masmoplatån. Länsstyrelsens synpunkter gällande att Masmoplatån bör
reserveras för tät bebyggelse kvarstår, med hänvisning till
granskningsyttrandet.
Bebyggelsens lämplighet med hänsyn till hälsa och säkerhet.
Länsstyrelsens synpunkt om att miljö- och riskfrågor måste utredas vidare
i efterföljande detaljplanering kvarstår, med hänvisning till
granskningsyttrandet.

Vidare påpekar länsstyrelsen ett antal nya förhållanden som särskilt behöver
uppmärksammas.
-

-

-

-

Riksintressen
o Översyn av kulturmiljövårdens riksintressen kommer att ske.
o Beslut om riksintressen för kommunikationer, Trafikverket
avvaktar utgången av riskintresseutredningen inför uppdaterat
beslut om utpekande av riksintressen för kommunikationer.
Miljökvalitetsnormer för vatten
o Ny förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag
till åtgärdsplan för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns
vattendistrikt har tagits framo EU-domstolens dom i mål C461/13 gällande hur
miljökvalitetsnormerna enligt ramdirektivet för vatten ska tolkas
och tillämpas i tillståndsärenden (den s.k. Weserdomen), med
slutsatsen att större krav ställs på redovisning av hanteringen av
miljökvalitetsnormer vatten i detaljplanerna.
Mellankommunala frågor
o Framtagandet av RUFS2050 pågår
o Den regionala cykelplanen är framtagen
o Länsplan för transportinfrastruktur är på remiss, för fastställande
under 2018.
Hälsa, säkerhet och riskfrågor
o Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för lägsta
grundläggningsnivå med hänsyn till risken för översvämning längs
Mälaren och längs övriga vattendrag och sjöar som stöd för
kommunernas planering.
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-

o SMHI har år 2015 tagit fram en regional klimatanalys för
Stockholms län. Mer info finns på SMHI:s hemsida.
o Länsstyrelsen har tagit fram en lågpunktskarta som visar de
potentiellt instängda områdena i terrängen, och som vid skyfall kan
riskera att översvämmas.
o Förändringar i Miljöbalken och Plan –och bygglagen avseende
buller
Övriga frågor:
o Projektet Stockholms ström, statusrapportering på hemsidan.
o Beslut om utvidgat strandskydd för delar av Huddinge kommun
fattades år 2014 men har överklagats3.
o Boverket har tillsammans med Movium tagit fram vägledning för
planering och utformning av barns och ungas utemiljö med särskilt
fokus på skolgårdar och förskolegårdar.
o Reviderad kulturmiljölag avseende fornlämningar har trätt i kraft 1
januari 2014.
o Ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
trädde i kraft 1 januari 2014.

Förutom detta berörs Huddinge av förändringar av ett riksintresse för rörligt
friluftsliv i Hanveden (tidigare benämnt Ågesta-Lida-Riksten). Områdets gränser
har justerats och värdebeskrivningen har uppdaterats av Naturvårdsverket i april
2016. Området sträcker sig över flera kommungränser. Se även avsnittet om
uppföljningen av det allmänna intresset Attraktiva parker och stora strövområden.
Efter att kommunen delgetts länsstyrelsens sammanfattande redogörelse har
Försvarsmakten fattat beslut om förnyad redovisning av riksintressen. Det
innebär i Huddinges fall en utvidgning av tidigare redovisat samrådsområde
kopplat till riksintresse inom vilken Försvarsmakten behöver höras i samband med
plan- och lovärenden. Området som omfattas redovisas i kartbilden nedan.

3

Överklagan har 2017.09–14 avgjorts av regeringen, där en fastighet undantagits det utvidgade strandskyddet, men överklagan
avslagits i övrigt. (M2014/02281/Me
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Karta 1: Förnyad redovisning av riksintressen från Försvarsmakten. Markerat område är ett
”influensområde övrigt”, ett delvis öppet redovisat riksintresse, inom vilka ärenden ska remitteras
till Försvarsmakten.
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Länsstyrelsen arbetar för närvarande med ökade krav om försvarsplanering vilket
innebär att funktioner inom kommunen kan komma att behövas utifrån ett
försvarsperspektiv.
Förslag till fortsatt arbete/förvaltningens ställningstagande:
-

-

-

-

-

-

Vad gäller spårreservat för ytterligare spår för Västra stambanan genom
Huddinge så har kommunen tillsammans med Trafikverket reserverat
utrymme för detta fram till Flemingsberg. Norr om Flemingsberg kvarstår
kommunens ställningstagande sedan översiktsplanen att spåren med största
sannolikhet behöver förläggas i tunnel då ytterligare spår i ytläge riskerar
ta mycket yta i anspråk i redan bebyggda lägen. Kommunen ser fram emot
eventuella uppdaterade beslut och utredningar rörande riksintresset för
kommunikationer.
Synpunkter gällande överdäckningar, risk och skred, tidigare yttranden i de
regionala stadskärnorna, riktlinjer för planläggning intill vägar och
järnvägar där det transporteras farligt gods, rekommendationer om barns
utemiljö, Stockholms ström samt reviderad kulturmiljölag tar kommunen
med sig i fortsatt arbete.
Byggnation på Masmoplatån är fortsatt inte aktuellt för kommunen i den
del som inte är markerat som utredningsområde. Platsen är till största delen
naturreservat enligt gällande översiktsplan. Kommunens ambitioner om
bostadsbyggandet bedöms kunna genomföras utan att ta dessa delar av
Masmoplatån i anspråk. Området är inte längre utpekat som regional
stadsbygd med utvecklingspotential i förslag till RUFS 2050.
Den nya förvaltningsplanen m.m. för Vattenmyndigheten i Norra
Östersjöns vattendistrikt, samt länsstyrelsens rekommendationer avseende
Mälaren, SMHI:s rekommendationer samt länsstyrelsens lågpunktskarta
har tagits vidare i kommunens arbete med handlingsplan för
klimatanpassning, samt i åtgärdsplaner för Orlången och Tyresöån.
Weserdomen, lagen om bostadsförsörjning, lagförändringar m.a.a. buller,
RUFS 2050, den regionala cykelplanen samt de nationella
transportplanerna har beskrivits ovan.
Kommunen noterar det nu fattade beslutet om utvidgat strandskydd i
Huddinge kommun.
Kommunen kan komma att behöva se över funktioner inom kommunen
som behövs utifrån ett försvarsperspektiv.
Beskrivningen av riksintresse för totalförsvaret bedöms i text vara aktuell,
dock behöver avgränsningen av området för vilket samråd med
Försvarsmakten krävs vidgas i enlighet med Försvarsmaktens beslut.
Denna avgränsning läggs som nytt skikt i kommunens GIS.

Förändringar i omgivande kommuners planering
Huddinge kommun sträcker sig över hela södra länshalvan och är redan i dag näst
störst i länet sett till befolkningsstorleken. Med den tillväxttakt som planeras
avseende såväl bostäder som arbetsplatser kommer kommunens betydelse för det
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växande länet vara stort och kopplingen till omgivande kommuners planering är
viktig. I översiktsplanen beskrivs de mellankommunala sambanden och
gemensamma frågor med omgivande kommuner. Sedan översiktsplanen antogs
har både Haninge och Stockholm antingen antagit en ny översiktsplan (Haninge)
eller haft ny översiktsplan ute på utställning (Stockholm). Botkyrkas översiktsplan
var samtida med Huddinges. I Haninge är det framförallt den fortsatta planeringen
och byggnationen av den regionala kärnan och Vega som fortgått och är intressant
för framförallt Huddinges östra delar. I Stockholms översiktsplan pekas ett antal
nya tyngdpunkter ut, där tre av fyra är belägna i närheten av kommungräns till
Huddinge – Skärholmen, Hagsätra/Rågsved och Farsta. Etableringen av Norviks
hamn i Nynäshamn som planeras för öppnande 2020 är en större anläggning med
påverkan på Huddinge och som börjat anläggas efter översiktsplanens antagande.
Norviks hamn kommer bl.a. innebära förändrade godsflöden genom regionen.

Utveckling av kommunens arbetssätt i tidiga skeden
Sedan översiktsplanens antagande har kommunen arbetat vidare med hur man vill
bedriva planering i tidiga skeden. Detta på grund av upplevt glapp mellan
översiktsplan och efterföljande detaljplanering, men också på grund av att
kommunen velat ta ett samlat grepp om lokalplaneringen, bostadsbyggandet och
investeringsplaneringen. Detta görs genom den s.k. samhällsplaneringsprocessen,
genom områdesplanering och plan för samhällsbyggnad.

Genomgång av planen – bedömning av
förändringar med hänsyn till aktualitet
samt beskrivning av kortuppföljning
Planens inriktning
Bedömning av aktualitet
Översiktsplanen har fyra huvudinriktningar, med delmål. Dessa utgår från
kommunens långsiktiga mål – hållbart Huddinge 20304.
Inriktningen för översiktsplanen bedöms fortsatt vara relevant och aktuell i
huvudsak.
Uppföljning
Uppföljningen av inriktningen kommer göras årligen och kopplas till mål och
budget. För att följa inriktningen har ett par måttgruppen valts ut, se tabellen
nedan med tillhörande beskrivning av respektive måttgrupp. Samtliga mått går att
återfinna i rapporten under respektive avsnitt.

4

se exempelvis https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/sa-arbetar-vi-med/hallbar-utveckling/hallbar-utveckling-ihuddinge-kommun/ 20180208
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Mål

Mål i Huddinge ÖP

Delmål
Huddinge eftersträvar ett mer levande samhälle med goda livsmiljöer genom att blanda bostäder,
arbetsplatser och service, samt genom att komplettera kommunens handelsområden med bostäder,
upplevelser och kultur

A

Fler arbetsplatser inom
tillväxtbranscher samt levande Kommunen styr aktivt markanvändningen för att prioritera etablering och utveckling av företag inom
stadsmiljöer
tjänste- och kunskapssektorn
Huddinge centrum är kommunens administrativa centrum. Den primära tillväxten sker i Flemingsberg
och kungens kurva

Huddinge värnar naturreservaten, de gröna kilarna, sjöar och vattendrag samt bevarar och utvecklar
högkvalitativa parker och grönområden.

B

Ett grönt och hållbart Huddinge
med en ansvarsfull
Huddinge har välkända och tillgängliga grönområden.
samhällsutveckling
Exploatering sker i första hand i anslutning till befintliga områden i goda infrastruktur- och
kollektivtrafiklägen
Huddinge strävar efter att vara ett samhälle med en effektiv markanvändning där hållbarhet ur ett
ekologiskt, socialt 0och ekonomiskt perspektiv prioriteras
Huddinge växer i takt med länet, primärt genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen

C

Huddinge växer och
sammanhållningen ökar genom Huddinges sammanhållning stärks genom fler mötesplatser, blandade upplåtelseformer, bostadstyper
att kommunens olika delar binds och funktioner samt genom att områden binds ihop
samman och levandegörs
Huddinges naturområden bevaras men försiktig exploatering kan ske i grönomården i nära anslutning
till befintlig bebyggelse

D

De regionala
infrastrukturprojekten
genomförs och inom kommunen
prioriteras gång-, cykel- och
kollektivtrafik

Kommunen verkar för att de regionala projekten med spårväg och vägar genomförs
Inom kommunen prioriteras gång, cykel och kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är utgångspunkten vid all planering och områden byggs ut så att en turtätare
kollektivtrafik främjas

Tabell 1: Inriktningen i översiktsplan 2030, formulerad i mål och delmål. Inriktningen ska läsas i
sin helhet.
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Måttgrupp

Mått

1

Andel tillkommande bostäder/andel
boende/andel planerade bostäder
inom primära utbyggnad och
förtätningsområden (dvs. inom 1200
respektive 600 m från spårstation)

2

Mål i ÖP:s inriktning som måttet
syftar till

Målnivå

bör öka

A, B och D

Arbetsplatskvot samt In och
utflyttning med förvärvsfrekvens

Arbetsplatskvoten bör öka och vara
nära 1.0, positivt netto avseende inoch utflyttning med

A och C

3

Andel invånare med tillgång till
dagligvaruhandel (400m) respektive
förskola (500m) och skola (800m),
samt arbetsplatskvot i respektive
förtätnings/utbyggnadsområde.*

Andel bör öka, arbetsplatskvot bör
generellt vara nära 1.

