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Sammanfattning av resultat
Mitt Huddinge – här och nu
Resultat av de frågor som ställs i enkäten om hur man rör sig i kommunen 
redovisas inte här, då det främst är av intresse till kommande planförslag och inte 
fungerat som underlag i inriktningsbeslutet. 
I enkäten ombads de svarande att skriva 3 ord som beskriver Huddinge idag. 
Resultatet visas i ett ordmoln nedan där de ord som förekommer flest gånger 
framträder störst. För överskådlighetens skull har ord som förekommer endast en 
gång rensats bort.

Figur 8. 3 ord som beskriver Huddinge idag

Mitt Huddinge – ett minne
Av respondenterna har 221 stycken, valt att dela med sig av en berättelse eller ett 
minne från någon plats i Huddinge. Till övervägande del väljer de svarande att 
dela med sig av positiva 
Många av berättelserna utspelas i något av kommunens alla grönområden eller 
naturreservat, särskilt sjöarnas möjligheter till bad om somrarna och skridskor 
om vintern framkallar goda minnen. Friluftsliv och aktivitet är återkommande 
såväl i grönområdena, med vandringsleder och elljusspår, som i olika 
sportanläggningar. Det handlar om värdet av att träffa andra där naturen eller 
anläggningarna fungerar som mötesplatser, inte minst för föreningslivet. Det 
handlar också om viktiga upplevelser eller vardagsrutiner av att enskilt ha tillgång 
till lugn och rekreation där några beskriver minnen av möten med natur- och 
djurlivet. Beskrivningar av möten med människor, både väntade och oväntade, 
dyker också upp. Ibland med fokus på de många olika kulturer som ryms i möten 
med människor i Huddinge. 
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” Jag sitter på klippan och tittar ut över vattnet. Inte en 
människa så långt ögat ser. Solen värmer och vattnet är 
stilla. Men så krusar sig vattnet och en and kommer 
simmande. Jag kisar mot solen och följer andens 
rörelser i vattnet. Kanske jag också ska bada. Tänk att 
jag har så nära till den här platsen, vilken lycka”

- citat från svarande, 46-55 år

Kulturmiljöerna kring Sundby, Balingsta eller Fullersta gård och Huddinge 
kyrka återkommer också som platser där picknickar, skolavslutningar, bröllop, 
begravningar, valborgs- och midsommarfiranden ägt rum. Många berättelser är 
kopplade till barndom, antingen den egna eller sina barns.
Firanden är också kopplade till de lokala centrumen och centrala parkerna. 
Härifrån samt från biblioteken kommer också flera berättelser om 
kulturupplevelser som uppträdanden i form av musik och teater, särskilt 
Huddinge centrum med scenen i Sjödalsparken och djuren som kan besökas i 
Rådsparken återkommer.
Några berättelser utspelas på grundskolorna där man träffat vänner som följt 
med upp i vuxen ålder. Även Södertörns högskola beskrivs som en plats där liv 
och drömmar utspelas. Någon minns när högskolan kom och när Flemingsberg 
fick pendeltågsstation. 
Ett par upplevelser handlar om rån och överfall i kommunen eller om 
otrygga/negativa möten med sysslolösa ungdomar, någon berättar om en 
bilolycka. En och annan berättar om det gamla Huddinge som man kanske växte 
upp i och där mycket har försvunnit eller fallit i glömska, ibland med en inbyggd 
kritik om att det byggts för mycket och för tätt.

Återkommande platser för 
berättelser

Återkommande innehåll i 
berättelser från platserna

Grönområden/naturreservat/sjöar
Möten med djur och människor, 
friluftsliv och aktivitet

Lokala centrum och parker
Kulturupplevelser och firanden, 
möten med människor, mångkultur

Kulturmiljöerna
Traditioner och högtidsfiranden, 
möten med människor

Sportanläggningar Föreningsliv
Grundskolor Vänskap och barndom
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Figur 9. Återkommande platser och innehåll för minnen och berättelser

Mitt Huddinge – om 30 år
Även här ombads de svarande att skriva 3 ord som man vill ska kunna beskriva 
Huddinge om 30 år. Resultatet visas också här i ett ordmoln rensat från ord som 
förekommer endast en gång.

Figur 10. 3 ord som svarande vill beskriver Huddinge om 30 år

På frågan om vad du vill se, göra och känna i Huddinge om 30 år? Har 260 av 
respondenterna valt att svara. 
Flera ser positivt på stadskvaliteter som förväntas komma i takt med 
utvecklingen av de regionala kärnorna. Särskilt gällande Flemingsberg beskrivs 
möjligheten till spännande miljöer och mötesplatser som andas modernitet och 
nytänkande med ett gott utbud av kultur, restauranger, butiker och 
arbetsplatser. Just vikten av att framtidens Huddinge innehåller arbetsplatser av 
olika karaktär framhålls från flera svarande. Man vill kunna arbeta och bo i 
samma kommun för att till exempel undvika långa resor i vardagen.

”Jag tänker mig att Huddinge ska ha fler möjligheter 
till jobb inom kommungränsen så att fler kan arbeta 
och bo i samma kommun. Men även att Huddinge ska 
fortsätta vara en plats som främjar utomhusrörelse 
och som satsar på ungdomars trygghet”

-citat från svarande

Naturen som bevarad och tillgänglig är återkommande hos de svarande. Flera 
önskar både utveckling mot stad med stadskvaliteter men att naturen är bevarad 
och finns runt hörnet från stadsbebyggelsen. Önskemål om höga kvaliteter i 

Kommentar [NS1]:  Ingen ålder på denna? Se citatet ovan.
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gestaltningen av den tillkomna bebyggelsen uttrycks liksom önskan att bevara 
karaktären av villaområden och småstadskaraktär med varsam eller ingen 
förtätning. 
Infrastruktur och goda kommunikationer framhålls som viktigt. Några ser det 
som viktigt att stärka kopplingarna på tvären medan andra tycker att det är 
viktigare att stärka befintliga kommunikationsstråk, om än över 
kommungränserna, som till exempel östra kommundelen med Vega i Haninge och 
Farsta i Stockholm, eller Vårby och Segeltorp med Skärholmen och Fruängen i 
Stockholm. En del svarande uttrycker specifikt oro över att bygga 
Tvärförbindelse Södertörn och dess negativa inverkan på miljön med ökad 
bilism. Istället ser flera svarande vikten av utbyggd kollektivtrafik och att 
kommunen genomför satsningar på cykeltrafiken. Bilar och buller är 
återkommande oro inför framtiden men också önskan att kommunen hittar bättre 
lösningar för parkering. 
Flera ser potential, bland annat genom kommunens bevarade och tillgängliggjorda 
naturområden och hållbara transporter, att Huddinge i framtiden har en miljö- 
och hållbarhetsprofil som en klimatsmart kommun. Förutom den generella 
önskan om att vårda och värna naturen nämns specifikt sjöarna och friluftslivet 
som uppskattat inför framtiden.  
Trygghet och möjligheten till ett lugnt liv framhålls. För en del innebär trygghet 
att säkra möjligheten till bra och trygga äldreboenden, hyresrätter, och bostäder 
som fler har råd med. Goda boendemiljöer generellt önskas samt satsningar på 
barn och minskad biltrafik. Många av de svarande ser segregationen som en av 
de stora utmaningarna i kommunen inför framtiden och att få bukt med den är 
centralt för att skapa trygghet i Huddinge. Önskan om ett jämlikt Huddinge där 
satsningar kommer alla till dels, inte minst jämlikt ur ett geografiskt perspektiv. 
Några påpekar vikten av en sammanhållen kommun medan andra tycker att 
områden kan stå för sig själva till och med som egen kommun som föreslås ett par 
gånger för östra kommundelen. 
Satsningar på barn och unga som önskas inför framtiden handlar främst om att 
säkra möjligheten till bra barnomsorg och skolor men också ytor för gårdar och 
lek samt meningsfulla fritidsaktiviteter och idrottsmöjligheter. Satsningar på 
de äldre återkommer och handlar förutom om trygga äldreboenden, också om 
kvalitet i hemtjänsten och möjligheten till ordnade aktiviteter och att kunna ta sig 
ut i naturen även som äldre. 

” På väg från simhallens åretrunt öppna 
utomhusbassäng tar jag en kopp kaffe i ett mysigt café. 
Efter det går jag in i saluhallen och sniffar på dofter 
från världens alla hörn. Jag kanske köper något gott 
att tugga på efter kvällens teaterföreställning i 
närområdet och tänker tillbaka på en tid då inget av 
detta fanns i Flemingsberg eller ens i Huddinge.”

-citat från svarande
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De lokala centrumen är viktiga för många svaranden. Det önskas framförallt att 
miljön och bebyggelsen är omhändertagen och hålls efter med renhållning och 
ur ett trygghetsperspektiv. Bra utbud av service, både kommersiell och kommunal 
samt ett kulturutbud där flera ser möjligheter med ett mångkulturellt utbud och 
en inkluderande profil. Likaså parker och bostadsnära grönområden ses som 
viktiga att underhålla och vårda. 

Avslutande kommentarer
Det är ett litet underlag av 543 respondenter som samlats in under kort tid och 
därmed inte kunnat vara särskilt uppsökande ur ett representativt perspektiv. Det 
är därav inte särskilt generaliserbart för Huddinges boende och verksamma men 
ger ändå ett underlag av vad som är viktigt för dessa kommuninvånare. Ca 1500 
personer har sett enkäten där många valt att inte svara och fler än så har troligtvis 
uppmärksammat att enkäten finns men av olika skäl valt att inte delta. Under 
hösten kommer möjligheten finnas att mer riktat nå ut till fler av kommunens 
boende, verksamma och besökare. Kommentar [NS2]:  Se ovan
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Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 2 december 2020 § 13

Diarienummer KS-2020/2207.184

Förlängning av avsteg från HKF 1210 om avgifter för vissa 
upplåtelser av offentlig plats med anledning av tillfälliga 
lättnader rörande uteserveringar, matvagnar och dylikt

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslag till förlängning av avsteg från HKF 1210 om avgifter för vissa upplåtelser av 
offentlig plats, avseende punkterna 2.1 - 2.4, föranlett av det särskilda ekonomiska 
läge samhället befinner sig med anledning av det nya coronaviruset, godkänns i 
enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 14 oktober 
2020.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare utrett vad kommunen kan göra för att 
minska smittspridningen och för att underlätta för näringslivet i kommunen i 
samband med spridningen av det nya coronaviruset. Det resulterade i att 
kommunfullmäktige tog ett beslut om tillfällig befrielse av avgift avseende punkterna 
2.1-2.4 under perioden 1 mars till 31 december 2020 (KS 2020/792).
 
Aktuella förslaget innebär att befrielsen av avgift för punkterna 2.1-2.4 förlängs till 
30 september 2021 till följd av corona situationen
 
Punkterna 2.1-2.4 avser:
2.1 Permanent placering för användning året runt, 2.2 Plats för tillfällig eller 
säsongsbetonad försäljning, 2.3 Plats för del av dag under en viss tidsperiod, 2.4. 
Uteservering eller varuexponering. Avstegen innebär en tillfällig befrielse av avgift 
för uteserveringar, matvagnar, torghandel och jämförbar verksamhet under perioden 1 
januari till 30 september 2021.
 
Syftet med lättnaderna bedöms främst vara för att minska smittspridningen i 
samhället men också för att underlätta för näringslivet i kommunen.
 