A, B och D

4

Andel invånare med tillgång till
grönområden (300 m till mindre
grönyta,500 m till anlagd park, samt
800 m till större grönyta)

Andel bör öka

B och C

5

Fördelning av upplåtelseform inom
1200 meter från spårstation.

Blandning bör öka inom respektive
cirkel.

A och C

* utveckling av mått föreslås

Tabell 2: Mått och måttgrupper samt hur de relaterar till inriktningen i översiktsplanen.

Måttgrupp 1: Var sker tillskottet i bebyggelsen?
En av översiktsplanens stora uppgifter är att tydliggöra var tillskott av
bebyggelsen bör ske. Denna måttgrupp mäter hur stor del av tillkommande
bebyggelse som årligen har skett i de primära utbyggnads- och
förtätningsområdena (dvs. inom 1200 meter respektive 600 meter från
spårstation), hur stor andel som planeras framöver inom samma radie samt hur
andelen boende inom samma områden förändras.
Måttgrupp 2: Hur ser utvecklingen av arbetstillfällena ut?
Att mäta utvecklingen av arbetstillfällena och möjligheten till arbete är viktigt
dels för att kunna följa och stödja näringslivets utveckling i kommunen, dels för
att kunna följa hur resursstarka olika områden i kommunen är. För att mäta
näringslivsutvecklingen har arbetsplatskvoten valts ut som mäter förhållandet
mellan antalet boende och antalet yrkesverksamma inom kommunen som helhet i
detta fall. För att mäta hur resursstarka områdena är har måttet in- och utflyttade
med förvärvsfrekvens valts som mått som är tänkt att mätas på respektive
kommundel (16-delar).
Måttgrupp 3: Hur ser utvecklingen av funktionsblandning ut?
En ökad funktionsblandning är ett genomgående tema i översiktsplanen. Att mäta
funktionsblandning är inte enkelt, varför detta mått behöver utvecklas. Tills vidare
och i 2017 års uppföljning så mäts det dels genom andel av befolkningen som har
god tillgänglighet till olika former av service – förskola (inom 500 meter),
grundskola (inom 800 meter) och dagligvaruhandel (inom 800 meter). Det mäts
också genom att följa arbetsplatskvoten i respektive förtätnings- och
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utbyggnadsområde som ett mått på hur stor dagbefolkningen är relativt antalet
boende i respektive område. Detta mått föreslår vi behöver utvecklas.
Måttgrupp 4: Hur ser utvecklingen av tillgänglighet till olika typer av
grönområden ut?
Tillgången till grönområden är viktig att kunna följa för att se till att dessa
kvaliteter inte byggs bort eller byggs ut i tillräcklig omfattning. Valet av mått är
tillgänglighet till grönområde eller park (inom 300 meter), tillgänglighet till större
grönområde (800 meter) samt specifikt tillgänglighet till park (500 meter). Måttet
är grovt och en förändring i måttet kan antyda antingen att bebyggelse har
tillkommit i närheten av befintliga grönområden/parker eller att det anlagts nya.
Måttgrupp 5: Hur ser utvecklingen av en ökad blandning av bostadsstocken
ut?
För att följa den fysiska utvecklingen som kan bidra till en ökad blandning av
upplåtelseformer och därmed möjligheter till olika typer av boenden inom samma
områden har måttet förändringarna i upplåtelseform inom 1200 meter från
spårstation valts ut.

Riktlinjer för allmänna intressen
I detta avsnitt bedöms aktualiteten för respektive allmänt intresse, inklusive en
uppföljning. Uppföljningen görs som en sammanfattande bedömning av
respektive allmänt intresse, som vart och ett innefattar ett par riktlinjer.
Nedan följer en beskrivning av bedömningsgrunderna för uppföljningen.
Den sammanfattande bedömningen utgörs av en bakåtblickande del som baseras
på hur det gått sedan översiktsplanens antagande (färgmarkering), kompletterat av
en bedömning framåt baserat på hur kommunens arbete framöver ser ut
(pilmarkering). Bedömningen avser både huruvida kommunen tagit vidare arbetet
från översiktsplanen på något vis, samt i den mån det är möjligt, dess effekter.
Grönt/prickigt Riktlinjerna för det specifika allmänna intresset följs i
huvudsak och kan anses ha tagits med i vidare planering.

Gult/rutigt

Riktlinjerna för det specifika allmänna intresset kan till viss del
anses ha tagits omhand i vidare planering/det har till viss del
gått framåt för det specifika allmänna intresset. Alternativt är
riktlinjen svår att följa upp och det är därför svårt att bedöma
hur det gått.

Rött /randigt

Riktlinjerna för det specifika allmänna intresset kan inte anses
ha tagits omhand i vidare planering/det har gått dåligt för
flertalet av riktlinjerna.

Tabell 3: bedömningsgrunder för uppföljning av allmänna intressen.
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Pilen visar åt vilken riktning kommunens planering tenderar att dra;
pil uppåt indikerar positiv riktning, pil åt sidan indikerar en neutral utveckling
medan pil nedåt indikerar negativ utveckling.
Den sammanlagda bedömningen av uppföljningen bakåt tillsammans med den
antagna riktningen framåt resulterar i om det finns behov av åtgärd antingen i
form av tematiska tillägg till översiktsplanen, fördjupning i någon geografisk del,
utvecklat arbetssätt eller process eller någon typ av fördjupad studie.
Uppföljningen av de allmänna intressena går att läsa mer ingående om i bilaga 4.
En sammanfattande bedömning samt förändringar i kartor och illustrationer ligger
med i huvudrapporten.
Bebyggelseutveckling för ökad sammanhållning
Bedömning av aktualitet
Avsnittet bedöms vara aktuellt. Frågorna kräver dock ett fortsatt arbete med
definitioner och underlag för att kunna tas vidare.
Uppföljning
Status
Uppföljning

Sammanfattande kommentar
Riktning
Kommunen arbetar för att i såväl tidiga planeringsskeden som i varje
planprojekt få till flera funktioner och blandning av bostadstyp, storlek,
prisklass och upplåtelseform. Dock sker inte detta arbete systematiskt
och det saknas tydliga definitioner av exempelvis funktionsblandning,
vilket gör det svårt att följa upp. Det behöver arbetas vidare med
verktyg för att tillskapa bostadsblandning.
Kommunen står inför målkonflikter när vi förtätar i de
kollektivtrafiknära lägena, något som kommer behöva hanteras i
efterföljande planering. Extra satsningar behöver genomföras i
socioekonomiskt eftersatta områden för att öka attraktiviteten i syfte
att skapa jämlika levnadsvillkor i hela kommunen, specifikt de områden
som inte omfattas av spårväg syds influensområde.

Figur 1: Uppföljning av det allmänna intresset Bebyggelseutveckling för ökad sammanhållning.
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Förslag till fortsatt arbete
Förslag till utredning/fördjupad studie:
Utveckla förslag på mått avseende utvecklingen av funktionsblandning för att dels
följa upp översiktsplanen dels för att ta vidare i efterföljande planering.
Medskick till pågående/kommande arbeten:
Utreda vidare hur kommunen bäst arbetar vidare med blandning av
upplåtelseformer, bostadstyper, priser och bostadsstorlekar samt utreda var
barriärer finns samt möjliga åtgärder– till projektet sociala aspekter i fysisk
planering samt riktlinjer för bostadsförsörjning.
Ta vidare översiktsplanens riktlinje om satsningar i särskilda områden i syfte att
skapa jämlika levnadsvillkor i hela kommunen även i områden som är belägna
utanför spårväg syds influensområde.
I planeringen av områden inom Spårväg syds influensområde är det särskilt viktigt
att arbeta för att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor i hela kommunen.
Förtydliga innebörden av mångfunktionalitet på offentliga platser inom ramen för
Strategi för offentlig miljö och/eller Gestaltningsstrategin.
Arbetet med att konkretisera hur vi förtätar, avvägningar av målkonflikter vid
förtätning m.m. tas vidare i efterföljande planering, exempelvis i arbetet med
utvecklingsplaner.

Det goda vardagslivet
Bedömning av aktualitet
Avsnittet bedöms vara aktuellt i huvudsak. Trygghet lyfts under detta allmänna
intresse. Vid sidan om trygghetsperspektivet är det viktigt att addera
säkerhetsperspektivet, vilket innebär att försvåra förutsättningarna att begå de
faktiska brotten. Trygghet är ett önskat tillstånd som kännetecknas av människors
personliga upplevelse av eller relation till reella eller potentiella risker, hot och
brott. Till skillnad från den upplevda tryggheten är invånarnas säkerhet är en
kontinuerlig hantering av reella risker, hot och brott samt en mänsklig rättighet.
Perspektiven kompletterar varandra.
Generellt kräver frågorna under detta allmänna intresse ett fortsatt arbete med
definitioner och underlag för att kunna tas vidare.
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Uppföljning
Status
Uppföljning

Sammanfattande kommentar
Riktning
Vissa frågor inom detta allmänna intresse har tagits vidare, såsom
framtagande av en rutin för barnkonsekvensbeskrivningar med
tillhörande metodhandbok samt en handbok för tryggare
stadsmiljöer. Dock finns ingen övergripande syn på hur tillgången till
mötesplatser ser ut samt om det finns tillräckligt av ytor för
närrekreation och spontanidrott i alla delar av kommunen. Det är
osäkert i vilken omfattning offentlig service har lokaliserats i
kollektivtrafiknära lägen. Trygghet och säkerhet som perspektiv har
inte systematiskt ingått som perspektiv i planeringsprocessen, dock
finns en trygghetshandbok framtagen som planeringsunderlag.
En utmaning när kommunen ska växa mycket är att få den offentliga
servicen att följa utbyggnadstakten. Det är också en utmaning att
rymma den i täta stadsmiljöer, varför riktlinjen om flexibla lokaler är
viktigt att ta vidare, liksom hur kommunen arbetar med barns friytor.

Figur 2: Uppföljning av det allmänna intresset Det goda vardagslivet.

Förslag till fortsatt arbete
Medskick till pågående/kommande arbeten
Kommunen behöver arbeta vidare med riktlinjer kring barns friytor och
dessasutformning på förskole- och skolgårdar då det i många fall hamnar i
konflikt med andra intressen vid byggnation i kollektivtrafiknära lägen, samtidigt
som behovet av att tillskapa fler skolor och förskolor är stort.
Definiera vad en mötesplats är, samt utreda tillgången till dem, samt ytor
förspontanindrott och närrekreation i respektive område i projektet sociala
aspekter i fysisk planering samt riktlinjer för bostadsförsörjning.
Rubriker för såväl trygghet som säkerhet föreslås införas i
planbeskrivningsmallen. Under dessa rubriker bör man redogöra för tryggheten
såväl som säkerheten inom planområdet och eventuella åtgärder för att förbättra
denna. Trygghet och säkerhet bör även belysas i områdesplaneringen för att ge en
god grund att ta vidare i detaljplanearbetet. Som grund bör trygghetshandboken
användas samt underlag som hänvisas från trygghets- och säkerhetssektionen.
Förslag till utredning/fördjupad studie:
Utveckla arbetet med att skapa funktionsblandade miljöer på byggnadsnivå, dvs.
hur vi ska åstadkomma samutnyttjande av lokaler.
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Fler arbetsplatser inom tjänste- och kunskapssektorn
Bedömning av aktualitet
Avsnittet bedöms vara delvis aktuellt.
Inriktningen att försöka åstadkomma fler arbetsplatser inom tjänste- och
kunskapssektorn bedöms vara fortsatt aktuell och något kommunen ska arbeta
vidare med. Sektorn är underrepresenterad i kommunen och har potential att
kunna bidra med många arbetsplatser. Dock behövs etablering inom en stor
branschbredd för att samtidigt uppnå en arbetsplatskvot om 1,0 jämfört med den
planerade befolkningstillväxten.
Sedan översiktsplanens antagande bedöms att omvandlingen av
verksamhetsområden sker snabbare än vad som tidigare antagits, bland annat
Segeltorps industriområde. I översiktsplanen anges att den planerade
tillkommande verksamhetsmarken för störande verksamheter/verksamheter som
inte går att kombinera med bostäder överstiger den som försvinner vid den
planerade omvandlingen, något som idag inte bedöms stämma.
Uppföljning
Status
Uppföljning

Sammanfattande kommentar
Riktning

Arbete har skett för att försöka etablera det
kunskapsintensiva näringslivet i kommunen, bl.a. genom
en kontorsmarknadsanalys under 2017. Samtidigt
ianspråktas de områden som idag finns för verksamheter
som ej går att kombinera med bostäder i hög takt, medan
efterfrågan på sådan mark kvarstår. Bedömningen är att
det allmänna intresset att utveckla kunskaps- och
tjänstesektorn behöver intensifieras men också arbetet
med att behålla ett diversifierat näringsliv, i syfte att
behålla och helst öka arbetsplatskvoten i kommunen.
Figur 3: Uppföljning av det allmänna intresset Fler arbetsplatser inom tjänste- och
kunskapssektorn
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Förslag till fortsatt arbete
Förslag till tillägg till översiktsplanen:
Att arbeta fram ett tillägg till översiktsplanen som brett beskriver näringslivet och
dess utveckling i kommunen utifrån ett markanvändningsperspektiv, samt
förutsättningar för dess tillväxt i syfte att minst bibehålla arbetsplatskvoten, och
successivt närma oss 1,0.
I tillägget behöver platser för ytterligare verksamhetsmark prövas mot andra
allmänna intressen, samt tydliggöras vilken inriktning de olika
verksamhetsområdena bör ha.
För att tillägget fortsatt ska följa översiktsplanens inriktning behöver denna mark
ligga i anslutning till stamnätet för kollektivtrafik, dvs. med möjlighet att resa
kollektivt dit, samt i anslutning till redan befintlig ianspråktagen mark samt avse
verksamheter med viss arbetsplatstäthet.
Tillägget behöver avgränsas mot näringslivsstrategin.
Pågående arbete
Fortsatt arbete med näringslivsstrategi med tillhörande etableringsplan, att arbeta
för att skapa funktionsblandade miljöer, samt att arbeta vidare med etablering av
kontorsmarknad där förutsättningar för detta finns.
Attraktiva parker och stora strövområden
Bedömning av aktualitet
Avsnittet bedöms vara aktuellt i huvudsak. Av de naturområden som utpekats att
bevaras långsiktigt har tre nya naturreservat inrättats: Drevviken, Gladö
Kvarnsjön och Lissmadalens naturreservat. Se karta 2 nedan. Riksintresset för
rörligt friluftsliv i Hanveden har reviderats av Naturvårdsverket. Se karta 3 nedan.
När kommunen förtätar är det särskilt viktigt att värna och utveckla
ekosystemtjänster i den fysiska planeringen.
Åtgärder för att säkerställa tillgången till attraktiva parkområden har genomförts
sedan översiktsplanens antagande. Det är viktigt att detta intresse fortsätter att
värnas då kommunen planerar för en högre utbyggnadstakt framför allt i form av
förtätning.
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Karta 2: Nyinrättade naturreservat i kommunen sedan översiktsplanens antagande.

Karta 3: Jämförelse av avgränsning innan och efter översynen av riksintresset för rörligt friluftsliv
för Hanveden.5

5

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/201
3/hanveden-remiss-riksintresse-friluftsliv.pdf 20171016. Beslutade gränser finns i
naturvårdsverkets kartverktyg http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Uppföljning
Status

Sammanfattande kommentar

Uppföljning Riktning
Arbete sker i enlighet med översiktsplanen. Åtgärder för
att säkerställa tillgången till attraktiva parkområden har
genomförts sedan översiktplanens antagande. Parker
och lekplatser har rustats upp med målet att alla ska nå
en högkvalitativ, multifunktionell, anlagd park inom 500
meter från sin bostad. I huvudsak bevaras och utvecklas
de parker som pekas ut på markanvändningskartan, men
en park föreslås planläggas med ändamål kvartersmark
för skola vilket avviker från översiktsplanen och
kommunens parkprogram.
Flertalet frågor gällande Huddinges natur har tagits
vidare sedan översiktsplanen antogs. Exempelvis har de
gröna kilarna och översiktsplanens utpekade
bevarandeområden beaktats i både planarbete och i
övrigt arbete. Även arbetet med att göra kommunens
naturområden mer kända och lättillgängliga har haft
stort fokus. Uppföljning av tillgänglighet till
grönområden sker genom uppföljning av tillgänglighet
till mindre grönyta samt större grönområde, dock inte
till park som är en av de hotade kvaliteterna när vi
förtätar.
Figur 4: Uppföljning av det allmänna intresset Attraktiva parker och stora strövområden

Förslag till fortsatt arbete
Medskick till fortsatt arbete kopplat till översiktsplanen
Uppföljning av avstånd till anlagd park, 500 meter, bör läggas till i den årliga
kortuppföljningen av översiktsplanen.
Ekosystemtjänster kommer att studeras vidare inom ramen för efterföljande
planering, exempelvis utvecklingsplaner.
Medskick till pågående/kommande arbeten
Ta vidare översiktsplanens riktlinje om att parkområden som pekas ut på
markanvändningskartan och i strukturplanen bevaras och utvecklas till
högkvalitativa parker eller lekplatser, samt bevaka att kompensationsåtgärder
genomförs om en sådan park eller lekplats tas i anspråk för annan användning.
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Minskad klimatpåverkan samt klimatanpassning
Bedömning av aktualitet
Avsnittet bedöms aktuellt i huvudsak. IPCC6 har kommit fram till andra resultat i
sina senaste rapporter än vad som står i översiktsplanen. IPCC skriver i sin senaste
rapport att temperturhöjningen måste begränsas till max 2 grader, och allra helst
1,5 grader och det var också denna nivå som man enades om under
klimatförhandlingen i Paris 2015. Detta innebär att de globala utsläppen måste
minska med 40-70 procent till år 2050. År 2100 måste utsläppen vara närmare 0.
Regeringen har också antagit ett nytt klimatpolitiskt ramverk som innefattar en
klimatlag som träder i kraft januari 2018.
Transportsektorn står inte längre för 50 procent av växthusgasutsläppen i
kommunen utan numera är det dryga 60 procent. Dock fortsätter den totala
utsläppsnivån att sjunka, framförallt inom energiförsörjningssektorn.
Kommunen har 2017 tagit fram ett miljöprogram (som har ersatt tidigare Agenda
21-dokument) där målet för växthusgasutsläppen har skärpts.
Växthusgasutsläppen (produktionsperspektivet) ska minska till 1 ton/invånare
senast 2030 och nettoutsläppen ska senast 2045 var 0 ton/invånare.
Uppföljning
Status
Uppföljning

Sammanfattande kommentar
Riktning

Utifrån riktlinjerna går arbetet med detta allmänna
intresse bra i de flesta delar som går att följa upp,
exempelvis energianvändningen i kommunala lokaler och
växthusgasutsläppen totalt sett. Kommunen har tagit
vidare arbetet som anges i riktlinjerna i ett flertal
program relaterat till trafik, samt en handlingsplan för
klimatanpassning. Ett par av riktlinjerna svåra att följa
upp (funktionsblandning, täthet, energianvändning i
annan nyexploatering än kommunägda).
Figur 5: Uppföljning av det allmänna intresset Minskat klimatpåverkan samt klimatanpassning

6

Intergovernmental panel on Climate Change, FN:s klimatpanel
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Förslag till fortsatt arbete
Förslag till utredning/fördjupad studie: Se förslag på åtgärd avseende
funktionsblandning under Bebyggelseutveckling för ökad sammanhållning
Se förslag till fortsatt arbete under Gång- cykel och kollektivtrafik i fokus som har
bäring även på detta område.
Vatten är en grundförutsättning
Bedömning av aktualitet
Avsnittet bedöms vara aktuellt i huvudsak. Några förändringar som skett är att
länsstyrelsen gjort en översyn av det utvidgade strandskyddet som slutligen
fastställts under 2017 efter att ha överklagats (för kartmaterial, se regeringsbeslut,
M2014/02381/Me).
Sedan översiktsplanen antogs har EU-domstolen i juli 2015 fastslagit den s.k.
Weserdomen (se beskrivning under inledande avsnitt om nya lagar, riktvärden,
normer). Detta innebär rent praktiskt att kommunen tydligare behöver redovisa
detaljplaners inverkan på möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för vatten,
vilket i sig innebär att kommunen behöver ha tydligare strategier och åtgärder för
dagvattenhanteringen att hänvisa till i detaljplaneskedet.
Vattenmyndigheten har gått in i en ny förvaltningscykel 2016-2021, vilket innebär
en fortsatt tillämpning av EUs vattendirektiv. Det innebär att alla
vattenförekomster kommer att inventeras och kvalitetsklassas på nytt. Två nya
vattenförekomster har tillkommit i kommunen och som kommer klassas under
denna förvaltningscykel – Ebbadalsdiket och Balingsholmsån.
Vattenmyndigheten har också tagit fram ett övergripande åtgärdsprogram där
olika aktörers ansvarsområden pekas ut även nya åtgärdsprogram för olika större
avrinningsområde, till exempel Tyresån/Kalvfjärden. Vattenvårdsförbundets och
kommunens åtgärdsplaner/program är verktyg för att nå miljökvalitetsnormerna
(MKN) och Vattendirektivet.
Flera åtgärdsplaner/program har tagits fram för att förbättra vattenkvaliteten i
berörda sjöar. Det finns fastställda åtgärdsplaner för Trehörningen och Orlången
(2015-2021). Åtgärdsprogram för Magelungen, Drevviken, Forsån och Långsjön
(Segeltorp) är under framtagande. De tre senare är ett samarbete med
grannkommunerna. Även ett nytt åtgärdsprogram för Tyresåns sjösystem har
fastställts av Tyresåns vattenvårdsförbund.
Nämnas kan även att Stockholm Vatten AB har bytt namn och numera heter
Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA).
Miljötillsyn har intensifierat tillsynen av enskilda avlopp med tanke på sjöarnas
kvalitet. De inventerar minst 150 enskilda avlopp/år (i år 197 st. i Ådran) och
förelägger om förbättringar där det behövs. Målet är att alla enskilda avlopp ska
vara inventerade, åtgärdade och godkända senast 2025.
Kommunens arrendegårdar Björksättra och Balingsholm har infört skyddszoner
vid vattendrag och sjöar.
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Uppföljning
Status
Uppföljning

Sammanfattande kommentar
Riktning
Ett nytt åtgärdsprogram har tagits fram för Tyresåns sjösystem, samt
åtgärdsplaner för Trehörningen och Orlången. Arbetet behöver
intensifieras så att fastställda miljökvalitetsnormer uppfylls. Det har
konstaterats exempel på nybyggda avloppssystem som genererat
utsläpp (bräddning) till Tyresåns sjösystem. Ett av de utpekade
behoven av dagvattenanläggningar i översiktsplanen har tagits i
anspråk för exploatering.
Ett nytt VA-utbyggnadsprogram har antagits som används som
underlag för plan för samhällsbyggnad. En översyn av det utvidgade
strandskyddet har genomförts av länsstyrelsen. Sammantaget går en
del frågor i rätt riktning, medan andra fortsatt behöver arbetas med.