Tillfälliga avsteget från taxan innebär en minskad intäkt om ca 200 000 kr under 
2021.
 
Tillståndshavare som redan betalat in taxan för ovanstående period och ändamål 
föreslås bli krediterade.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S).
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Härefter förklaras överläggningen avlutad.

Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
samhällsbyggnadsutskottets förslag, och finner härvid att så är fallet. 

Protokollsanteckningar
Sara Heelge Vikmång (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 13.1 till detta 
protokoll.



 
 
 
 
 

 
Huddinge kommun 
Kommunstyrelsen 
2020-12-02 

 

Protokollsanteckning 
 
Ärende 13: Förlängning av avsteg från HKF 1210 om avgifter för vissa 
upplåtelser av offentlig plats med anledning av tillfälliga lättnader 
rörande uteserveringar, matvagnar och dylikt 
 

Coronaviruset har slagit hårt mot samhällets alla delar. Utöver hård belastning på hälso- och 
sjukvården och många av kommunens verksamheter så har det också påverkat ekonomin och 
många Huddingeföretag har upplevt stora intäktsbortfall och många Huddingebor har förlorat 
jobbet. 
 
Socialdemokraterna var tidigt ute och förespråkade ändringar för att exempelvis möjliggöra 
för butiker och restauranger att kunna flytta ut sina verksamheter till gator och torg, öppna 
uteserveringar tidigare, erbjuda hyresfritt till extra utsatta verksamheter, samt att vi drivit att 
alla tillsynsbesök som inte är nödvändiga och tidskritiska bör skjutas upp.  
 
Detta är viktiga steg, både för att minska smittspridningen av coronaviruset men också för att 
hjälpa Huddinges viktiga näringsliv med att både ta sig igenom krisen 
med tanke på de restriktioner som myndigheterna presenterat med anledning av den rådande 
pandemin.  
 
I tider av kris är det viktigt att vi samarbetar och tar snabba beslut som kan stötta upp viktiga 
verksamheter och näringslivet i vår kommun – detta är ett sådant beslut. Vi socialdemokrater 
är därför positiva till att HKF1210 förlängs till 30 september 2021 till följd av 
coronasituationen. 
 
För Socialdemokraterna 
 

Sara Heelge Vikmång 
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Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 24 november 2020 § 5

Diarienummer KS-2020/2207.184

Förlängning av avsteg från HKF 1210 om avgifter för vissa 
upplåtelser av offentlig plats med anledning av tillfälliga 
lättnader rörande uteserveringar, matvagnar och dylikt

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslag till förlängning av avsteg från HKF 1210 om avgifter för vissa upplåtelser av 
offentlig plats, avseende punkterna 2.1 - 2.4, föranlett av det särskilda ekonomiska 
läge samhället befinner sig med anledning av det nya coronaviruset, godkänns i 
enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 14 oktober 
2020.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare utrett vad kommunen kan göra för att 
minska smittspridningen och för att underlätta för näringslivet i kommunen i 
samband med spridningen av det nya coronaviruset. Det resulterade i att 
kommunfullmäktige tog ett beslut om tillfällig befrielse av avgift avseende punkterna 
2.1-2.4 under perioden 1 mars till 31 december 2020 (KS 2020/792).
 
Aktuella förslaget innebär att befrielsen av avgift för punkterna 2.1-2.4 förlängs till 
30 september 2021 till följd av corona situationen
 
Punkterna 2.1-2.4 avser:
2.1 Permanent placering för användning året runt, 2.2 Plats för tillfällig eller 
säsongsbetonad försäljning, 2.3 Plats för del av dag under en viss tidsperiod, 2.4. 
Uteservering eller varuexponering. Avstegen innebär en tillfällig befrielse av avgift 
för uteserveringar, matvagnar, torghandel och jämförbar verksamhet under perioden 1 
januari till 30 september 2021.
 
Syftet med lättnaderna bedöms främst vara för att minska smittspridningen i 
samhället men också för att underlätta för näringslivet i kommunen.
 
Tillfälliga avsteget från taxan innebär en minskad intäkt om cirka 200 000 kronor 
under 2021.
 
Tillståndshavare som redan betalat in taxan för ovanstående period och ändamål 
föreslås bli krediterade.
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Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 24 november 2020 § 5

Diarienummer KS-2020/2207.184

Överläggning
I ärendet yttrar sig Christian Ottosson (C), Nicholas Nikander (L) och Sara Heelge 
Vikmång (S).
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Torgny Holmberg
Torgny.Holmberg@huddinge.se

Kommunfullmäktige 

Förlängning av avsteg från HKF 1210 om avgifter för vissa 
upplåtelser av offentlig plats med anledning av tillfälliga 
lättnader rörande uteserveringar / matvagnar och dylikt

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslag till förlängning av avsteg från HKF 1210 om avgifter för vissa upplåtelser 
av offentlig plats, avseende punkterna 2.1 - 2.4, föranlett av det särskilda 
ekonomiska läge samhället befinner sig med anledning av det nya coronaviruset, 
godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 
den 14 oktober 2020.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare utrett vad kommunen kan göra för att 
minska smittspridningen och för att underlätta för näringslivet i kommunen i 
samband med spridningen av det nya coronaviruset. Det resulterade i att 
kommunfullmäktige tog ett beslut om tillfällig befrielse av avgift avseende 
punkterna 2.1-2.4 under perioden 1 mars till 31 december 2020 (KS 2020/792). 
Aktuella förslaget innebär att befrielsen av avgift för punkterna 2.1-2.4 förlängs 
till 30 september 2021 till följd av corona situationen

Punkterna 2.1-2.4 avser:
2.1 Permanent placering för användning året runt, 2.2 Plats för tillfällig eller 
säsongsbetonad försäljning, 2.3 Plats för del av dag under en viss tidsperiod, 2.4. 
Uteservering eller varuexponering. Avstegen innebär en tillfällig befrielse av 
avgift för uteserveringar, matvagnar, torghandel och jämförbar verksamhet under 
perioden 1 januari till 30 september 2021.
Syftet med lättnaderna bedöms främst vara för att minska smittspridningen i 
samhället men också för att underlätta för näringslivet i kommunen.
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Tillfälliga avsteget från taxan innebär en minskad intäkt om ca 200 000 kr under 
2021.
Tillståndshavare som redan betalat in taxan för ovanstående period och ändamål 
föreslås bli krediterade. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare utrett vad kommunen kan göra för att 
minska smittspridningen och för att underlätta för näringslivet i kommunen i 
samband med spridningen av det nya coronaviruset. Det resulterade i att 
kommunfullmäktige tog ett beslut om tillfällig befrielse av avgift avseende 
punkterna 2.1-2.4 under perioden 1 mars till 31 december 2020 (KS 2020/792). 
Aktuella förslaget innebär att befrielsen av avgift för punkterna 2.1-2.4 förlängs 
till 30 september 2021 till följd av corona situationen
Punkterna 2.1-2.4 avser:
2.1 Permanent placering för användning året runt, 2.2 Plats för tillfällig eller 
säsongsbetonad försäljning, 2.3 Plats för del av dag under en viss tidsperiod, 2.4. 
Uteservering eller varuexponering. Avstegen innebär en tillfällig befrielse av 
avgift för uteserveringar, matvagnar, torghandel och jämförbar verksamhet under 
perioden 1 januari till 30 september 2021.
Syftet med lättnaderna bedöms främst vara för att minska smittspridningen i 
samhället men också för att underlätta för näringslivet i kommunen. Genom 
lättnader i taxan underlättar kommunen för näringsidkare att fortsätta bedriva sin 
verksamhet och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
I detta sammanhang kan man följaktligen säga att taxan kan användas som ett 
styrinstrument från kommunens sida för att påverka var och hur folk t.ex äter 
lunch eller var de inhandlar sina grönsaker. Det är allmänt känt att 
livsmedelsbutiker generellt har upplevt ett ökat köptryck under den pågående 
spridningen av det nya coronaviruset. Detta innebär mer trängsel i butiker. Det bör 
därför ses som positivt ur smittspridningssynpunkt med en utökad försäljning 
utomhus. Samma sak gäller för restauranger, matvagnar och liknande verksamhet 
och även annan butiksverksamhet som t.ex klädesaffärer. Bedömningen är att ifall 
dessa verksamheter flyttar del av sin verksamhet utomhus bidrar det till minskad 
trängsel och härigenom även till minskat spridande av coronaviruset, vilket måste 
ses som mycket positivt för kommunens invånare och samhället i stort.
Tillfälliga avsteget från taxan innebär en minskad intäkt om ca 200 000 kr för 
2021.
Tillståndshavare som redan betalat in avgift för taxan för ovanstående period och 
ändamål föreslås bli krediterade.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att förlängning av avsteg från 
HKF 1210 avseende vissa utvalda kategorier upplåtelser av offentlig plats är en 
rimlig åtgärd för att lindra effekterna i samband med spridningen av det nya 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

3 (3)

Datum Diarienummer
2020-10-14 KS-2020/2207

coronaviruset och minska smittspridningen i samhället i linje med 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Förvaltningen föreslår att beslutet om att förlänga avsteg från HKF 1210 om 
avgifter för vissa upplåtelser av offentlig plats godkänns.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Bedömning är att kommunen kommer att få en minskad intäkt av upplåtelser för 
allmän plats om ca 200 000 kr under 2021. Beloppet kan dock öka något beroende 
på ifall fler kommer söka och erhålla polistillstånd under året.
Beslut om avvikelse från av fullmäktige beslutad taxa ska beslutas av fullmäktige.
Samtliga företag som kan bli aktuella avseende i ärendet berörda punkter i aktuell 
taxa behandlas på lika grunder varför kommunen menar att beslutet inte strider 
mot bestämmelserna i kommunallagen. 

Camilla Broo
Kommundirektör

Heléne Hill
Samhällsbyggnadsdirektör

Bilagor
Bilaga KF, HKF1210 Avgifter för vissa upplåtelser av offentlig plats
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Fastställd av kommunfullmäktige 1987-02-23, § 38 att gälla från och med 1987-03-24 
med ändring 2007-11-05, § 199, 2011-10-10, § 189, 2014-06-09, § 22, 2015-09-14, § 22 samt 2017-
02-13, § 11. 

Avgifter för vissa upplåtelser av offentlig plats 

I de fall tillstånd har lämnats av Polismyndigheten enligt 3 kap. 1 § 
ordningslagen (1993:1617) i fråga om sådan offentlig plats som står under 
kommunens förvaltning, tar kommunen ut avgifter för användningen i 
enlighet med vad som föreskrivs nedan. 
 
Avgiftens storlek ska vara skälig med hänsyn till ändamålet för upplåtelsen, 
nyttjarens fördel av den, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen 
och övriga omständigheter.  
 
Avgifterna enligt denna taxa är baserade på konsumentprisindex (KPI) för 
oktober år 2015 (314,29) och gäller till och med den 31 december 2016. För 
varje påföljande år ska avgifterna justeras så att de följer ändringarna i KPI 
fram till oktober månad närmast före varje nytt avgiftsår. Avgiften ska dock 
aldrig understiga ursprunglig avgift enligt denna taxa. 
 
Avgift enligt nedanstående tabell tas inte ut för upplåtelse av offentlig plats 
där : 
• tillståndshavaren är Huddinge kommun eller dennes entreprenör, 
• den tillståndsgivna användningen bedrivs och genomförs av förening 

vars syfte inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, 
• den tillståndsgivna användningen bedrivs och genomförs av fristående 

förskolor eller skolklasser i fristående skolor och användningen avser 
ändamål utan kommersiellt syfte, 

• tillstånd ges för hänvisningsskyltar inom område för handel, hantverk 
och industri, vilka skyltar utformats i samråd med kommunen och vars 
utformning är avsedda att utgöra en enhetlig profilering av området.  

• mobila kärl för hushållsavfall, avsedda för ett friliggande villa samt rad-
/parhus, vid tömningstillfället är uppställda på offentlig plats på sätt 
som kommunens renhållningsentreprenör SRV återvinning AB anvisat, 

 
Finns flera sökanden för samma plats väljer kommunen, genom sin vetorätt i 
Ordningslag (1993:1617), vilken sökande som ska få tillståndet. Under tiden 
som en pågående upplåtelse av offentlig plats löper behandlas inga nya 
ansökningar som avser samma plats. 
 
Tillståndshavaren ansvarar för att söka om erforderliga tillstånd för 
verksamhet som ska bedrivas på platsen. Tillståndshavaren ansvarar även för 
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renhållningen. På platser med tillgänglig elanslutning tillkommer kostnad för 
el enligt faktisk förbrukning. 
 
För nedanstående typer av upplåtelser av offentlig plats gäller följande 
avgifter: 
TYP AV 
UPPLÅTELSE 

FÖRTYDLIGANDE AVGIFT 

1. ALLMÄNT   
1.1  Upplåtelser, som inte 
omfattas av punkterna 2 – 
6 nedan. 

 Avgift ska utgå i enlighet 
med vad som gäller för 
närmast likvärdiga 
ändamål. 

2. 
FÖRSÄLJNINGSKIOSK 
ELLER 
FÖRSÄLJNINGSSTÅND

  

2.1 Permanent placering 
för användning året runt 

Försäljningsperioden varar 
minst ett år. 

170 kr/m2 för 
ianspråktagen yta och 
månad 

2.2 Plats för tillfällig eller 
säsongsbetonad försäljning 

Upplåtelsen sker för kortare 
tid än som anges i punkt 2.1 
men överstiger en vecka. 

240 kr/m2 för 
ianspråktagen yta och 
månad. För upplåtelse för 
kortare tid än en månad 
uppgår avgiften till 8 kr/m2 
och dag. 

2.3 Plats för del av dag 
under en viss tidsperiod 

Tillstånd till försäljning 
avseende en 
sammanhängande tidsperiod 
vilken sker under en 
sammanlagd tid om högst sju 
dagar per år.

10 kr/ m2 för ianspråktagen 
yta och dag, 
dock lägst 600 kr 

2.4 Uteservering eller 
varuexponering 

Uteservering eller 
varuexponering i anslutning 
till befintlig verksamhet.

110 kr/ m2 för 
ianspråktagen yta och 
månad 

2.5 Julgransförsäljning Tillstånd till försäljning inom 
område som är inhägnat 
behöver ej avetableras 
dagligen. 

3 kr/m2 för ianspråktagen 
yta och dag, 
dock lägst 600 kr 
 

3. EVENEMANG   
3.1 Cirkus, tivoli I området inkluderas tält och 

övrig tillhörande etablering. 
3 500 kr/dag 

3.2 Avgiftsbelagda Arrangemang/evenemang 3 kr/ m2 och dag,  



 

HUDDINGE KOMMUNS  
FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 1210 

SIDA 

3 (4) 

 

 

evenemang med inträdes- eller 
deltagaravgift eller vars 
huvudsyfte är att 
marknadsföra produkt eller 
varumärke 

dock lägst 600 kr 
Maxavgift 5 000 kr/dag 

3.3 Tältmöten Enstaka tält för 
sammankomst av ej privat 
karaktär. 

350 kr/dag 

4. REKLAM, 
HÄNVISNING OCH 
DISTRIBUTION 

Observera att moms 
tillkommer för reklam och 
annonsering. 

 

4.1 Enkel reklam Reklam eller 
varumärkesskylt av enkel 
karaktär, t ex ej belyst 
reklamtavla, skylt eller 
affischpelare. 

1 100 kr/m2 affischyta och 
år 

4.2 Rörlig och/eller belyst 
reklam 

Reklam eller 
varumärkesskylt som är 
rörlig och/eller belyst. 

3 000 kr/m2 affischyta och 
år 

4.3 Informations- eller 
 hänvisningsskylt 

Ej innehållande 
reklambudskap. 

350 kr/ m2 affischyta och 
år 

4.4 Byggskylt Innehållandes information 
om projekt och entreprenör. 

350 kr/ m2 affischyta och 
år 

4.5 Tidningsställ Ställ för tidskrifter eller 
reklam. 

5 600 kr/ställ och år 

5. BYGGETABLERING, 
UPPLAG M.M. 

  

5.1 
Byggetablering/inhägnat 
arbetsområde 

En byggetablering är i regel 
ett inhägnat arbetsområde 
som kan innehålla olika 
delkomponenter, till exempel 
bod, container, 
byggnadsställning och/eller 
upplag. 

33 kr/m2 och månad 

5.2 Fristående container, 
arbetsbod, upplag eller 
liknande 

Avser ett eller flera föremål 
som inte utgör ett inhägnat 
etableringsområde. 

33 kr/m2 och månad 

5.3 Jämkning av avgift 
enligt 5.1 och 5.2 

 Beslut om jämkning av 
avgift enligt 5.1 och 5.2 får 
fattas om avgiften inte är 
skälig med hänsyn till 
ändamålet med 
upplåtelsen, nyttjarens 
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fördel av denna, 
kommunens kostnader med 
anledning av upplåtelsen 
och övriga omständigheter. 

5.4 Fristående mobilkran 
och/eller andra 
arbetsfordon 

Arbetsfordon eller liknande 
arbetsredskap med 
tillhörande erforderlig yta 
som ställs upp tillfälligt. 

10 kr/ m2 och dag, 
dock lägst 600 kr 

6. 
KOMMUNIKATIONS- 
ANLÄGGNINGAR 

Tillstånd för 
kommunikationsanläggningar 
ges för en maximal 
upplåtelsetid om 15 år. 

 

6.1 Radio- eller telemast Inklusive tillhörande 
teknikbod. 

28 000 kr/år 

6.2 Teknikbod för 
mobilmast 

Avser tillkommande 
teknikbod vid befintlig mast. 

11 000 kr/år 

6.3 Tillkommande antenn 
och/eller teknikbod 

Avser då tillkommande 
operatör ansluter sig till 
befintlig mobilmast. 

11 000 kr/år 

6.4 Teknikskåp och dylikt Mindre byggnad för tekniska 
installationer av olika slag. 

11 000 kr/år 
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Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 2 december 2020 § 14

Diarienummer KS-2015/1835.351

Ny avsiktsförklaring avseende åtgärdsvalsstudie väg 226 
Huddingevägen Vårsta- Södra länken

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Med upphävande av fullmäktiges beslut den 20 augusti 2018 paragraf 12 föreslås att 
avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, Trafikverket och Region Stockholm 
genom trafikförvaltningen avseende åtgärdsvalsstudie väg 226 Huddingevägen 
Vårsta-Södra länken godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2020.

Sammanfattning
En åtgärdsvalsstudie har genomförts under åren 2014 - 2017 och arbetet har syftat till 
att nå en samsyn om lämpliga funktioner och utformning för stråket Vårsta-Södra 
länken av väg 226.
 
Två avsiktsförklaringar har upprättats mellan berörda kommuner (Botkyrka och 
Huddinge), Trafikverket och Region Stockholm. En del är gemensam och en del är 
för respektive kommun.
 
Avsiktsförklaringen i en första version togs fram under våren 2018 och godkändes då 
av Huddinges kommunfullmäktige (2018-08-20 KF §12). Efter detta framkom att 
Stockholms stad inte avsåg att skriva under avsiktsförklaringen. Ett omtag gjordes 
därför att övriga parter. Justeringar har gjorts i texten sedan den beslutade versionen 
från 2018.
 
Avsiktsförklaringarna syftar till att lägga fast de val och överväganden som gjorts i 
arbetet med åtgärdsvalsstudien samt ge vägledning för fortsatt arbete och precisera 
ansvarsfördelning mellan parterna.
 
Den långsiktiga inriktningen för väg 226 är att förbättra framkomlighet och 
trafiksäkerhet och öka tillgänglighet mellan kommundelar på var sida om vägen 
genom att bygga om de signalreglerade korsningarna till planskilda korsningar samt 
att komplettera vägen med ett regionalt cykelnät.
 
Utredningar om hållbart resande med mera planeras. En avstämning av stråkets 
utformningsprincip ska göras efter utvärdering av utredningar och med hänsyn till 
Stockholms stads planering.
 
På kort sikt behöver åtgärder prioriteras för att öka säkerheten för oskyddade 
trafikanter och kollektivtrafikens framkomlighet.



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Överläggning
I ärendet yttrar sig Anders Abel (MP) och Anders Lönroth (MP).
 
Anders Lönroth (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla Miljöpartiets förslag till 
beslut i ärendet, se bilaga 14.1 till detta protokoll.
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till förvaltningens förslag 
mot bifall till Anders Lönroths (MP) yrkande. Ordförande finner härvid att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förvaltningens förslag.

Reservationer
Anders Lönroths (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, se 
bilaga 14.1 till detta protokoll.



Huddinge kommun 
Kommunstyrelsen 
2020-12-02 
 
 

Förslag till beslut 

 

 

Ärende 14: Ny avsiktsförklaring avseende åtgärdsvalsstudie väg 226 

Huddingevägen Vårsta-Södra länken 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fullmäktiges beslut den 20 augusti 2018 paragraf 12 upphävs. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
Förvaltningen ges i uppdrag att i kontakt med Trafikverket verka för en omarbetad planering i 
enlighet med punkterna som redovisas nedan. 
 
Motivering till beslutet 
Den tidigare avsiktsförklaringen är inte längre aktuell och beslutet skall därför upphävas. 
 
Den nya avsiktsförklaringen bygger på åtgärdsvalsstudie som i alltför stor utsträckning 
fokuserar på biltrafik. Förslaget innehåller beskrivningar av satsningar på gång- cykel- och 
kollektivtrafik men det är fortfarande uppenbart att det är framkomlighet för biltrafiken som 
prioriteras och där de stora summorna kommer att läggas. I de passager där det är ont om 
tillgängliga ytor prioriteras fler körfält för biltrafiken framför säkra och effektiva förbindelser 
för gång- cykel och kollektivtrafiken. 
 
Huddinge kommun kan därför inte ställa sig bakom aktuellt förslag. Kommunen skulle 
däremot gärna vara delaktig i ett förslag som 

● utgår från gång- cykel- och kollektivtrafikens behov 
● utgår från en trafikprognos i linje med klimatmålen 
● vid prioritering av ytor i första hand säkerställer framkomlighet, kapacitet och 

säkerhet för gång- cykel- och kollektivtrafiken och först om det finns yta över utnyttjar 
det för körfält för biltrafiken. 

 
 
Miljöpartiet de gröna 
 
 
 
Anders Lönroth Anders Abel 
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Ny avsiktsförklaring avseende åtgärdsvalsstudie väg 226 
Huddingevägen Vårsta- Södra länken

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut
Samhällsbyggnadsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande.