Figur 6: Uppföljning av det allmänna intresset Vatten är en grundförutsättning

Förslag till fortsatt arbete
Förslag till fortsatt arbete kopplat till översiktsplanen
Ett efterföljande arbete avseende teknisk försörjning kopplat till översiktsplanens
genomförande behöver arbetas fram, bl.a. med anledning av Weserdomen och för
att ge kommunen överblick över dagvattenhanteringen. Dagvattenfrågan bör ses i ett
brett perspektiv och studeras utifrån dagvattenstrategins grundprinciper kring en
hållbar dagvattenhantering. Det senare kan vara exempelvis behovet av större öppna
dagvattenanläggningar samt var grönstrukturen bör bevaras och utvecklas. En
avgränsning behöver ske mot de dagvattenutredningar som är tänkta att genomföras
i respektive utvecklingsplan.
Ekosystemtjänster kommer att studeras vidare inom ramen för efterföljande
planering, exempelvis utvecklingsplaner.
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Kulturlandskap och mark för jord- och skogsbruk
Bedömning av aktualitet
Avsnittet bedöms vara delvis aktuellt då en del av planeringsunderlaget behöver
och kommer att uppdateras under 2018. Detta kan resultera i förändringar i
översiktsplanen i nästa aktualitetsprövning.
Uppföljning
Status

Sammanfattande kommentar

Uppföljning

Riktning
Detta allmänna intresse har tagits vidare i fortsatt planering och
styrdokument. Det har dock konstaterats att det behövs en översyn
av den kulturmiljöinventering som utgör planeringsunderlag för
översiktsplanen. Arbetet med översynen påbörjas under 2018.

Figur 7: Uppföljning av det allmänna intresset Kulturlandskap och mark för jord- och skogsbruk

Förslag till fortsatt arbete
Pågående/kommande arbeten
Kommunen ska under år 2018 se över och uppdatera gällande planeringsunderlag
inom kulturmiljö samt se över interna rutiner och arbetssätt i syfte att ge bästa
möjliga förutsättningar för kommunen att hantera kulturmiljön i
samhällsbyggnadsprocessen
Gång -, cykel och kollektivtrafik i fokus
Bedömning av aktualitet
Avsnittet bedöms vara delvis aktuellt, undantaget beskrivningarna av Spårväg
syd, samt beskrivningen av läget i övriga regionala infrastrukturprojekt.
Spårväg syd har som beskrivits i inledande kapitel om Sverigeförhandlingen nått
beslut om genomförande och finansiering genom Sverigeförhandlingen.
Spårvägen har också utretts vidare sedan översiktsplanen antogs. Detta innebär
förändringar i sträckningen:




Genom den framtida nya stadsdelen i Glömstadalen
Ej via Segeltorps centrum
I Sverigeförhandlingen har också beslutats att inte omöjliggöra
förlängning av Spårväg Syd till Flemingsbergsdalen, varför övriga
omnämnda förlängningar kan försvåras.

Nedan följer en beskrivning av status i respektive omnämnt regionalt
infrastrukturprojekt.




Cykelsatsning Södertörn (Pågår/ finansierad inom liggande förslag till
länsplan)
Citybanan (etapp 1 färdigställd, etapp 2 ej påbörjad)
Tvärspårväg syd (se beskrivning ovan)
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E4 Förbifart Stockholm (planering pågår)
226 Trafikplats Högskolan (planering pågår, byggtid 2018-2022)
226 Pålamalmsvägen – Högskolan (planering pågår, byggtid 2018-2022)
Flemingsberg, ytterligare plattformsspår (byggnation av spår 0 pågår,
utrymme finns för ytterligare spår)
226 Huddingevägen, oskyddade trafikanter (planering pågår, har
kompletterats av en åtgärdsvalsstudie som ännu inte slutits
avsiktsförklaring kring)
o Åtgärdsvalsstudie Resecentrum Flemingsberg påbörjas under 2018
E4/Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn (Planering pågår). En
åtgärdsvalsstudie tagits fram och följts av vidare planering. Vägkorridor
har valts – den s.k. ”Norra korridoren”. Objektet har inte full finansiering i
föreliggande förslag till nationell plan. I Översiktsplanen redovisas
Södertörnsledens sträckning i väntan på andra beslut.)

Vad gäller behov av ytterligare spår bedömer Huddinge att inget har förändrats
som påverkar Huddinges ställningstagande sedan översiktsplanens antagande (se
även inledande avsnitt om regionala intressen och bemötande av Länsstyrelsens
sammanfattande redogörelse).
Stamnätet för kollektivtrafik har reviderats i samband med uppföljning av
kollektivtrafikplanen. Förändringarna är marginella men består i följande;






Justeringar i spårreservatets dragning har gjorts i Flemingsberg. Dels
genom en förlängning av reservatet från Regulatorbron vidare ner i
Flemingsbergsdalen, dels genom att gå i tunnel under Kästa vidare mot
Glömstadalen istället för via Katrinebergsvägen mot Glömstavägen.
Med anledning av planerna på att förlänga Flemingsbergsleden över väg
226 Huddingevägen och järnvägen mot Flemingsbergsdalen har stamnätet
för väg flyttats från Regulatorbron till den nya bron i Flemingsbergsledens
förlängning.
Med anledning av att planeringen för en ny tunnel under järnvägen i
Huddinge centrum har stoppats behöver stamnätet för väg justeras. Istället
för att gå i tunneln under järnvägen fortsätter stamnätet på
Kommunalvägen mot korsningen med Storängsleden. Återupptas planerna
på tunneln under järnvägen återgår den till att ingå i stamnätet och tillägget
på Kommunalvägen tas bort.

Se karta 4 nedan för reviderat stamnät.
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Karta 4: Reviderat stamnät för kollektivtrafik, röda cirklar där förändringar skett.

Sedan översiktsplanens antagande har en ny cykelplan antagits, se cykelnät nedan
i karta 5.

Karta 5: Cykelnät i Cykelplan för Huddinge kommun, antagen av KF 2016-06-12
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I översiktsplanen finns en kartbild över områden inom 1200 meter från spårstation
även inkluderande spårstationer utanför kommungräns. Denna kartbild bör
kompletteras med Vega pendeltågsstation, Haninge så snart denna öppnats.
Uppföljning
Status
Uppföljning

Sammanfattande kommentar
Riktning

Arbete sker i huvudsak i enlighet med översiktsplanen.
Mycket arbete på trafikområdet har tagits vidare sedan
översiktsplanens antagande genom framtagande av
trafikplaner. Dock har en relativt stor andel av
bebyggelsen planerats utanför 1200 meter och inte minst
600 meter från spårstation. En sjunkande
kollektivtrafikandel för de inomkommunala resorna
noteras också.
Figur 8: Uppföljning av det allmänna intresset Gång-, cykel och kollektivtrafik i fokus

Förslag till fortsatt arbete
Förslag till utredning/fördjupad studie:
Med anledning av den relativt låga andel bostäder som tillkommer inom spårnära
avstånd och framförallt inom 600 meter så föreslår vi en översyn över hinder och
möjligheter för att åstadkomma mer bebyggelse och funktioner inom
600metersradien såväl som 1200metersradien, samt koppla detta till vilka
funktioner kommunen bör prioritera till detta bästa stationsnära läge. Översynen är
tänkt på att göras på en övergripande, funktionell nivå där eventuell förtätning
sedan behöver göras på det sätt och på de platser där det passar bäst inom 1200och 600 metersradien.
Utredning för att närmare undersöka förbättringspotentialen för minskad
restidskvot mellan kollektivtrafik och bil i syfte att påverka den inomkommunala
kollektivtrafikandelen, exempelvis genom bättre tvär- och bussförbindelser.
Ta fram verktyg för att bedöma tillkommande projekt utifrån bidrag till
måluppfyllnad, exempelvis avseende kollektivtrafiknära lägen.
Teknisk försörjning
Bedömning av aktualitet
Avsnittet bedöms vara delvis aktuellt.
Den biogasanläggning som omnämns för byggnation på Sofielund är nu
färdigställd och producerar biogas. Den ägs dock inte av SRV utan av
Scandinavian Biogas.
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Kommunens klimat- och energiplan har ersatts av miljöprogrammet.
I översiktsplanen konstateras att det ökade antalet arbetsplatser och bostäder
ställer ökade krav på vatten- och avloppssystemet. Med en högre utbyggnadstakt
blir detta än mer aktuellt och tillsammans med Weserdomens effekter, se
beskrivning i inledande kapitel om Nya lagar/riktvärden och normer innebär det
att kommunen behöver ta ett mer strategiskt grepp om dagvattenfrågan.
En av riktlinjerna i detta avsnitt är att ”Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av
kommunägd mark i Huddinge ska efterföljas”. Kommunens Riktlinjer för
upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge har kompletterats med
två ytterligare dokument Riktlinjer för markanvisning i Huddinge och Riktlinjer
för Exploateringsavtal. Dessa togs fram utifrån förändringarna i den nya plan- och
bygglagen kring regleringsmöjligheterna i exploateringsavtal, som infördes 1
januari 2015.
I avsnittet om avfallshantering och återvinningscentraler anges att utredning pågår
för att utöka utrymmet för Trångsunds återvinningscentral. Denna utredning är
avslutad och föranledde ej att utrymmet utökades. En ytterligare
återvinningscentral inom Sofielunds återvinningsanläggning är inte heller längre
aktuellt.
Uppföljning
Status
Uppföljning

Sammanfattande kommentar
Riktning
Sammantaget visar uppföljningen av riktlinjerna för teknisk
försörjning olika grader av att ha tagits vidare alternativt ha nått
måluppfyllnad.
Efter översiktsplanen har såväl VA-utbyggnadsprogrammet antagits,
som miljöprogrammet och en ny bredbandsstrategi.
Sammantaget ställer den högre utbyggnadstakten i kommunen krav
på en översyn av detta område.

Figur 9: Uppföljning av det allmänna intresset Teknisk försörjning

Förslag till fortsatt arbete
Förslag till fortsatt arbete kopplat till översiktsplanen:
Ett planeringsunderlag avseende teknisk försörjning kopplat till översiktsplanens
genomförande behöver ske. Syftet är att skapa handlingsberedskap och säkerställa
att de tekniska försörjningssystemen understödjer den högre utbyggnadstakt av
bostadsbyggandet som kommunen planerar för. Alla de sakfrågor som räknas upp
i översiktsplanen bedöms behöva belysas, dock på olika nivåer.
Säkra livsmiljöer
Bedömning av aktualitet
Avsnittet bedöms vara delvis aktuellt.
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Den 1 juni 2015 trädde den nya förordningen (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader i kraft (se även inledande avsnitt om Nya lagar/riktvärden). Att
ange förutsättningar för när avsteg kan göras är därmed inte längre aktuellt. I
detaljplaner som påbörjades före den 2 januari 2015 kan det i vissa fall
fortsättningsvis vara motiverat att tillämpa avsteg från riktvärdena för trafikbuller
i infrastukturpropositionen (1996/97:53) när det gäller bostäder i enlighet med
översiktsplanens riktlinjer.
För bostäder där detaljplanearbetet påbörjats efter den 2 januari 2015 ska
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader tillämpas vilket
innebär att det inte längre är aktuellt med avsteg på det sätt som översiktsplanen
beskriver.
Naturvårdsverket släppte i september 2017 en vägledning för buller på
skolgård/förskolegård från väg- och spårtrafik. Vägledningen riktar sig till
tillsynsmyndigheter och anger riktlinjer för vilka bullernivåer som bör
underskridas på skolgårdar som exponeras för buller från väg- och spårtrafik.
Riktlinjerna gör skillnad på befintliga och nya skolor. Detta påverkar var och hur
skolor och förskolor kan planeras framöver.
I översiktsplanen omnämns att kommunen har en databas för kända och misstänkt
förorenade områden, den bäst uppdaterade databasen med detta innehåll finns
dock hos länsstyrelsen.
Uppföljning
Status
Uppföljning

Sammanfattande kommentar
Riktning
Kommunen har tagit vidare arbetet med bulleråtgärder i befintlig
miljö genom ett bulleråtgärdsprogram. Detta ska kompletteras med
ett bulleråtgärdsprogram som uppfyller kraven i förordningen om
omgivningsbuller (2004:675).
Flertalet riktlinjer för nyplanering under detta avsnitt säkerställs
under detaljplaneringen.
Kommunen arbetar med att ge störande verksamheter
förutsättningar att flytta bort från de centrala delarna där det
planeras bostäder.
Effekterna avseende exempelvis miljökvalitetsnormer för
omgivningsbuller respektive luftkvalitet är ännu svåra att bedöma då
uppföljningen av buller i enlighet med bulleråtgärdsprogrammet
ännu inte har gjorts och kommunen inväntar data avseende
luftkvaliteten.

Figur 10: Uppföljning av det allmänna intresset Säkra livsmiljöer

Förvaltningens ställningstagande
Det allmänna intresset bedöms kunna hanteras inom ramen för efterföljande
planering samt uppföljning av miljöprogram.
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Områdesvisa riktlinjer
Övergripande uppföljning
En av de stora uppgifterna för översiktsplanen är att ge vägledning i efterföljande
planering för var bebyggelse bör tillkomma eller inte. I detta inledande avsnitt till
den områdesvisa planeringen görs därför en övergripande uppföljning av de
tillkommande bostäderna i kommunen som helhet, i såväl mängd som
upplåtelseform. Denna följs av aktualitet och uppföljning per förtätnings- och
utbyggnadsområde.
Mellan åren 2012 och 2016 har det byggts totalt 2 177 bostäder i Huddinge
kommun. Andelen bostäder som tillkommit i det som i översiktsplanen omnämns
som primära utbyggnads- och förtätningsområden (dvs. inom en radie av 1200
meter från spårstation) utgörs av 66%7. Inom 600-metersradien från spårstation
har 32 % tillkommit.
Det går även att titta på andelen stationsnära boende i kommunen, där man kan se
att denna bara förändrats marginellt sedan 2012. Andelen boende inom 1200 m
respektive 600 m8 från spårstation (eller centrum i Segeltorps fall) är 70 %
respektive 39 % 2015 jämfört med 2012 där andelen istället är 71 % respektive 39
%.9
De planerade bostäder i Plan för samhällsbyggnadsprojekt 2017-2019 utgörs till
77 % av bostäder inom 1200 meter från spårstation sådana respektive 30 % inom
600 meter från spårstation. Alltså planeras 23 % utanför de stationsnära lägena.
Undersökningen har inte fokuserat på var de övriga 34 % av bostäder tillkommit,
troligen utgörs en större del av utbyggnaden i kommunens omvandlingsområden i
Högmora, Vidja och Gladö kvarn. Här kan också Attefallsåtgärder spela in och
även spontan förtätning som sker på äldre detaljplaner. Denna förtätning på äldre
detaljplaner har genererat debatt inom kommunen. Den följer intentionerna i
översiktsplanen om att öka bostadsblandningen i fråga om såväl hustyper som
upplåtelseform och kan bidra till ökat underlag för service och kollektivtrafik,
ökad blandning av befolkningen och möjligheter till flyttkedjor inom närområdet.
Dock riskerar den spontana förtätningen leda till negativ påverkan på belastning
på de tekniska försörjningssystemen, dagvattenhanteringen, trafikgenerering, samt
ytterligare behov av offentlig service i form av förskolor/skolor. I villaområden är
det en utmaning att hitta ledig mark för sådan verksamhet och samtliga aspekter är
svåra att förutse och därmed medvetet planera för.
Prioriteringen av utbyggnadsordningen har förtydligats genom tecknandet av
avtalet inom Sverigeförhandlingen, såsom har beskrivits i det inledande stycket
7

Undersökning från SCB, beställd av kommunen 2017 baseras på lägenhetsregistret. Siffrorna ska tolkas med viss försiktighet, då
det dels finns bostäder utan angivet byggår (primärt i Flemingsberg) och att vissa av 1200-meterscirklarna överlappar varandra.
Det senare bedöms dock inte ha innefattat några bostäder inom överlappningarna.
8
9

Mäts genom faktiskt gångavstånd, uppskattat till 1560 respektive 780 meter.
Uppföljning av Huddinge kommuns trafikstrategi 2017
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om Sverigeförhandlingen. De tillkommande bostäderna ska därmed primärt
tillkomma inom Spårväg syds influensområde. För övriga delar fullföljs pågående
planering. För kommande projekt görs prioritering utifrån delvis nya kriterier, där
resursåtgång och ekonomiska konsekvenser får en större tyngd.
Förtätningen bör primärt ske i kollektivtrafiknära lägen oavsett om den planeras i
nya detaljplaner eller om det sker genom förtätning av äldre gällande
detaljplaner(kan också ske genom Attefallsåtgärder).
Blandningen av upplåtelseformer inom 1200 meter från spårstation har på en
kommunövergripande nivå inte förändrats, dock är detta mer intressant att titta på
inom respektive 1200-meterscirkel. I Segeltorp exempelvis har andelen hyresrätter
ökat från 4 till 6 %, vilket bidragit till en ökad blandning. I Stuvsta har en ökning
av andelen bostadsrätter skett, vilket bidragit till ökad blandning. I Flemingsberg
har bebyggelsetillskottet inneburit en ökad andel hyresrätter, vilket inte bidragit
till en ökad blandning av upplåtelseformer. Dock finns idag planer för
bostadsrätter i nya detaljplaner, något som tidigare inte bedömts vara möjligt.
Tillskapandet av nya hyresrätter har bidragit till att det nu kan byggas
bostadsrätter och har därför bidragit till måluppfyllelse av blandade
upplåtelseformer på längre sikt.10 Se vidare under den områdesvisa uppföljningen.
Funktionsblandningen har i tidigare avsnitt bedömts utifrån tillgänglighet till
skola, förskola och dagligvaruhandel. På en grov nivå kan även arbetsplatskvoten
för respektive utbyggnads- och förtätningsområde säga något om utvecklingen av
funktionsblandningen.
Nedan redovisas arbetsplatskvoten för de tio olika områdena i Huddinge kommun,
radie 1200 meter från spårstationen. Diagrammet visar kvoten för år 2011 samt år
2015. De områden som enligt denna geografiska indelning har en högre
arbetsplatskvot 2015 jämfört med 2011 är de fem områdena Huddinge C,
Kungens kurva, Loviseberg och Glömstadalen, Trångsund, samt Vårby gård.
Området Skogås redovisar inte någon förändring i arbetsplatskvoten år 2015
jämfört med 2011. I övriga områden har kvoten minskat.
5,00
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3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Arbetsplatskvot 2011, radie 1200

Arbetsplatskvot 2015, radie 1200

Figur 11: Utvecklingen av arbetsplatskvoten per förtätnings- och utbyggnadsområde mellan 2011
och 2015 (senast tillgängliga statistik).

10

Undersökning från SCB, beställd av kommunen 2017 baseras på lägenhetsregistret.
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Tolkningen av denna underlättas av att se de reella siffrorna bakom förändringen
som kan utgöras av såväl förändringar i dagbefolkningen som nattbefolkningen
eller både och. I Flemingsberg exempelvis har arbetsplatskvoten minskat
framförallt genom att nattbefolkningen ökat i området, dvs. fler boende. I
Huddinge C har arbetsplatskvoten ökat framförallt genom en ökning av
dagbefolkningen, dvs. fler som arbetar i området. I Segeltorp har ökningen av
dagbefolkningen visserligen skett men nattbefolkningen har samtidigt ökat ännu
mer. I Vårby gård består ökningen i en större ökning av dagbefolkningen jämfört
med nattbefolkningen.
Sammantaget kan sägas att arbetsplatskvoten inom respektive område är ett grovt
mått för att mäta graden av funktionsblandning, men den visar förändringen av
antalet människor som rör sig i området dagtid. Dock är exempelvis besökande till
områdena inte inkluderat, något som kan tänkas ha särskild påverkan i exempelvis
Kungens Kurva och Flemingsberg.
Förslag till fortsatt arbete:
Förslag till utredning
Med anledning av den relativt låga andel bostäder som tillkommer inom spårnära
avstånd och framförallt inom 600 meter så föreslår vi en översyn över hinder och
möjligheter för att åstadkomma mer bebyggelse och funktioner inom
600metersradien såväl som 1200metersradien, samt koppla detta till vilka
funktioner kommunen bör prioritera till detta bästa stationsnära läge. Översynen
är tänkt på att göras på en övergripande, funktionell nivå där eventuell förtätning
sedan behöver göras på det sätt och på de platser där det passar bäst inom 1200och 600 metersradien.
Skapa en tydligare bild av omfattningen av förtätningen i villaområden både till
följd av Attefallsåtgärder samt förtätning på äldre detaljplaner.
Utveckla förslag på mått avseende utvecklingen av funktionsblandning för att
dels följa upp översiktsplanen dels för att ta vidare i efterföljande planering.
Ta fram verktyg för att bedöma tillkommande projekt utifrån bidrag till
måluppfyllnad, exempelvis avseende kollektivtrafiknära lägen.
Bedömning av aktualitet samt uppföljning för respektive område
Regionala stadskärnor
I översiktsplan 2030 anges att fördjupade översiktsplaner håller på att tas fram för
de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva. Dessa var i
samrådsskede vid tiden för översiktsplanen och har inte tagits vidare till
granskningsskede.
Kommunen har sett ett ökande behov av att hitta ett nytt arbetssätt mellan den
översiktliga planeringen och detaljplaneringen samt forum för att få ihop
planeringen av bostäder med utbyggnad av offentlig service. Därför har ett arbete
påbörjats med områdesplanering och utvecklingsplaner på områdesnivå och
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delområdesnivå. Dessa kommer senare följas av planläggning enligt PBL.
Utgångspunkt i detta arbete tas i de samrådda förslagen till fördjupade
översiktsplaner.