Sammanfattning
En åtgärdsvalsstudie har genomförts under åren 2014 - 2017 och arbetet har syftat till 
att nå en samsyn om lämpliga funktioner och utformning för stråket Vårsta-Södra 
länken av väg 226.
 
Två avsiktsförklaringar har upprättats mellan berörda kommuner (Botkyrka och 
Huddinge), Trafikverket och Region Stockholm. En del är gemensam och en del är 
för respektive kommun.
 
Avsiktsförklaringen i en första version togs fram under våren 2018 och godkändes då 
av Huddinges kommunfullmäktige (2018-08-20 KF §12). Efter detta framkom att 
Stockholms stad inte avsåg att skriva under avsiktsförklaringen. Ett omtag gjordes 
därför att övriga parter. Justeringar har gjorts i texten sedan den beslutade versionen 
från 2018.
 
Avsiktsförklaringarna syftar till att lägga fast de val och överväganden som gjorts i 
arbetet med åtgärdsvalsstudien samt ge vägledning för fortsatt arbete och precisera 
ansvarsfördelning mellan parterna.
 
Den långsiktiga inriktningen för väg 226 är att förbättra framkomlighet och 
trafiksäkerhet och öka tillgänglighet mellan kommundelar på var sida om vägen 
genom att bygga om de signalreglerade korsningarna till planskilda korsningar samt 
att komplettera vägen med ett regionalt cykelnät.
 
Utredningar om hållbart resande med mera planeras. En avstämning av stråkets 
utformningsprincip ska göras efter utvärdering av utredningar och med hänsyn till 
Stockholms stads planering.
 
På kort sikt behöver åtgärder prioriteras för att öka säkerheten för oskyddade 
trafikanter och kollektivtrafikens framkomlighet.

Överläggning
Liselott Söderström, trafikplanerare, informerar om ärendet.
 
I ärendet yttrar sig även Ann-Marie Högberg (S), Anders Abel (MP) och Heléne Hill, 
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samhällsbyggnadsdirektör.
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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Datum Diarienummer
2020-10-20 KS-2015/1835.351

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Liselott Söderström
Liselott.Soderstrom@huddinge.se

Kommunstyrelsen 

Ny avsiktsförklaring avseende åtgärdsvalsstudie väg 226 
Huddingevägen Vårsta- Södra länken

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Med upphävande av fullmäktiges beslut den 20 augusti 2018 paragraf 12 föreslås 
att avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, Trafikverket och Region 
Stockholm genom trafikförvaltningen avseende åtgärdsvalsstudie väg 226 
Huddingevägen Vårsta-Södra länken godkänns i enlighet med bilaga till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2020.

Sammanfattning
En åtgärdsvalsstudie har genomförts under åren 2014 - 2017 och arbetet har syftat 
till att nå en samsyn om lämpliga funktioner och utformning för stråket Vårsta-
Södra länken av väg 226.
Två avsiktsförklaringar har upprättats mellan berörda kommuner (Botkyrka och 
Huddinge), Trafikverket och Region Stockholm. En del är gemensam och en del 
är för respektive kommun. 
Avsiktsförklaringen i en första version togs fram under våren 2018 och godkändes 
då av Huddinges kommunfullmäktige (2018-08-20 KF §12). Efter detta framkom 
att Stockholms stad inte avsåg att skriva under avsiktsförklaringen. Ett omtag 
gjordes därför att övriga parter. Justeringar har gjorts i texten sedan den beslutade 
versionen från 2018.
Avsiktsförklaringarna syftar till att lägga fast de val och överväganden som gjorts 
i arbetet med åtgärdsvalsstudien samt ge vägledning för fortsatt arbete och 
precisera ansvarsfördelning mellan parterna. 
Den långsiktiga inriktningen för väg 226 är att förbättra framkomlighet och 
trafiksäkerhet och öka tillgänglighet mellan kommundelar på var sida om vägen 
genom att bygga om de signalreglerade korsningarna till planskilda korsningar 
samt att komplettera vägen med ett regionalt cykelnät.
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Utredningar om hållbart resande med mera planeras. En avstämning av stråkets 
utformningsprincip ska göras efter utvärdering av utredningar och med hänsyn till 
Stockholms stads planering. 
På kort sikt behöver åtgärder prioriteras för att öka säkerheten för oskyddade 
trafikanter och kollektivtrafikens framkomlighet.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
En åtgärdsvalsstudie har genomförts under åren 2014 - 2017 och arbetet har syftat 
till att nå en samsyn om lämpliga funktioner och utformning för stråket Vårsta-
Södra länken av väg 226.
Två avsiktsförklaringar har upprättats med berörda kommuner (Botkyrka och 
Huddinge), Trafikverket och Region Stockholm genom trafikförvaltningen, där 
inledande punkter 1-3 utgör en gemensam del. För Botkyrka och Huddinge 
kommuner har därutöver gjorts särskilda preciseringar i sina respektive 
avsiktsförklaringar. Avsiktsförklaringarna syftar till att dokumentera, tydliggöra 
och lägga fast de val och överväganden som gjorts i det gemensamma arbetet med 
åtgärdsvalsstudien. Vidare ska avsiktsförklaringen ge vägledning för fortsatt 
arbete samt precisera ansvarsfördelning mellan parterna.
Avsiktsförklaringen i en första version togs fram under våren 2018 och godkändes 
då av Huddinges kommunfullmäktige (2018-08-20 KF §12). Den tidigare 
versionen av avsiktsförklaringen blev aldrig giltig eftersom den inte skrevs under 
av parterna. Slutligen meddelade Stockholms stad att de inte avsåg att skriva 
under avsiktsförklaringen med motiveringen att de inte brukar skriva under 
avsiktsförklaringar kopplat till åtgärdsvalsstudier och att de inte var berörda på 
samma sätt som Huddinge och Botkyrka. Efter detta besked gjordes därför ett 
omtag av övriga parter, framförallt under våren 2020. Skillnaden mellan den 
gamla och den nya avsiktsförklaringen redovisas i Bilaga 2.

Avsiktsförklaringen i huvudsak
Nedan redovisas i korthet innehållet i avsiktsförklaringen.

För samtliga parter gemensamma avsikter 
Mellan Vårsta och trafikplats Högskolan har väg 226 främst lokal och 
mellankommunal funktion.
Mellan trafikplats Högskolan och Södra länken innebär en nedsänkning av väg 
226 på sträckan genom Flemingsberg att hela sträckan får en primär regional 
funktion. 
Mellan trafikplats Högskolan och Södra länken ska ökade anspråk för 
kollektivtrafik och cykelpendling inrymmas. Vägens funktion och utformning är 
också beroende av den utveckling som planeras inom Stockholms stad. 
Ett regionalt cykelnät utformat enligt standard för regional cykelplan ska finnas 
utmed väg 226.
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Fortsatta utredningar 
Efterfrågan på bilresor och vägtransporter i Stockholmsregionens centrala delar 
kommer i framtiden inte fullt ut kunna mötas med ökad vägkapacitet. Kapaciteten 
i kollektivtrafiksystemet och övrig infrastruktur behöver utnyttjas bättre. En 
fortsatt utredning om hållbart resande i stråket ska därför göras av parterna. 
Trafikverket ska även leda ett arbete om åtgärder för att balansera efterfrågan och 
kapacitet, samt ett arbete om att precisera åtgärder för att minska problem med 
buller och luftföroreningar. Kommunerna ska även leda arbeten inom sina 
respektive kommuner om utveckling av huvudgatunät för lokal trafik. 

Avsiktsförklaringen inom Huddinge kommun
Parterna är överens om att åtgärder för förbättrad tillgänglighet till Flemingsberg 
är viktiga och att sådana åtgärder därför ska prioriteras i respektive parts 
planering. En åtgärdsvalsstudie för bytespunkt Flemingsberg har tagits fram 
inklusive ett förslag till en avsiktsförklaring.
Arbete med en utvecklingsplan för centrala Huddinge pågår. Som ett led i detta 
arbete förs en dialog mellan parterna om vidare utredning av de centrala delarna 
av väg 259, vilken då innefattar väg 226 mellan Glömstavägen och Fullersta 
trafikplats. Glömstavägens anslutning mot väg 226 kan finnas kvar med 
nuvarande trafikföring även efter att Tvärförbindelse Södertörn färdigställts.
Den långsiktiga inriktningen för väg 226 inom Huddinge kommun mellan 
Storängens trafikplats och Stockholm är att det ska vara planskilda korsningar. De 
signalreglerade korsningarna Lännavägen/Sågbäcksvägen, 
Björkängsvägen/Stationsvägen och Stuvstaleden/Ågestavägen bör byggas om till 
planskilda korsningar. Möjligheten att stänga in- och utfarter behöver utredas. De 
idag planskilda trafikplatserna vid Storängsleden och Fullersta behöver anpassas 
för ökad stadsmässighet och förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken. 
På kort sikt behöver trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och 
framkomligheten för kollektivtrafiken prioriteras.  En tidigare tecknad 
avsiktsförklaring för oskyddade trafikanter ska följas upp och utbyggnad av 
kollektivtrafikkörfält ska ske där så är möjligt. Även ITS (intelligenta 
transportsystem) kan användas för att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet. 
En avstämning av stråkets utformningsprincip ska göras efter utvärdering av 
arbetet enligt framförallt utredning Hållbart resande i stråket. Även Stockholms 
stads planering för stråket är ett viktigt underlag att ta med i utvärderingen. 
Beroende på vad utvärderingen kommer fram till, kan utformningen behöva 
justeras.