Flemingsberg

Aktualitet: Avsnittet bedöms vara aktuellt i huvudsak.
Förutom processvalet så är beskrivningen av Flemingsberg och dess inriktning
fortfarande i hög grad aktuell, förutom att potentialen i dag bedöms vara än högre,
dock inom samma geografiska område.
Idag bor ca 15 000 invånare i Flemingsberg. Här finns 13 000 arbetsplatser och
17 000 studenter. Målet mot 2050 är att skapa 10 000 nya bostäder, 50 000 nya
arbetstillfällen samt ett nytt samlande centrum med stadskvalitéer för 100 000
invånare.
Uppföljning:
De infrastrukturella förutsättningarna har delvis klarnat genom att trafikplats
Högskolan för närvarande planeras och för Spårväg syd har man genom
Sverigeförhandlingen säkrat finansiering och genomförande. Fortfarande återstår
dock stora pusselbitar i det infrastrukturella pusslet i stadskärnan.
Flemingsberg, spårstation 1200 meter radie
Upplåtelseform

Antal
bostäder
2011

Procentuell
fördelning av
upplåtelsefor
m och hustyp,
2011

Antal nybyggda
bostäder under
perioden
2012-2016

Procentuell fördelning av
upplåtelseform och
hustyp, 2016

Bostadsrätt
Hyresrätt
Äganderätt
Hustyp

1 528
3 646
14

29 %
70 %
0%

94
502
0

28 %
72 %
0%

Flerbostadshus
Småhus
Specialbostäder
Övriga hus

4 250
19
919
0

82 %
0%
18 %
0%

237
0
359
0

78 %
0%
22 %
0%

Tabell 4: Förändring av bostadsbeståndet i Flemingsberg. Underlag från SCB baserat på
lägenhetsregistret.11

I Flemingsberg har mycket byggts, framförallt hyresrätter men även en del
bostadsrätter. Hyresrätterna utgörs till stor del av specialbostäder, framförallt
studentbostäder. Utvecklingen hittills har inte bidragit till en större blandning av
upplåtelseform, men planeringen framåt inkluderar bostadsrätter.
I Flemingsbergsdalen har det tillkommit en ny sporthall, en ny stor
dagligvaruhandel, hotell och tillkommande hyresrättsbostäder. Det pågår
11

I Flemingsberg, 1200 meter radie, finns det 788 bostäder där information om byggperiod saknas. Majoriteten av dessa

bostäder är specialbostäder. Dessa 788 bostäder är exkluderade i tabellen ovan. Vid snabb okulär bedömning kan en mindre del
av dessa möjligen ha tillkommit efter 2012.
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utbyggnation av sjukhuset. Ytterligare bostäder är under planering, där
exempelvis detaljplanen för Hälsovägen intill stationen just vunnit laga kraft.
Denna innefattar såväl bostadsrätter som hyresrätter, lokaler i bottenplan samt
förskola. Campus har växt genom att ytterligare utbildnings – och forskarlokaler
har tillkommit. I Visättra har det byggts nya bostäder med både hyresrätt och
bostadsrätt samt en lekpark.


Kungens kurva

Aktualitet: Avsnittet bedöms vara aktuellt i huvudsak.
Förutom valet av process framåt (se ovan) så är beskrivningen av Kungens kurva
och dess inriktning fortfarande i hög grad aktuell, förutom att man även här har
kommit längre i planeringen. I dag är planerna på bostadsbebyggelse mer reella
genom att arbete pågår med att ta fram ett planprogram för en ny stadsdel mitt i
Kungens kurva på mark ägd av KF Fastigheter AB och Huddinge kommun. I detta
pågår också arbete med ett hållbarhetsprogram, något som kan få betydelse för
arbetet med hållbarhetsfrågan generellt i kommunen.
Uppföljning: Byggnation pågår av Förbifart Stockholm och den första delen i
projektet; gång- och cykelbro över motorvägen är utbyggd.
Detaljplan för nytt IKEA varuhus, utbyggnad av Kungen kurvas shoppingcenter
och en ny huvudgata har vunnit laga kraft. Den nya huvudgatan som är en
förlängning av den befintliga Tangentvägen kommer inte att användas som ett
prioriterat busstråk i ett första skede. Hindras framkomligheten för bussen ska
beslutet om ej prioriterat busstråk omprövas. Detta är ett avsteg från
översiktsplanen och trafikstrategin.
I detaljplaner som har tagits fram som gränsar till Dialoggatan där den kommande
Spårväg syd planeras har mark reserverats för detta ändamål. All mark för
Spårväg syd och depå är ännu inte reserverad med anledning av att hela den
planerade sträckan ännu inte har genomgått planläggning.
Ändring av naturreservatsgränsen vid Kungens kurvaleden har ännu ej skett, men
planeras för genomförande under nästa år.
För att knyta ihop Kungens kurva och Skärholmen pågår ett gemensamt arbete
med Stockholm stad gällande upprustning av en gång- och cykelväg i norra delen
av Kungens kurva.
Uppföljningen av bostäder som tillkommit inom 1200 meter från centrala
Kungens Kurva är i dagsläget så marginell (6 bostäder som troligen är inom
Vårby) så att den inte redovisas.


Loviseberg och Glömstadalen

Aktualitet: Avsnittet bedöms vara aktuellt i huvudsak.
Beskrivningen av utvecklingen i Glömstadalen är i stor del fortfarande aktuell
förutom den bedömda potentialen avseende bostäder. Här beräknas nu en högre
exploatering och tidiga volymstudier visar på en potential på upp till 7000
bostäder. Delvis beror detta på att ytterligare exploateringsbar mark tillkommit
genom att kommunen har kommit överens med Trafikverket om att
Tvärförbindelse Södertörn delvis ska gå i tunnel.
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Planeringen av Loviseberg och Glömstadalen avvaktar för närvarande vidare
planeringsförutsättningar i samband med Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg
syd. Sedan översiktsplanen antogs har man gjort ett antal workshops tillsammans
med Trafikverket och Trafikförvaltningen, volymstudier samt en kort
sammanställning av gällande planeringsförutsättningar.
Planeringen sker fortfarande så att inga intrång görs i nyckelbiotoper. Det
värdefulla och viktiga sambandet i Bornsjökilen mellan Gömmaren och Flottsbro
sparas även i sin helhet.
Planeringen av Spårväg syd har som beskrivits i det inledande avsnittet om
Sverigeförhandlingen kommit längre, genom att beslut har fattats om finansiering
och genomförande. Den exakta dragningen inom den nya stadsdelen är inte helt
klarlagd. Beslut har tagits om en översiktlig dragning ner genom programområdet
för den nya stadsdelen i Glömstadalen samt genom tunnel under villaområdet
Kästa. Tidigare altenativa dragningar längst Glömstavägen fram mot
Flemingsberg är därför inte längre aktuella (se även uppföljning av gång- cykel
och kollektivtrafik för förändringar i stamnätet).
Eventuell depå inom området är inte längre aktuellt.
Trafikverket har sedan översiktsplanen antagande kommit vidare i planeringen av
Tvärförbindelse Södertörn, som planeras för trafikstart 2027, dock har åtgärden
inte full finansiering i innevarande nationell plan för infrastruktur.
Tvärförbindelse Södertörn planeras för att passera genom detta område i tunnel
(avsiktsförklaring mellan kommunen och Trafikverket tecknad 2017-03-23).
Uppföljning:
Loviseberg och Glömstadalen, spårstation 1200 meter radie
Upplåtelseform

Bostadsrätt
Hyresrätt
Äganderätt
Hustyp

Antal
bostäder
2011

206
9
586

Procentuell
fördelning av
upplåtelseform
och hustyp,
2011
26 %
1%
73 %

Antal nybyggda
bostäder under
perioden
2012-2016

Procentuell fördelning av
upplåtelseform och
hustyp, 2016

15
4
83

24 %
1%
74 %

Flerbostadshus
Småhus
Specialbostäder
Övriga hus

157
20 %
0
644
80 %
102
0
0%
0
0
0%
0
Tabell 5: Förändring av bostadsbeståndet i Glömstadalen. Underlag från SCB baserat på
lägenhetsregistret.12

12

I Loviseberg och Glömstadalen, 1200 meter radie, finns det 13 bostäder där information om byggperiod saknas, dessa bostäder

är exkluderad i tabellen ovan.

17 %
83 %
0%
0%
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Det nya utvecklingsområdet i Glömstadalen avvaktar tillkomsten av Spårväg syd.
Den utveckling som skett är primärt norr om Glömstavägen. Utvecklingen har inte
bidragit till en ökad blandning av upplåtelseform och hustyp då det bara är
småhus primärt i äganderättsform som tillkommit.
Lokala centrum med omgivning


Huddinge C + Storängen

Aktualitet: Avsnittet bedöms vara delvis aktuellt.
I översiktsplanen anges att ett planprogram tagits fram för Huddinge C samt att
det finns en gällande FÖP för Storängen. Programmet för Huddinge centrum är
inaktuellt i delar och kommer att tas vidare i annan planering. Det är t ex inte
längre aktuellt att stänga av bil- och busstrafiken på Kommunalvägen vid
centrum, för att istället leda den genom en tunnel under järnvägen. Det gäller även
den föreslagna bebyggelsen med kontor, kultur och bostäder vid nuvarande
Paradisgaraget. Avseende behov av fler spår genom Huddinge norr om
Flemingsberg så har inga nya ställningstaganden gjorts sedan översiktsplanen
antogs. Det innebär osäkerhet kring genomförandet av föreslagen bebyggelse
längs spåren.
Den fördjupade översiktsplanen för Storängen som är översiktsplanens idag enda
fördjupning kan konstateras vara i huvudsak aktuell. Byggnation och vidare
detaljplaneläggning av området fortgår. Förändringar har primärt rört att vissa
delar av gatustrukturen reviderats, samt att exploateringsgraden är högre.
Kommunen bedömer därför att den fördjupade översiktsplanen för Storängen är
fortsatt aktuell i huvudsak.
Uppföljning:
Huddinge C, spårstation 1200 meter radie
Upplåtelseform

Bostadsrätt
Hyresrätt
Äganderätt
Hustyp

Antal
bostäder
2011

2 769
2 509
1 769

Procentuell
fördelning av
upplåtelseform
och hustyp,
2011
39 %
36 %
25 %

Antal nybyggda
bostäder under
perioden
2012-2016

Procentuell fördelning av
upplåtelseform och
hustyp, 2016

187
0
28

41 %
35 %
25 %

72 %
5 054
171
26
%
1 863
44
2%
114
0
0%
16
0
Tabell 6: Förändring av bostadsbeståndet i Huddinge Centrum. Underlag från SCB baserat på
lägenhetsregistret.13

Flerbostadshus
Småhus
Specialbostäder
Övriga hus

13

I Huddinge C, 1200 meter radie, finns det sex bostäder där information om byggperiod saknas, dessa bostäder är exkluderad i

tabellen ovan.

72 %
26 %
2%
0%
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Uppföljningen av vad som byggts sedan 2012 visar att det som framförallt
tillkommit är bostadsrätter i flerbostadshus. Förändringen procentuellt är
marginell, men har inte bidragit till ökad blandning.
Omvandlingen av Storängens industriområde pågår och inflytt har påbörjats.
Första etappen av ombyggnad av Sjödalsvägen till ett sammanlänkande stråk
pågår.
Vid Kvarnbergsplan har lägenheter och en förskola byggts inom det i
översiktsplanen utpekade exploateringsområdet intill
Huddingevägen/Lännavägen. Ny detaljplan för utbyggnad av Tomtbergaskolan
har antagits.
Rådsparken har rustats upp och en ny lekplats har anlagts i Solgård.


Trångsund

Aktualitet: Avsnittet bedöms vara aktuellt.
Uppföljning:
Trångsund, spårstation 1200 meter radie
Upplåtelseform

Bostadsrätt
Hyresrätt
Äganderätt
Hustyp

Antal
bostäder
2011

1 748
955
924

Procentuell
fördelning av
upplåtelseform
och hustyp,
2011
48 %
26 %
25 %

Antal nybyggda
bostäder under
perioden
2012-2016

Procentuell fördelning av
upplåtelseform och
hustyp, 2016

123
0
14

50 %
25 %
25 %

Flerbostadshus
Småhus
Specialbostäder
Övriga hus

2 679
74 %
123
940
26 %
14
7
0%
0
1
0%
0
Tabell 7: Förändring av bostadsbeståndet i Trångsund. Underlag från SCB baserat på
lägenhetsregistret.14

I Trångsund har tillskottet primärt skett i form av bostadsrätter i flerbostadshus.
Tillskottet har inte bidragit till ökad blandning avseende upplåtelseform eller
hustyp.