Förändringar sedan tidigare version 
Justeringar har gjorts i texten sedan den beslutade versionen från 2018, se bilaga 
2.  Bland annat beror detta på att planeringen gått framåt bland annat i 
Flemingsberg och centrala Huddinge. Vissa förtydliganden och omformuleringar 
har också gjorts i texten. Nedan beskrivs de huvudsakliga ändringarna.
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Den funktionella uppdelningen av stråket har delats upp ytterligare där 
Flemingsberg (mellan trafikplats Högskolan och trafikplats Solgård) blivit en 
egen delsträcka. Innan nedsänkningen av vägen genom Flemingsberg blivit till 
ska vägen behålla sin mellankommunala och regionala funktion, men efter 
nedsänkningen blir funktionen primärt regional. Ett tillägg har också gjorts som 
tydliggör att vägens funktion och utformning är beroende av den utveckling som 
planeras inom Stockholms stad.
Cykelvägen längs väg 226 beskrivs som utformad enligt regional standard, där 
god standard strukits. För sträckorna Västra stambanan norr om Huddinge C-
Huddinge Gymnasium samt Ågestavägen-Rågsvedsvägen pekas i den nya 
versionen ut att planering och åtgärder bör starta.
ITS lyfts fram för att säkra kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet.
Fortsatt utredning hållbart resande i stråket har till stor del skrivits om. 
Beskrivningen om vad som ska göras inom detta arbete har förtydligats. 
Omfattningen på utredningen har minskat och det har tydliggjorts att endast egna 
resurser och befintligt material kommer att användas. Parterna får ett mer 
likvärdigt ansvar i projektet och Region Stockholm är sammankallande. Det är i 
den nya versionen tydligare vad projektet ska resultera i och att fortsatt arbete 
krävs efter att PM tagits fram. En utvärdering och gemensam överenskommelse 
om fortsatt arbete ska tas fram efter slutfört PM.
Tidplanen för de gemensamma punkterna 3.2-3.6 har uppdaterats med start från år 
2021.
Avsnittet om Åtgärdsvalsstudie för bytespunkt Flemingsberg i den tidigare 
versionen har skrivits om då detta arbete har slutförts under den tid som gått sedan 
den förra och nuvarande versionen av avsiktsförklaringen. Istället för att beskriva 
vad åtgärdsvalsstudien för bytespunkt Flemingsberg ska innehålla så beskrivs vad 
den innehåller.
Även i centrala Huddinge har utvecklingen gått framåt och den utvecklingsplan 
som skulle påbörjas då den förra versionen av avsiktsförklaringen skrevs har nu 
påbörjats. En komplettering har också gjorts i den nya versionen om att i detta 
arbete förs en dialog mellan Huddinge kommun, Trafikverket och Region 
Stockholm om vidare utredning av de centrala delarna av väg 259, vilken ska 
innefatta väg 226 mellan Glömstavägen och Fullersta trafikplats. Arbetet leds av 
Huddinge kommun där också Trafikverket och Region Stockholm deltar. 
Utredningen berör sträckan från Lännavägen/Storängsleden i öster till korsningen 
väg 226/Glömstavägen i väster, inklusive Fullersta trafikplats. Särskilt viktiga 
punkter att belysa i arbetet är Glömstavägens koppling och funktion till väg 226 
samt Fullersta och Storängens trafikplatser. Ytterligare ett tillägg i den nya 
versionen är att tydliggöra att Trafikverket efter att åtgärdsvalsstudien för väg 226 
färdigställdes har meddelat att Glömstavägens anslutning mot väg 226 kan finnas 
kvar med nuvarande trafikföring även efter att Tvärförbindelse Södertörn 
färdigställts.
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Ett tillägg har gjorts för att tydliggöra ansvarsfördelning men också vikten av 
dialog och gemensamma lösningar mellan parterna då det gäller åtgärder i 
infrastrukturen.
Avsnittet Förslag till åtgärder i infrastrukturen har delats upp i tre delar; åtgärder 
på lång sikt, åtgärder på kort sikt samt utvärdering. Tillägg har gjorts att det är 
mellan Storängens trafikplats och Stockholm som det ska vara planskilda 
korsningar. De signalkorsningar som ska byggas om till planskilda korsningar har 
förtydligats att detta är för att förbättra framkomligheter för kollektivtrafiken och 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt att minska barriärer. Tillägg har 
även gjorts att möjligheten att stänga av in-/utfarter längs sträckan behöver 
utredas. Anpassningen av Storängen och Fullersta trafikplats har förtydligats att 
detta har som syfte att öka stadsmässigheten och förbättra framkomligheten för 
kollektivtrafiken.
Ett busskörfält mellan Glömstavägen och Flemingsberg i södergående riktning har 
lagts till som en åtgärd på kort sikt. 
I tidigare version fanns en skrivning om att de utpekade åtgärderna på lång sikt 
tillsammans med de gemensamma arbetena förväntades leda till förbättrad 
framkomlighet för kollektivtrafiken utan att bygga ut ytterligare körfält enligt 
åtgärdsvalsstudiens utformningsprinciper. Detta har nu strukits och formulerats 
om enligt följande ”En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafikkörfält kan även ske 
där så är möjligt, framförallt med ett norrgående kollektivtrafikkörfält från 
Stuvstaleden till Rågsvedskorset.”  

Från den tidigare versionen har styckena:

”• förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken utan att bygga ut ytterligare 
körfält enligt åtgärdsvalsstudiens utformningsprinciper, 
• förbättringar ur framkomlighets-, barriär- och miljösynpunkt. leda till 
förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken och förbättringar ur barriär- och 
miljösynpunkt.”
ersatts med ”förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken och förbättringar ur 
barriär- och miljösynpunkt.”
Utvärderingen har i den nya versionen lagts som ett eget avsnitt och formulerats 
om enligt nytt förslag nedan.
”Det är viktigt att utvärdera om utformningen med planskilda korsningar längs 
väg 226 genom Huddinge, tillsammans med utredningar om hållbart resande m 
m, verkligen ger tillräckligt positiva effekter på framkomlighet, minskade 
barriärer och minskad miljöpåverkan. Även Stockholms stads planering för 
stråket är ett viktigt underlag att ta med i utvärderingen. Beroende på vad 
utvärderingen kommer fram till, kan utformningen behöva justeras.”
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Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser positivt på att den avsiktsförklaring som arbetades fram under 
år 2018 nu har uppdaterats och att fortsatt arbete kan påbörjas. Huddingevägen är 
både en viktig transportlänk och en barriär mellan kommundelar i Huddinge. 
Nedan beskrivs förvaltningens synpunkter på avsiktsförklaringen och i huvudsak 
de ändringar som gjorts sedan tidigare version. 
Förvaltningen har gjort bedömningen att avsiktsförklaringen är viktig och positiv 
för den fortsatta bebyggelseutvecklingen i Huddinge kommun, även utan att 
Stockholm skrivit under avsiktsförklaringen. Den barriär som väg 226 utgör 
behöver överbryggas genom att få till stånd planskilda korsningar och 
kollektivtrafikens och cykeltrafikens framkomlighet och tillgänglighet behöver 
förbättras genom utbyggnad av kollektivtrafikkörfält och cykelväg. Det är också 
viktigt att komma vidare i utredningar, framförallt fortsatt utredning för hållbart 
resande i stråket. Skrivningen kring väg 226 funktion och utformning kopplar nu 
tydligare till att det är beroende av utvecklingen inom Stockholms stad.
Barriären som vägen utgör i Flemingsberg behöver minska kraftigt för en positiv 
utveckling av den regionala stadskärnan. Nedsänkningen av väg 226 genom 
Flemingsberg lyfts i den nya versionen tydligare fram som en förutsättning för att 
vägen ska kunna ha en primärt regional funktion. Åtgärdsvalsstudien för 
bytespunkt Flemingsberg med tillhörande avsiktsförklaring blir ett viktigt 
underlag för åtgärder i Flemingsberg i kommande länsplan/nationell plan.
Strykningen av ”god” standard enligt regional cykelplan är inte odelat positivt. 
Huddinge kommun kommer då det blir aktuellt driva frågan om vilken standard 
som det regionala cykelstråket ska ha, men förutsättningarna är inte alltid sådana 
att god standard kan nås överallt. På vissa platser kan det innebära oönskat intrång 
eller att andra viktiga funktioner prioriteras bort om god standard (i nuvarande 
regional cykelplan 5,3 meter) ska uppnås på hela sträckan. I den nya versionen har 
två sträckor, Västra stambanan norr om Huddinge C-Huddinge Gymnasium samt 
Ågestavägen-Rågsvedsvägen, särskilt pekats ut som viktiga att komma igång med 
för planering och åtgärder.
En ökad efterfrågan på resor och godstransporter i stråket och i regionen kan inte 
fullt ut mötas genom att öka kapaciteten i vägnätet. Det omgivande trafiknätet 
med till exempel Essingeleden och Södra länken har redan idag kapacitetsbrist 
vissa tider och köer riskerar att flyttas utåt i regionen och i stråket. Ett hållbart 
framtida resande innehåller en ökad andel resande med kollektivtrafik, effektivare 
användning av bilen som transportmedel, utveckling av den regionala 
cykelpendlingen och gång för lokala resor. Kommunens bebyggelsestruktur och 
den vardagssituation många Huddingebor befinner sig i gör att bilen för många 
Huddingebor är en förutsättning för att livspusslet ska gå ihop. Därför är det 
viktigt att vägen är fortsatt framkomlig för dem som så behöver, men det innebär 
också att fler behöver välja andra färdsätt än bil. Därför är det positivt att 
utredningen för hållbart resande har skrivits om och dess innehåll förtydligats. Det 
finns nu en tydlig formulering kring vad som ska göras och hur resultatet ska tas 
vidare, samt en tidplan för arbetet. 
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Som ett resultat av det pågående arbetet med en utvecklingsplan för centrala 
Huddinge har dialog mellan parterna kring fortsatta utredningar kring väg 259 och 
dess koppling till väg 226 samt Fullersta och Storängens trafikplatser, lagts till i 
avsiktsförklaringen. Denna utredning behöver komma igång för att den 
långsiktiga planeringen för centrala Huddinge ska få korrekta förutsättningar. 
Trafikplatserna Fullersta och Storängen behöver anpassas för ökad stadsmässighet 
och förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken. Tydliggörandet att 
Glömstavägens koppling till Huddingevägen kan vara kvar med nuvarande 
funktion även efter att Tvärförbindelsen byggts innebär att 
planeringsförutsättningarna för delen mellan Glömstavägen och Storängens 
trafikplats inte är låsta. 
På längre sikt är inriktningen att det ska vara planskilda korsningar längs 
Huddingevägen vid Lännavägen/Sågbäcksvägen, Björkängsvägen/Stationsvägen 
och Stuvstaleden/Ågestavägen. Att syftet är att förbättra framkomligheten för 
kollektivtrafiken och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt att barriärer 
ska minskas har lyfts fram, vilket är positivt.
Kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet i stråket har avgörande 
betydelse för hur den nuvarande och framtida trafikefterfrågan ska kunna 
hanteras. Enligt trafikförvaltningens studier finns det, om framkomligheten för 
kollektivtrafiken längs väg 226 är god, potential till en stor ökning av 
kollektivtrafikresandet i framtiden. Utifrån tidigare framtagen åtgärdsvalsstudie 
Förbättrad framkomlighet i stomnätet, pekas ett antal sträckor ut för utbyggnad av 
kollektivtrafikkörfält. Trafikverket planerar för utbyggnad av 
kollektivtrafikkörfält på sträckan mellan Huddinge gymnasium och Ågestavägen 
med färdigställande år 2021. Därutöver planeras för utbyggnad av södergående 
kollektivtrafikkörfält mellan Glömstavägen och Flemingsberg vilket nu har lagts 
till i avsiktsförklaringen. Dito norrgående byggdes år 2019. 
I tidigare version var skrivningen att utbyggnad av kollektivtrafikkörfält kan ske 
inom befintligt vägområde medan det i den nya versionen har skrivits om till ”där 
så är möjligt”. Denna nya formulering öppnar för framtida dialog kring 
utbyggnad och går inte heller stick i stäv med åtgärdsvalsstudie Förbättrad 
framkomlighet i stomnätet. Framförallt pekas nu en fortsättning på norrgående 
sträcka mellan Ågestavägen och Rågsvedsvägen ut. Åtgärder för att öka 
säkerheten för de oskyddade trafikanterna prioriteras med uppföljning av tidigare 
träffad avsiktsförklaring om de oskyddade trafikanterna (Åtgärdsvalsstudie – väg 
226, Huddingevägen, delen Västra stambanan – Rågsvedsvägen, 2014). En gång- 
och cykelbro tvärs väg 226 vid Ågestavägen är särskilt viktig för Huddinge 
kommun. För barn blir konsekvenserna av infrastrukturåtgärderna en förbättrad 
trafiksäkerhet och tillgänglighet längs och tvärs Huddingevägen.
ITS (intelligenta transportsystem) som ett sätt att säkra kollektivtrafikens 
framkomlighet har lyfts fram och förvaltningen anser att det kan vara ett bra sätt 
att förbättra framkomligheten utan att behöva göra större infrastrukturåtgärder 
som i vissa fall kan innebära intrång.
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Det är viktigt att utvärdera om utformningen med planskilda korsningar längs väg 
226 genom Huddinge, tillsammans med utredningar om hållbart resande med 
mera, verkligen ger tillräckligt positiva effekter. Även Stockholms stads planering 
för stråket är ett viktigt underlag att ta in i utvärderingen. Då planeringen för 
Stockholms del av stråket inte är klar så kan utformningen även på delar av stråket 
inom Huddinge kommun behöva omprövas. Om Stockholm till exempel vill 
bygga mer stadsmässig gata så får det följdverkningar även för Huddinges del. 
Beroende på vad utvärderingen kommer fram till, kan utformningen behöva 
justeras.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Huddinge kommun åtar sig i och med denna avsiktsförklaring att genomföra 
respektive delta i fortsatta arbeten och utredningar. I nuläget kommer framförallt 
den gemensamma utredningen om hållbart resande i stråket att kräva personella 
resurser från samhällsbyggnadsavdelningen. Detta arbete görs inom ramen för 
basuppdraget och finansieras via driftmedel. Slutsatserna från Utredning hållbart 
resande kan komma att leda till att ytterligare utredningar eller åtgärder behöver 
hanteras. Detta ska hanteras i en separat överenskommelse då utredningen 
avslutas. Skillnaden vad gäller ekonomiska konsekvenser mellan den nya och den 
gamla avsiktsförklaringen är att utredningen för väg 259 kommer att kräva 
resurser, såväl personella som finansiella. En prioritering av nivå av insats 
kommer att behövas då kostnaderna skall rymmas inom förvaltningens 
driftsbudget.
Då det gäller väg 259 och väg 226 kan utredningsarbetet leda till faktiska 
investeringsprojekt som behöver hanteras i kommunens ordinarie 
planeringsprocess för samhällsbyggnadsprojekt.
Avsiktsförklaringen innebär inga juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Heléne Hill
Samhällsbyggnadsdirektör
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Trafikverkets ärendenummer Dokumentdatum

TRV 2016/96935 2020-09-21

Avsiktsförklaring avseende ÅVS väg 226 Huddingevägen
Vårsta-Södra länken 

Definitioner och begrepp
Följande definitioner och begrepp används i denna avsiktsförklaring: 

 ITS – Intelligenta transportsystem, innebär lösningar för övervakning, styrning och 
information inom trafikområdet, t.ex. varierande hastighet, kövarning och 
restidsinformation.

1. Utgångspunkter
Parterna Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Region Stockholm genom 
trafikförvaltningen (nedan Region Stockholm) och Trafikverket.

Parterna är genom två avsiktsförklaringar, med likalydande innehåll i punkterna 1-3, överens 
om gemensamma planeringsförutsättningar för stråket Vårsta-Södra länken av väg 226. I 
punkt 4 preciseras avsikter mellan Trafikverket, Region Stockholm och respektive kommun 
för delstråk inom den egna kommunen.

En åtgärdsvalsstudie har genomförts under åren 2014-2017 och arbetet har syftat till att nå 
en samsyn om lämpliga funktioner och utformning för stråket Vårsta-Södra länken av väg 
226. Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv ska de gemensamma planeringsförutsättningarna 
skapa tydlighet i vägens funktion och gällande hur vägens framtida utformning ska förhålla 
sig till omgivande, nuvarande och planerade stads- och landskapsmiljöer.

2. Syfte
Avsiktsförklaringen syftar till att dokumentera, tydliggöra och lägga fast de val och 
överväganden som gjorts i det gemensamma arbetet med åtgärdsvalsstudien. 
Avsiktsförklaringen ska vidare ge vägledning för fortsatt arbete samt precisera 
ansvarsfördelning mellan parterna.

3. Parternas gemensamma avsikt för stråket

3.1    Funktionell uppdelning av stråket

Parterna har enats kring en funktionsuppdelning av väg 226 i fyra delar med olika 
trafikuppgifter. Detta ger skilda förutsättningar vid utformning av vägrummet i förhållande 
till en stadsmässig utbyggnad i stråket.
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- Vårsta-Tumba, liten regional funktion och planeringsförutsättningen präglas av ökad 
stadsmässighet med fokus på lokala funktioner och behov.

- Tumba- Flemingsberg (trafikplats Högskolan), stark lokal- och mellankommunal 
funktion men den regionala funktionen är sekundär. Ny sträckning av väg 226 förbi 
Tullinge anpassas i sin utformning för att tillgodose dessa behov. Sträckningen genom 
Tullinge ges därefter ökad fokus på prioritering av miljö- och stadsbyggnadsfrågor. 

- Flemingsberg (trafikplats Högskolan – trafikplats Solgård), en nedsänkning av väg 
226 genom Flemingsberg innebär att vägsträckan får en primär regional funktion. 
Innan detta sker ska den befintliga mellankommunala och regionala funktionen 
upprätthållas. Sträckan ska ha ett ökat fokus på prioritering av miljö- och 
stadsbyggnadsfrågor samordnad med utvecklingen av Flemingsberg som regional 
stadskärna i enlighet med planprogram för Flemingsbergsdalen samt ÅVS bytespunkt 
Flemingsberg.  

Flemingsberg (trafikplats Solgård) – Södra Länken, den regionala funktionen är 
primär, där utformning och hastighetskrav anpassas för att tillgodose krav på god 
transportkvalitet och principer i Framkomlighetsprogrammet1. På sträckan ska 
sociala och miljömässiga utmaningar hanteras i stråket tillsammans med en kraftfull 
stadsutveckling i framväxande stadsdelar. Tillgängligheten till Flemingsberg norrifrån 
ska präglas av en regional funktion inklusive samband med den planerade regionala 
Tvärförbindelse Södertörn. 

För att hantera den framtida reseefterfrågan ska stråket mellan Flemingsberg (trafikplats 
Högskolan) och Södra länken inrymma ökade anspråk på framkomlighet för kollektivtrafik 
och cykelpendling samt förbättrad tillgänglighet för kollektivtrafiken.  Vägens funktion och 
utformning är också beroende av den utveckling som planeras inom Stockholms stad. 

3.2 Stråket ska utvecklas med starka radiella cykelförbindelser

Parterna är överens om att det ska vara en regional cykelväg utmed väg 226 Huddingevägen 
och att denna ska utformas med standard enligt regional cykelplan. Cykelvägen ska ges god 
tillgänglighet till regionala målpunkter och lokala cykelnät samt samordnas med 
Tvärförbindelse Södertörns regionala cykelvägnät. 

3.3 Åtgärder för att reglera efterfrågan på vägkapacitet från biltrafiken 

Parterna är överens om att det i regionens centrala delar i framtiden inte kommer gå att hålla 
jämna steg mellan bilreseefterfrågan och vägkapaciteten. Utvecklingen framöver innebär 
efterfrågan på mer resor och godstransporter, men det kan inte mötas fullt ut med åtgärder i 
vägnätet i form av ökad kapacitet för vägtrafik. Vägkapaciteten behöver prioriteras mellan 
olika typer av trafik, i synnerhet vid kritiska tidpunkter. Framförallt behöver 
kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet säkras, t.ex. med ITS-åtgärder.

Åtgärder är därför nödvändiga för att kunna balansera efterfrågan och kapacitet. En 
kombination av flera åtgärder kan ge en samlad effekt som kan bidra till en mer förutsägbar 
framkomlighet i nätet. Syftet är därutöver att uppnå en effektivare vägtrafik och en minskad 
miljöpåverkan. Åtgärder för detta har olika huvudmän och kräver ett samarbete mellan 
berörda aktörer för att ge full effekt. 

Parterna är överens om att Trafikverket leder arbetet med aktiv samverkan från övriga parter 
om principer för åtgärder. Resultatet ska fungera som underlag för olika strategiska planer 
samt för kommunernas, Trafikverkets och regionens fysiska planering.

1 Framkomlighetsprogram, Trafikverket Region Stockholm, 2015.
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3.4 Fortsatt utredning av hållbart resande i stråket

För att i framtiden kunna styra resor i stråket som idag utgörs av väg 226 och dess 
influensområde till mer hållbar mobilitet är det nödvändigt att utnyttja den kapacitet som 
finns i kollektivtrafiksystemet och övrig infrastruktur. Dessutom behövs ytterligare 
möjligheter och incitament för hållbara val av färdmedel, vilket kräver att samtliga parter 
gemensamt utreder detta. 

Mycket av de underlag som behövs för att skapa sig en gemensam behovs- och målbild finns 
redan idag men behöver sammanställas. Exempel på underlag som är viktiga för utredningen 
och som just nu är under framtagande är Kollektivtrafikplan 2050 (Region Stockholm) och 
ÅVS pendeltågssystemet (Trafikverket, 2020). 

Parterna åtar sig att med egna resurser och befintligt material ta fram en PM innehållande:

- Målbild, kort och lång sikt 
- Brister och behov
- Gemensam strategi för att uppnå målbilden
- Gemensam plan för fortsatta utredningar 

Parterna har ansvar att ombesörja vidare hantering av slutsatserna i PM inom respektive 
organisation samt en gemensam utvärdering av slutsatserna inför fortsatt samverkan. 
Parterna ser framför sig att fortsatt arbete med att ta fram åtgärder enligt fyrstegsprincipen 
kommer att behövas efter framtagande av ovanstående PM. En överenskommelse för detta 
fortsatta arbete ska tas fram i samband med slutförandet av PM.

Parterna åtar sig också att aktivt delta i en mötesserie och i framtagande av PM. Region 
Stockholm är sammankallande för detta arbete.  Arbetet påbörjas senast 2021 och beräknas 
pågå ca ett år. Respektive part reserverar erforderliga resurser. 

3.5 Det lokala vägnätet behöver samordnas

Parterna är överens om att framtida planering av väg- och bebyggelsestrukturer ska utgå från 
en ökad tydlighet i rollfördelningen mellan lokal, mellankommunal och regional trafik. 
Utveckling av befintliga huvudgator och förbindelser till huvudgator samt nya tänkbara 
länkar i ett trafiknät behöver utredas vidare av respektive kommun. 

Parterna är överens om att kommunerna leder arbetet inom respektive kommun med aktivt 
deltagande från övriga parter.

3.6 Fortsatt arbete om påverkan av buller samt luftföroreningar

Det finns behov av åtgärder för att minska problem med höga bullernivåer och höga 
luftföroreningshalter i den befintliga miljön och i kommande planering, av såväl kommunala 
planer och program som i Trafikverkets planering. Åtgärder ska tas fram i ett fördjupat 
samarbete mellan parterna. I arbetet ska både normer, riktvärden och miljökvalitetsmål 
beaktas. I den täta stadsmiljön som vägen går igenom finns även viktiga allmänna platser 
som behöver skyddas.

Parterna är överens om att Trafikverket leder arbetet med aktivt deltagande av övriga parter 
och att dessa preciseringar kan utgöra underlag för den fysiska planeringen.

Parterna är överens om att systematiskt genomföra punkterna 3.2-3.6 med start från 2021. 
För att möjliggöra detta är en förutsättning att parterna avsätter resurser i sina 
verksamhetsplaner och efter behov medel i respektive budget. 
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4. Gemensam avsikt inom Huddinge kommun – Trafikverket, Region 
Stockholm och Huddinge kommun (Parter Huddinge)

Nedanstående del av avsiktsförklaringen gäller mellan parterna Trafikverket, Region 
Stockholm och Huddinge kommun nedan förkortas det med Parterna Huddinge.
 