14I

Trångsund, 1200 meter radie, finns det 2 bostäder där information om byggperiod saknas, dessa bostäder är exkluderad i

tabellen ovan.

74 %
25 %
0%
0%
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Skogås

Aktualitet: Avsnittet bedöms vara aktuellt
Uppföljning:
Skogås, spårstation 1200 meter radie
Upplåtelseform

Bostadsrätt
Hyresrätt
Äganderätt
Hustyp

Antal
bostäder
2011

2 039
1 761
1 783

Procentuell
fördelning av
upplåtelseform
och hustyp,
2011
37 %
32 %
32 %

Antal nybyggda
bostäder under
perioden
2012-2016

Procentuell fördelning av
upplåtelseform och
hustyp, 2016

0
24
9

36 %
32 %
32 %

Flerbostadshus
Småhus
Specialbostäder
Övriga hus

3 422
61 %
24
2 093
37 %
9
67
1%
0
1
0%
0
Tabell 8: Förändring av bostadsbeståndet i Skogås. Underlag från SCB baserat på
lägenhetsregistret.15

61 %
37 %
1%
0%

De tillkommande bostäderna i Skogås sedan 2011 utgörs primärt av hyresrätter i
flerbostadshus. Det har inte bidragit till förändring i blandningen som på denna
geografiska nivå dock är bra.


Stuvsta

Aktualitet: Avsnittet bedöms vara aktuellt
Uppföljning:
Stuvsta, spårstation 1200 meter radie
Upplåtelseform

Bostadsrätt
Hyresrätt
Äganderätt
Hustyp

592
182
2 185

Procentuell
fördelning av
upplåtelseform
och hustyp,
2011
20 %
6%
74 %

Flerbostadshus
Småhus
Specialbostäder
Övriga hus

663
2 209
72
15

22 %
75 %
2%
1%

15I

Antal
bostäder
2011

Antal nybyggda
bostäder under
perioden
2012-2016

Procentuell fördelning av
upplåtelseform och
hustyp, 2016

101
1
15

23 %
6%
72 %

98
19
0
0

25 %
72 %
2%
0%

Skogås, 1200 meter radie, finns det 10 bostäder där information om byggperiod saknas, dessa bostäder är exkluderad i

tabellen ovan.
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Tabell 9: Förändring av bostadsbeståndet i Stuvsta. Underlag från SCB baserat på
lägenhetsregistret.16

Förändringen i bostadbeståndet i Stuvsta har framförallt skett genom ytterligare
bostadsrätter, samt i någon mån äganderätter. Det har bidragit till större andel
flerbostadshus, samt en större andel bostadsrätter, dock har andelen av den
underrepresenterade hyresrättsformen inte förändrats.
Förtätning med flerbostadshus i stationsnära läge genomförs för närvarande både
öster och väster om pendeltågsstationen. Stuvsta IP har utökats och här finns nu
också en idrottshall/mötesplats. Gällande bostadsnära parkmiljöer har
Långsjöparken rustats upp, den ligger dock strax norr om strukturplanens
utpekade område.


Segeltorp

Aktualitet: Avsnittet bedöms vara delvis aktuellt.
Sträckningen för Spårväg syd genom Segeltorp har förändrats. Spårväg syd dras
in från Fruängen via Gamla Södertäljevägen. I höjd med Mälarvägen viker
spårvägen av och dras diagonalt genom Segeltorps industriområde upp till
cirkulationsplatsen som binder samman Häradsvägen med Smista allé. Därefter
går spåren norrut mot Skärholmsvägen. Detta föranleder troligen förändringar av
strukturplanen, vilket kommer tas vidare inom ramen för kommande
utvecklingsplan för området.
Uppföljning:
Segeltorp, spårstation 1200 meter radie
Upplåtelseform

16

Antal
bostäder
2011

Bostadsrätt
Hyresrätt
Äganderätt
Hustyp

644
90
1 711

Procentuell
fördelning av
upplåtelseform
och hustyp,
2011
26 %
4%
70 %

Flerbostadshus
Småhus
Specialbostäder
Övriga hus

565
1 830
29
21

23 %
75 %
1%
1%

Antal nybyggda
bostäder under
perioden
2012-2016

Procentuell fördelning av
upplåtelseform och
hustyp, 2016

48
68
18

27 %
6%
67 %

108
26
0
0

26 %
72 %
1%
1%

I Stuvsta, 1200 meter radie, finns det 68 bostäder där information om byggperiod saknas, dessa bostäder är exkluderad i

tabellen ovan.
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Tabell 10: Förändring av bostadsbeståndet i Segeltorp. Underlag från SCB baserat på
lägenhetsregistret.17

I Segeltorp har förändringen av bostadsbeståndet skett i samtliga upplåtelseformer
och bidragit till en ökad blandning, om än liten, genom att fler hyresrätter och
flerbostadshus byggts.
Vad gäller bostadsnära parkmiljöer har Tranparken rustats upp och en ny park
med lekplats, Palissadparken, har tillkommit.


Masmo/Vårby Haga

Aktualitet: Avsnittet bedöms vara aktuellt. Spendrups har flyttat sin verksamhet,
se vidare under uppföljning.
Uppföljning:
Masmo spårstation 1200 meter radie
Upplåtelseform

Bostadsrätt
Hyresrätt
Äganderätt
Hustyp

Antal
bostäder
2011

444
840
35

Procentuell
fördelning av
upplåtelseform
och hustyp,
2011
34 %
64 %
3%

Antal nybyggda
bostäder under
perioden
2012-2016

Procentuell fördelning av
upplåtelseform och
hustyp, 2016

0
0
2

34 %
64 %
3%

82 %
1 080
0
17
%
230
2
1%
8
0
0%
1
0
Tabell 11: Förändring av bostadsbeståndet i Masmo/Vårby Haga. Underlag från SCB baserat på
lägenhetsregistret.

Flerbostadshus
Småhus
Specialbostäder
Övriga hus

Förändringen i Masmo/Vårby Haga är ytterst marginell, men innebär en ökning av
småhus som är underrepresenterat i området.
Vidare har torgmiljön vid tunnelbaneuppgången rustats upp och vid
Solhagaparken planeras för bostäder i flerbostadshus. Spendrups Bryggerier AB
har flyttat all sin verksamhet förutom huvudkontoret, detta innebär att arbete med
program för bostäder har kunnat startas upp. Under 2018 startas arbete med ett
utvecklingsplan för hela Masmo/Vårby Haga och Vårby Gård.

17

I Segeltorp, 1200 meter radie, finns det 17 bostäder där information om byggperiod saknas, dessa bostäder är exkluderad i

tabellen ovan.

82 %
18 %
1%
0%
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Vårby Gård

Aktualitet: Avsnittet bedöms vara aktuellt.
Uppföljning:
Vårby gård, spårstation 1200 meter radie
Upplåtelseform

Antal
bostäder
2011

Bostadsrätt
Hyresrätt
Äganderätt
Hustyp

435
2 539
45

Procentuell
fördelning av
upplåtelseform
och hustyp,
2011
14 %
84 %
1%

Antal nybyggda
bostäder under
perioden
2012-2016

Procentuell fördelning av
upplåtelseform och
hustyp, 2016

25
54
8

15 %
83 %
2%

Flerbostadshus
Småhus
Specialbostäder
Övriga hus

2 940
97 %
0
79
3%
33
0
0%
54
0
0%
0
Tabell 12: Förändring av bostadsbeståndet i Vårby gård. Underlag från SCB baserat på
lägenhetsregistret.

Förändringen av bostadsbeståndet i Vårby gård har skett i småhus och
specialbostäder, främst i hyresrättsform. Det har bidragit till en ökad blandning
avseende hustyp, men marginellt avseende upplåtelseform.
Vidare har satsningar gjorts på parkmiljön i Vårbyparken, där en skatepark och en
dansbana tillkommit och grönytan upprustats.
Verksamhetsområden
Avsnittet bedöms vara aktuellt.
Uppföljning är beskriven under avsnittet om det allmänna intresset ”fler
arbetsplatser inom tjänste- och kunskapssektorn”. Fortsatt expansion av Länna
pågår genom planering av tillkommande arbetsplatser samt tillkommande skola i
privat regi.
Fortsatt utveckling i övrig sammanhållen bebyggelse.
Avsnittet bedöms vara aktuellt.
Se avsnitt Övergripande uppföljning av de Områdesvisa riktlinjerna. .
Vad gäller omvandling av fritidshusområden så har under 2017 ett nytt vatten och
avloppsutbyggnadsprogram tagits fram, som bl.a. redogör för prioriteringsordning
i omvandling av fritidshusområden.

95 %
4%
2%
0%
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Den utpekade framtida bebyggelsereserven kvarstår, inget nytt har hänt som
föranleder något nytt ställningstagande.
Förslag till fortsatt arbete
Input till pågående arbete:
Arbetet med den områdesvisa utvecklingen sker framöver genom kommunens
nya metod för planering i tidiga skeden med områdesplanering och mer
geografiskt precisa utvecklingsplaner. Detta arbete bör ske med input från
föreslagna fördjupade utredningar avseende utredningspaket för socialt hållbar
utveckling (bostadsblandning, översyn av barriärer, mötesplatser, trygghet och
säkerhet m.m.), tillägg och planeringsunderlag avseende verksamhetsmark och
teknisk försörjning.
Arbetet med att konkretisera hur vi förtätar, avvägningar av målkonflikter vid
förtätning, ekosystemtjänster m.m. tas vidare i efterföljande planering,
exempelvis utvecklingsplanearbetet.

Förslag till fortsatt arbete
Nedan sker en sammanställning av de förslag till fortsatt arbete som beskrivits i
de gröna rutorna i rapporten.

Förslag till kompletterande arbete kopplat till
översiktsplanen
Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande näringsliv:
Ett tillägg till översiktsplanen avseende näringsliv föreslås för framtagande. Detta
tillägg bör beskriva näringslivet brett och dess utveckling i kommunen, samt
förutsättningar för dess tillväxt i syfte att inte minska arbetsplatskvoten och närma
oss 1,0. Arbetet bör utgå från och avgränsas mot arbetet för näringslivsstrategin.
I tillägget behöver platser för ytterligare verksamhetsmark prövas mot andra
allmänna intressen, samt tydliggöras vilken inriktning de olika
verksamhetsområdena bör ha.
För att tillägget fortsatt ska följa översiktsplanens inriktning behöver denna mark
ligga i anslutning till stamnätet för kollektivtrafik, dvs. med möjlighet att resa
kollektivt dit, samt i anslutning till redan befintlig ianspråktagen mark samt avse
verksamheter med viss arbetsplatstäthet.
Tillägget behöver avgränsas mot näringslivsstrategin och också peka ut
inriktningen för kommunens olika verksamhetsområden. Detta bör göras utifrån
en bedömning av den regionala efterfrågan och utbudet på verksamhetsmark.
Planeringsunderlag Teknisk försörjning
Ett planeringsunderlag till översiktsplanen avseende teknisk försörjning föreslås
för framtagande. Behovet av detta arbete har identifierats mot bakgrund av den
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högre utbyggnadstakten i kommunen, med anledning av Weserdomen, samt ett
signalerat behov från ledningsägarna.
Syftet är att skapa handlingsberedskap och säkerställa att de tekniska
försörjningssystemen understödjer den högre utbyggnadstakt av bostadsbyggandet
som kommunen planerar för. Planeringsunderlaget bör innefatta en inventering av
status för respektive område samt en kapacitetsbedömning gentemot planerad
exploatering: vatten och avlopp, dagvattenhantering, avfallshantering,
återvinningscentraler och stationer, masshantering, snöupplag, värmeförsörjning,
elförsörjning/kraftledningar, energiproduktion, digital infrastruktur, infrastruktur
för laddstolpar och andra förnyelsebara energislag. Detta bör följas av en översyn
av behov av eventuella markreservat.
I planeringsunderlaget bör dagvattenfrågan ses i ett brett perspektiv och studeras
utifrån dagvattenstrategins grundprinciper kring en hållbar dagvattenhantering.
Det senare kan vara exempelvis behovet av större öppna dagvattenanläggningar
studeras samt var grönstrukturen bör bevaras och utvecklas. Dessa frågor behöver
lösas tidigt i processen och vägas mot andra frågor och mål.
En avgränsning behöver göras gentemot vad som bäst hanteras i efterföljande
planering.