4.1 Flemingsberg

Flemingsberg planeras, i enlighet med RUFS 2050, som en regional stadskärna och en 
kraftfull mål- och bytespunkt med ett utvecklat resecentrum i södra Storstockholm. Parterna 
Huddinge är överens om att åtgärder för förbättrad tillgänglighet till Flemingsberg är viktiga 
för den flerkärniga regionala utvecklingen i Storstockholm med bostadsförsörjning och 
kvalificerade verksamheter. Dessa åtgärder ska därför prioriteras i respektive parts planering 
innevarande och kommande planperiod för transportsystemet. 

Det direkta funktionella och fysiska sambandet mellan bytespunkt Flemingsberg, Spårväg 
syd, Tvärförbindelse Södertörn, Västra stambanan och barriärminskningen för väg 226 och 
järnvägen samt stadsutveckling gör att parterna Huddinge är överens om att planering, avtal 
och genomförande ska ske samordnat. 

En ÅVS för bytespunkt Flemingsberg har tagits fram under år 2018-2019. Arbetet har letts av 
Trafikverket med aktivt deltagande av Huddinge kommun och Region Stockholm. Ett förslag 
till en avsiktsförklaring för denna ÅVS har tagits fram under våren 2020, diarienummer TRV 
2018/86716. I denna hanteras kopplingen mellan bytespunkt Flemingsberg och väg 226 samt 
det regionala cykelstråket mellan trafikplats Solgård och trafikplats Högskolan. Den 
nedsänkning av väg 226 som föreslogs som åtgärd i ÅVS väg 226 har studerats i ÅVS 
bytespunkt Flemingsberg. Två åtgärdspaket med steg 4-åtgärder, rekommenderas i ÅVS:en, 
där nedsänkning av väg 226 ingår i båda alternativen. Detsamma gäller överbyggnad av 
järnvägen, fast där omfattningen av överdäckningen skiljer sig åt i alternativen. 

4.2 Centrala Huddinge

En utvecklingsplan för centrala Huddinge med Huddinge centrum, Sjödalen och Fullersta 
har påbörjats. Syftet är att på en övergripande nivå visa kommunens vilja och ambitioner för 
den fortsatta utvecklingen av området. Utvecklingsplanen ska innehålla strategier för 
hållbart resande samt strukturer för samtliga trafikslag.

Som ett led i detta arbete förs en dialog mellan Huddinge kommun, Trafikverket och Region 
Stockholm om vidare utredning av de centrala delarna av väg 259, vilken ska innefatta väg 
226 mellan Glömstavägen och Fullersta trafikplats. Arbetet leds av Huddinge kommun där 
också Trafikverket och Region Stockholm deltar. Utredningen berör sträckan från 
Lännavägen/Storängsleden i öster till korsningen väg 226/Glömstavägen i väster, inklusive 
Fullersta trafikplats. Särskilt viktiga punkter att belysa i arbetet är Glömstavägens koppling 
och funktion till väg 226 samt Fullersta och Storängens trafikplatser. Efter att ÅVS:en för väg 
226 färdigställdes så har Trafikverket meddelat att Glömstavägens anslutning mot väg 226 
kan finnas kvar med nuvarande trafikföring (vänstersväng från Glömstavägen) även efter att 
Tvärförbindelse Södertörn färdigställts. 

4.3 Förslag till åtgärder i infrastrukturen
Huddingevägens funktion och utformning påverkar Huddinges invånare i hög grad. Därför är 
det särskilt viktigt att finna gemensamma lösningar. Då åtgärder i infrastrukturen planeras, 
utformas och genomförs ska dialog hållas mellan parterna i alla skeden. Trafikverket är 
ansvarig och leder arbetet men med aktiv medverkan av Huddinge kommun och Region 
Stockholm.
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4.3.1 Åtgärder på lång sikt

Den långsiktiga inriktningen är att det på väg 226 igenom Huddinge kommun mellan 
Storängens trafikplats och Stockholm ska vara planskilda korsningar.  Det innebär att de 
signalreglerade korsningarna Lännavägen/Sågbäcksvägen, Björkängsvägen/Stationsvägen 
och Stuvstaleden/Ågestavägen bör byggas om till planskilda korsningar för att förbättra 
framkomligheter för kollektivtrafiken och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt att 
minska barriärer. Möjligheten att stänga av in-/utfarter längs sträckan behöver utredas. 
Trafikplatserna Storängen och Fullersta vid Huddinge C är i dag planskilda, men behöver 
anpassas för ökad stadsmässighet och förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken.

Parterna Huddinge är vidare överens om att det ska finnas ett regionalt cykelstråk med 
standard enligt regional cykelplan längs med väg 226 igenom Huddinge kommun. Planering 
och åtgärder bör starta för sträckorna Västra stambanan norr om Huddinge C-Huddinge 
Gymnasium samt Ågestavägen-Rågsvedsvägen.

4.3.2 Åtgärder på kort sikt

I avvaktan på en utbyggnad enligt ovan har Parterna Huddinge tidigare genomfört en 
åtgärdsvalsstudie för oskyddade trafikanter och träffade år 2015 en avsiktsförklaring. 
Del av åtgärden ”226 Oskyddade trafikanter Huddingevägen” ligger i länsstyrelsens länsplan 
2018 - 2029 med medel avsatta år 2018 - 2021. 

Parterna Huddinge är överens om att i samverkan följa upp avsiktsförklaringen från år 2015 
för oskyddade trafikanter och att precisera ytterligare sådana åtgärder enligt den nu 
genomförda åtgärdsvalsstudien för ombyggnad av Huddingevägen med underlag inför nästa 
revidering av länsplanen år 2022.

Parterna Huddinge är därutöver överens om att i avvaktan på planskilda korsningar behövs 
åtgärder för kollektivtrafikens framkomlighet. Ett kollektivtrafikkörfält i norrgående riktning 
ska byggas ut på sträckan Huddinge gymnasium-Stuvstaleden. Åtgärden ska vara klar år 
2021. Även ett busskörfält i södergående riktning mellan Glömstavägen och Flemingsberg 
ska genomföras. Dessa åtgärder har föreslagits i en åtgärdsvalsstudie för stombusstrafikens 
framkomlighet i stråket Flemingsberg-Skarpnäck. 

En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafikkörfält kan även ske där så är möjligt, framförallt med 
ett norrgående kollektivtrafikkörfält från Stuvstaleden till Rågsvedskorset. ITS kan användas 
på hela sträckan inom Huddinge kommun för att förbättra kollektivtrafikens 
framkomlighet.  

Dessa åtgärder på kort och lång sikt förväntas tillsammans med de gemensamma avsikterna 
för fortsatt arbete om hållbart resande m m i punkt 3 leda till förbättrad framkomlighet för 
kollektivtrafiken och förbättringar ur barriär- och miljösynpunkt. 

4.3.3 Utvärdering
Parterna Huddinge är överens om att en avstämning av stråkets utformningsprincip genom 
Huddinge kommun ska göras efter utvärdering av arbetet enligt framförallt punkt 3.4 
Fortsatt utredning av hållbart resande i stråket. Det är viktigt att utvärdera om utformningen 
med planskilda korsningar längs väg 226 genom Huddinge, tillsammans med utredningar 
om hållbart resande m m, verkligen ger tillräckligt positiva effekter på framkomlighet, 
minskade barriärer och minskad miljöpåverkan. Även Stockholms stads planering för stråket 
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är ett viktigt underlag att ta med i utvärderingen. Beroende på vad utvärderingen kommer 
fram till, kan utformningen behöva justeras. 

Avsiktsförklaringen har upprättats i tre (3) likalydande exemplar av vilka Parterna tagit varsitt.

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
Trafikverket, Underskrift Huddinge kommun, Underskrift 

____________________________ ____________________________
Namnförtydligande Namnförtydligande

____________________________
Ort och datum 

____________________________
Region Stockholm, trafikförvaltningen 
Underskrift

____________________________
Namnförtydligande
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Avsiktsförklaring avseende ÅVS väg 226 
Huddingevägen Vårsta-Södra länken

1. Utgångspunkter
Parterna Botkyrka kommun, 
Huddinge kommun, Stockholms stad, 
Stockholms läns landsting genom 
Trafikförvaltningen (nedan kallad 
SLL) och Trafikverket.

Parterna är genom tre 
avsiktsförklaringar, med likalydande 
innehåll i punkterna 1-3, överens om 
gemensamma 
planeringsförutsättningar för stråket 
Vårsta-Södra länken av väg 226 samt 
därutöver preciserade avsikter i 

2. Utgångspunkter
Parterna Botkyrka kommun, 
Huddinge kommun, (X), Region 
Stockholm genom trafikförvaltningen 
(nedan Region Stockholm) och 
Trafikverket.

Parterna är genom två 
avsiktsförklaringar, med likalydande 
innehåll i punkterna 1-3, överens om 
gemensamma 
planeringsförutsättningar för stråket 
Vårsta-Södra länken av väg 226. I 
punkt 4 preciseras avsikter mellan 
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punkten 4 mellan Trafikverket, SLL 
och respektive kommun specifikt för 
stråkavsnittet inom den egna 
kommunen.

Trafikverket, Region Stockholm och 
respektive kommun för delstråk inom 
den egna kommunen.                           

En åtgärdsvalsstudie har genomförts 
under åren 2014-2017 och arbetet har 
syftat till att nå en samsyn om 
lämpliga funktioner och utformning 
för stråket Vårsta-Södra länken av väg 
226. Ur ett 
samhällsbyggnadsperspektiv ska de 
gemensamma 
planeringsförutsättningarna ses som 
ett verktyg för att skapa tydlighet i 
vägens funktion och hur vägens 
framtida utformning ska förhålla sig 
till omgivande, nuvarande och 
planerade stads- och 
landskapsmiljöer.

En åtgärdsvalsstudie har genomförts 
under åren 2014-2017 och arbetet har 
syftat till att nå en samsyn om 
lämpliga funktioner och utformning 
för stråket Vårsta-Södra länken av väg 
226. Ur ett 
samhällsbyggnadsperspektiv ska de 
gemensamma 
planeringsförutsättningarna (x) skapa 
tydlighet i vägens funktion och 
gällande hur vägens framtida 
utformning ska förhålla sig till 
omgivande, nuvarande och planerade 
stads- och landskapsmiljöer.

2. Syfte
Avsiktsförklaringen syftar till att 
dokumentera, tydliggöra och lägga 
fast de val och överväganden som 
gjorts i det gemensamma arbetet med 
åtgärdsvalsstudien. Vidare ska 
avsiktsförklaringen ge vägledning för 
fortsatt arbete samt precisera 
ansvarsfördelning mellan parterna.

2.Syfte
Avsiktsförklaringen syftar till att 
dokumentera, tydliggöra och lägga 
fast de val och överväganden som 
gjorts i det gemensamma arbetet med 
åtgärdsvalsstudien. 
Avsiktsförklaringen ska vidare ge 
vägledning för fortsatt arbete samt 
precisera ansvarsfördelning mellan 
parterna.