Förslag till kompletterande studier/utredningar
Utveckla hur vi arbetar med funktionsblandning på olika nivåer
Då strävan efter funktionsblandning är ett starkt genomgående tema i
översiktsplanen behöver mått tas fram som beskriver utvecklingen av detta, samt
en nyansering av på vilken nivå och var i stadsmiljön funktionsblandning bäst tar
sig uttryck och fungerar marknadsmässigt. Detta bör göras inom ramen för
utvecklingsplanerna och efterföljande planering på såväl områdesnivå som på
detaljplanenivå.
Utveckla arbetet med att skapa funktionsblandade miljöer på byggnadsnivå, dvs.
hur vi ska åstadkomma samutnyttjande av lokaler.
Utredning av förbättringspotential för minskad restidskvot mellan bil och
kollektivtrafik för tvärförbindelser mellan kommunens utbyggnads- och
förtätningsområden
Då bilandelen ökar för resorna inom kommunen behöver planeringen av den
stationsnära bebyggelsen få bättre genomslag, men förbättringar kan också göras
avseende förutsättningarna för att åstadkomma en attraktiv kollektivtrafik i de
delar kommunen råder över, dvs. infrastrukturen. En hel del förändringar planeras
framöver som förbättrar infrastrukturen mellan kommunens sydöstra och västra
delar genom Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn. Infrastrukturen mellan
östra kommundelen och kommuncentrum samt västra kommundelen och
kommuncentrum är dock densamma, varför förbättringsåtgärder i dessa relationer
behöver studeras för att åstadkomma en minskad restidskvot mellan
kollektivtrafik och bil. Bussnätet har inte setts över på länge vilket också kan vara
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ett medel. Detta har dock kommunen inte har rådighet över, men kan verka
rådgivande.
Översyn av de kollektivtrafiknära lägena
Med anledning av uppföljningen av var bebyggelse hittills tillkommit föreslås en
översyn avseende av hinder och möjligheter för att åstadkomma mer bebyggelse
och funktioner inom 600metersradien, såväl som 1200metersradien, samt koppla
detta till vilka funktioner kommunen bör prioritera till detta bästa stationsnära
läge. Översynen är tänkt på att göras på en övergripande, funktionell nivå där
eventuell förtätning sedan behöver göras på det sätt och på de platser där det
passar bäst inom 1200- och 600 metersradien.
Översyn av omfattningen av förtätning i villaområden
En översyn av omfattningen av förtätningen i villaområden föreslås, där man kan
särskilja hur mycket förtätning som sker till följd av Attefallsåtgärder respektive
spontan förtätning på äldre detaljplaner. Kompletterat med den redan genomförda
översynen av vad äldre detaljplaner tillåter avseende antalet bostäder bör detta ge
kommunen en överblick av omfattningen och förutsättningarna gällande
förtätningen.
Ta fram verktyg för att bedöma tillkommande projekt utifrån bidrag till
måluppfyllnad
För att säkerställa att tillkommande projekt antas bidra till måluppfyllnad behöver
verktyg tas fram för att systematisera och underlätta sådana bedömningar. Sådant
verktyg finns i dag för att bedöma förfrågningar från externa aktörer, men detta
verktyg bör arbetas fram så att det går att tillämpa mer generellt som underlag vid
prioritering av projekt.

Medskick till pågående/kommande arbeten
Projektet Sociala aspekter i fysisk planering
Socialt hållbar utveckling har varit inarbetat i översiktsplanens alla delar, vilket är
en fördel för att perspektivet ska ges genomslag. Dock kan vid denna uppföljning
konstateras att flera av ambitionerna och begreppen inte systematiskt tas vidare i
fortsatt planering eller är möjligt att följa upp. På samhällsbyggnadsavdelningen
ska ett projekt startas under 2018 för att belysa hur kommunen bör arbeta med
sociala aspekter i olika skeden av planprocessen. Utifrån uppföljningen av
översiktsplanen vill vi till detta arbete skicka med förslag om metodutveckling
samt behov av inventering/definitionsarbete enligt följande:
-

-

Hur kan vi arbeta vidare med verktyg för att skapa bostadsblandning
avseende upplåtelseformer, bostadstyper, bostadsstorlekar och prisklasser
(detta bör samordnas med arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning)
Hur kan man arbeta vidare med de identifierade viktiga samband som är
utpekade i översiktsplanen och vilka viktiga samband finns mellan
kommunens utvecklingsområden?
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-

Utveckla hur kommunen bör arbeta vidare med de mötesplatser som är
identifierade i översiktsplanen, och inkludera ytor för spontanidrott och
närrekreation samt det arbete som gjorts i lekplatsprogrammet i detta.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Riktlinjerna för bostadsförsörjning är ett dokument som kommunen ska ha enligt
lagen om bostadsförsörjning och som ska beslutas om varje mandatperiod.
Huddinge har ett beslutat sådant dokument från 2015. Detta dokument bör ses
över och revideras med anledning av arbetet med bosättning för nyanlända samt
den möjlighet och utmaning som kommunen står inför med den planerade högre
utbyggnadstakten. Här ska också mål för bostadsbyggandet tydliggöras.
Strategi för offentlig miljö
Strategin för offentlig miljö är ett utvecklingsåtagande inför 2018. Enligt
projektplanen för detta program ska den utgöra en samlad strategi som beskriver
hur den offentliga miljön ska utformas och riktlinjer för dess innehåll i syfte att
skapa trygga, tillgängliga och attraktiva offentliga miljöer. Inom detta arbete bör
innebörden av begreppet mångfunktionalitet på offentliga platser förtydligas för
att bättre kunna nå tillämpning. Avgränsningen gentemot nedan beskrivna
Gestaltningsstrategi är inte helt klarlagd varför medskicket beskrivs även där.
Gestaltningsstrategin
Gestaltningsstrategin är ett pågående arbete. Eventuellt bör ovan föreslagna
utredning avseende funktionsblandning till delar belysas inom detta arbete, samt
eventuellt medskicket till Strategi för offentlig miljö, beroende på hur
avgränsningen mellan dessa båda arbeten kan komma att se ut.
Riktlinjer för utemiljön vid förskolor och skolor
Riktlinjer för utemiljön vid förskolor och skolor är ett pågående arbete där målet
är att skapa goda utemiljöer för barns hälsa, lek och lärande samt att generera
förutsättningar för en enhetlig hantering i samhällsbyggnadsprocessen vid
planering av förskolor och skolor. Arbetet med riktlinjerna är betydelsefullt då
friytor för barn i många fall hamnar i konflikt med andra intressen vid byggnation
i kollektivtrafiknära lägen och är av särskilt vikt för då kommunen planerar för en
högre utbyggnadstakt framförallt i form av förtätning.
Riktlinjerna ska användas som underlag i tidiga planeringsskeden av förskole- och
skolverksamhet samt vid ny- och ombyggnation för att försäkra att barns och
ungas perspektiv beaktas i planeringen under förutsättningen att förskolor och
skolor ska vara möjliga att åstadkomma även med kommunens höjda
utbyggnadstakt och ambitioner om förtätning. Aktualitetsprövningen pekar på
vikten av detta arbete.
Uppföljning av park- och lekplatsprogrammet
I parkprogrammet och lekplatsprogrammet presenteras så kallade bristområden
runt om i kommunen, där medborgarna inte når en kommunal, anlagd park eller
lekplats inom 500 meter från sin bostad. Målet i programmen samt i
översiktsplanen är att alla ska nå en anlagd park eller lekplats inom 500 meter från
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sin bostad. I nuläget saknas en uppföljning av denna riktlinje. En rutin för
uppföljning av detta mål bör tas fram där det även redogörs för andra parametrar,
exempelvis vilka typer av parker och lekplatser som har byggts, huruvida de är
tillgänglighetsanpassade samt vilka olika funktioner de uppfyller.
Avståndet från bostaden till en anlagd park eller lekplats, 500 meter, bör även
läggas i den årliga kortuppföljningen av översiktsplanen.
Områdesplanering Östra kommundelen
Undertecknandet av Sverigeförhandlingen innebär att vi fokuserar mycket
utveckling till Spårväg syds influensområde. Dock pekar översiktsplanen på att
utveckling ska ske även i de östra kommundelarna så att jämlika livsvillkor skapas
i hela kommunen. På sikt behöver en utvecklingsplan även för de östra
kommundelarna tas fram.
Områdesplanering i hela kommunen
Ta vidare satsningar i områden med lägre förvärvsfrekvens, utbildningsnivåer och
valdeltagande samt högre ohälsa och otrygghet mm18 i områden som ligger inom
och utom Spårväg syds influensområde i syfte att skapa förutsättningar för
jämlika livsvillkor i hela kommunen.
Arbetet med att konkretisera hur vi förtätar, avvägningar av målkonflikter vid
förtätning m.m. tas vidare i efterföljande planering, exempelvis i arbetet med
utvecklingsplaner och områdesplanering.
Inarbeta resultat från övriga föreslagna vidare arbeten ovan.
Till planbeskrivningsmallen
En rubrik om trygghet/säkerhet föreslås införas i planbeskrivningsmallen där man
redogör för tryggheten och säkerheten inom planområdet och eventuella åtgärder
för att påverka denna.
Nya skikt i kommunens GIS
-

Riksintresse friluftsliv
Nya naturreservat
Uppdaterat stamnät för kollektivtrafik
Uppdaterat spårreservat
Uppdaterat Spårväg syd
Beslut om utvidgat strandskyddsområde.
Cykelplan
Reviderat riksintresse för totalförsvaret

Rullande översiktsplanering
Rullande översiktsplanering syftar till att just kunna hålla översiktsplanen aktuell
genom tematiska tillägg eller geografiska fördjupningar. Genom de föreslagna
18

I översiktsplanen omnämnt som ”områden med lägre attraktivitet, ett begrepp som bedöms som svårt att arbeta vidare med),
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arbetena bedöms översiktsplanen kunna hållas fortsatt aktuell. Inom ramen för
kontinuerliga aktualitetsbedömningar/förklaringar kan ytterligare tillägg eller
fördjupningar komma att föreslås.
För att bättre kunna koppla översiktsplanens tillämpning till kommunens ordinarie
arbete föreslås uppföljningen av översiktsplanens inriktning (se avsnitt tidigare i
dokumentet) göras årligen och resultatet föras till den ordinarie planerings- och
uppföljningsprocessen.
Nästa aktualitetsförklaring föreslår vi görs samlat med uppföljningen av
hållbarhetsrapporten som planeras för genomförande under 2019.

Källor
Statistiska centralbyrån, Undersökning av tillkommande bebyggelse inom
1200/600 meter från spårstation i Huddinge kommun, levererad 20170925
Uppföljning av Trafikstrategin, Huddinge kommun 2017
Uppföljning av kollektivtrafikprogrammet, Huddinge kommun, 2017
Uppföljning av Miljöprogrammet, Huddinge kommun 2017
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050, utställningshandling
Översiktsplan för Stockholms stad, utställningshandling, Stockholms stad
Översiktsplan 2030- med utblick mot 2050, Haninge kommun
Cykelplan för Huddinge kommun, antagen av kommunfullmäktige 12 september
2016