3. Parternas gemensamma 
avsikt för stråket

3.1    Funktionell uppdelning 
av stråket

Parterna har enats kring en 
funktionsuppdelning av vägen i tre 
delar med olika trafikuppgifter. Detta 
ger olika förutsättningar vid 
utformning av vägrummet i 
förhållande till en stadsmässig 
utbyggnad i stråket

3. Parternas gemensamma 
avsikt för stråket

3.1    Funktionell uppdelning 
av stråket

Parterna har enats kring en 
funktionsuppdelning av väg 226 i 
fyra delar med olika trafikuppgifter. 
Detta ger skilda förutsättningar vid 
utformning av vägrummet i 
förhållande till en stadsmässig 
utbyggnad i stråket.

- Vårsta-Tumba, liten regional 
funktion och 

- Vårsta-Tumba, liten regional 
funktion och 
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planeringsförutsättningen 
präglas av ökad 
stadsmässighet med fokus på 
lokala funktioner och behov.

planeringsförutsättningen 
präglas av ökad 
stadsmässighet med fokus på 
lokala funktioner och behov.

- Tumba-Flemingsberg, stark 
lokal- och mellankommunal 
funktion men den regionala 
funktionen är sekundär. Ny 
sträckning av väg 226 förbi 
Tullinge anpassas i sin 
utformning för att tillgodose 
dessa behov. Sträckningen 
genom Tullinge ges därefter 
ökad fokus på prioritering av 
miljö- och 
stadsbyggnadsfrågor. 

För sträckningen genom 
Flemingsberg gäller ökat fokus 
på prioritering av miljö- och 
stadbyggnadsfrågor 
samordnad med utvecklingen 
av Flemingsberg som regional 
stadskärna.  

- Tumba- Flemingsberg 
(trafikplats Högskolan), stark 
lokal- och mellankommunal 
funktion men den regionala 
funktionen är sekundär. Ny 
sträckning av väg 226 förbi 
Tullinge anpassas i sin 
utformning för att tillgodose 
dessa behov. Sträckningen 
genom Tullinge ges därefter 
ökad fokus på prioritering av 
miljö- och 
stadsbyggnadsfrågor. 

Flemingsberg (trafikplats Högskolan 
– trafikplats Solgård), en 
nedsänkning av väg 226 genom 
Flemingsberg innebär att 
vägsträckan får en primär regional 
funktion. Innan detta sker ska den 
befintliga mellankommunala och 
regionala funktionen upprätthållas. 
Sträckan ska ha ett ökat fokus på 
prioritering av miljö- och 
stadsbyggnadsfrågor samordnad med 
utvecklingen av Flemingsberg som 
regional stadskärna i enlighet med 
planprogram för Flemingsbergsdalen 
samt ÅVS bytespunkt Flemingsberg.

  

- Flemingsberg-Södra Länken, 
den regionala funktionen är 
primär, där utformning och 
hastighetskrav anpassas för att 
tillgodose krav på god 
transportkvalitet och principer 
i 
Framkomlighetsprogrammet1. 

Flemingsberg (trafikplats 
Solgård) – Södra Länken, den 
regionala funktionen är 
primär, där utformning och 
hastighetskrav anpassas för att 
tillgodose krav på god 
transportkvalitet och principer 
i 
Framkomlighetsprogrammet2. 

1 Framkomlighetsprogram, Trafikverket Region Stockholm, 2015.
2 Framkomlighetsprogram, Trafikverket Region Stockholm, 2015.
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För att hantera den 
framtidareseefterfrågan ska 
stråket inrymma ökade 
anspråk på framkomlighet för 
kollektivtrafik och 
cykelpendling samt förbättrad 
tillgänglighet för 
kollektivtrafiken. 

På sträckan ska sociala och 
miljömässiga utmaningar 
hanteras i stråket tillsammans 
med en kraftfull 
stadsutveckling i framväxande 
stadsdelar. 
Tillgängligheten till 
Flemingsberg norrifrån ska 
präglas av en regional funktion 
inklusive samband med den 
planerade regionala 
Tvärförbindelse Södertörn. 

Se nedan

På sträckan ska sociala och 
miljömässiga utmaningar 
hanteras i stråket tillsammans 
med en kraftfull 
stadsutveckling i framväxande 
stadsdelar. 
Tillgängligheten till 
Flemingsberg norrifrån ska 
präglas av en regional funktion 
inklusive samband med den 
planerade regionala 
Tvärförbindelse Södertörn. 

För att hantera den framtida 
reseefterfrågan ska stråket mellan 
Flemingsberg (trafikplats 
Högskolan) och Södra länken 
inrymma ökade anspråk på 
framkomlighet för kollektivtrafik och 
cykelpendling samt förbättrad 
tillgänglighet för kollektivtrafiken.  
Vägens funktion och utformning är 
också beroende av den utveckling 
som planeras inom Stockholms stad. 

Parterna är överens om att den 
funktionella uppdelningen är en 
utgångspunkt för åtgärdsvalsstudiens 
gemensamma utformningsprinciper 
(se även pkt 3.3 om fortsatt utredning 
om hållbart resande i stråket).

(X)
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3.2 Stråket ska utvecklas med 
starka radiella 
cykelförbindelser

Parterna är överens om att det ska 
vara ett regionalt cykelvägnät utmed 
väg 226 Huddingevägen och att 
cykelvägen ska utformas som en 
cykelväg med god standard enligt 
regional cykelplan, som ges god 
tillgänglighet till regionala 
målpunkter och lokala cykelnät samt 
samordnas med Tvärförbindelse 
Södertörns regionala cykelvägnät. 
Staten är väghållare och ansvarar för 
det regionala cykelvägnätet.

3.2 Stråket ska utvecklas med 
starka radiella 
cykelförbindelser

Parterna är överens om att det ska 
vara en regional cykelväg utmed väg 
226 Huddingevägen och att denna ska 
utformas med (x) standard enligt 
regional cykelplan. Cykelvägen ska 
ges god tillgänglighet till regionala 
målpunkter och lokala cykelnät samt 
samordnas med Tvärförbindelse 
Södertörns regionala cykelvägnät. 

(X)

3.3Åtgärder för att reglera 
efterfrågan på vägkapacitet 
från biltrafiken 

Parterna är överens om att det i 
regionens centrala delar i framtiden 
inte kommer gå att hålla jämna steg 
mellan bilreseefterfrågan och 
vägkapaciteten. Utvecklingen 
framöver innebär efterfrågan på mer 
resor och godstransporter, men det 
kan inte mötas fullt ut med åtgärder i 
vägnätet i form av ökad kapacitet för 
vägtrafik. Vägkapaciteten bör 
prioriteras mellan olika typer av 
trafik, i synnerhet vid kritiska 
tidpunkter. 

3.3 Åtgärder för att reglera 
efterfrågan på vägkapacitet 
från biltrafiken 

Parterna är överens om att det i 
regionens centrala delar i framtiden 
inte kommer gå att hålla jämna steg 
mellan bilreseefterfrågan och 
vägkapaciteten. Utvecklingen 
framöver innebär efterfrågan på mer 
resor och godstransporter, men det 
kan inte mötas fullt ut med åtgärder i 
vägnätet i form av ökad kapacitet för 
vägtrafik. Vägkapaciteten behöver 
prioriteras mellan olika typer av 
trafik, i synnerhet vid kritiska 
tidpunkter. Framförallt behöver 
kollektivtrafikens framkomlighet och 
tillgänglighet säkras, t.ex. med ITS-
åtgärder.

Åtgärder är därför nödvändiga för att 
kunna balansera efterfrågan och 
kapacitet. En kombination av flera 
åtgärder kan ge en samlad effekt som 
kan bidra till en mer förutsägbar 
framkomlighet i nätet. Syftet är 
därutöver att skapa en effektivare 
vägtrafik och en minskad 
miljöpåverkan. Åtgärder för detta har 
olika huvudmän och kräver ett 

Åtgärder är därför nödvändiga för att 
kunna balansera efterfrågan och 
kapacitet. En kombination av flera 
åtgärder kan ge en samlad effekt som 
kan bidra till en mer förutsägbar 
framkomlighet i nätet. Syftet är 
därutöver att uppnå en effektivare 
vägtrafik och en minskad 
miljöpåverkan. Åtgärder för detta har 
olika huvudmän och kräver ett 
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samarbete mellan berörda aktörer för 
att ge full effekt. 

Parterna är överens om att 
Trafikverket leder arbetet med aktiv 
samverkan från övriga parter om 
principer för åtgärder. Resultatet ska 
fungera som underlag för olika 
strategiska planer samt för 
kommunernas och regionens fysiska 
planering.

samarbete mellan berörda aktörer för 
att ge full effekt. 

Parterna är överens om att 
Trafikverket leder arbetet med aktiv 
samverkan från övriga parter om 
principer för åtgärder. Resultatet ska 
fungera som underlag för olika 
strategiska planer samt för 
kommunernas, Trafikverkets och 
regionens fysiska planering.

3.4 Fortsatt utredning av 
hållbart resande i stråket

För att i framtiden kunna hantera alla 
anspråk på resor i stråket som idag 
utgörs av väg 226 med omland är det 
nödvändigt att tillskapa möjligheter 
och incitament för hållbara val av 
färdmedel.  För att utreda detta åtar 
sig Parterna att genomföra en fortsatt 
studie kring hållbart resande i stråket. 
Studien ska ledas av SLL. Delar som 
behöver studeras vidare innefattar:

3.4 Fortsatt utredning av 
hållbart resande i stråket

För att i framtiden kunna styra resor i 
stråket som idag utgörs av väg 226 
och dess influensområde till mer 
hållbar mobilitet är det nödvändigt 
att utnyttja den kapacitet som finns i 
kollektivtrafiksystemet och övrig 
infrastruktur. Dessutom behövs 
ytterligare möjligheter och 
incitament för hållbara val av 
färdmedel, vilket kräver att samtliga 
parter gemensamt utreder detta.

1. Bebyggelsestruktur som 
möjliggör hållbara lokala 
resor och stärker 
möjligheten att bedriva 
effektiv och attraktiv 
kollektivtrafik

2. Utformning och 
dimensionering av 
kollektivtrafiksystemet

3. Incitament för att välja 
gång, cykel eller 
kollektivtrafik framför bil

4. Infrastruktur som möjliggör 
och stödjer lokalt och 
regionalt hållbart resande

Parallellt med arbetet för 
åtgärdsvalsstudien för väg 226 har 
även en åtgärdsvalsstudie för 
kollektivtrafik, stråk 4 genomförts av 
SLL med utgångspunkter och förslag 

Mycket av de underlag som behövs 
för att skapa sig en gemensam 
behovs- och målbild finns redan idag 
men behöver sammanställas. 
Exempel på underlag som är viktiga 
för utredningen och som just nu är 
under framtagande är 
Kollektivtrafikplan 2050 (Region 
Stockholm) och ÅVS 
pendeltågssystemet (Trafikverket, 
2020). 

Parterna åtar sig att med egna 
resurser och befintligt material ta 
fram en PM innehållande:

- Målbild, kort och lång sikt 
- Brister och behov
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till åtgärder som beaktas i det 
fördjupade arbetet.

- Gemensam strategi för att 
uppnå målbilden

- Gemensam plan för fortsatta 
utredningar 

Parterna har ansvar att ombesörja 
vidare hantering av slutsatserna i 
PM inom respektive organisation 
samt en gemensam utvärdering av 
slutsatserna inför fortsatt 
samverkan. Parterna ser framför sig 
att fortsatt arbete med att ta fram 
åtgärder enligt fyrstegsprincipen 
kommer att behövas efter 
framtagande av ovanstående PM. En 
överenskommelse för detta fortsatta 
arbete ska tas fram i samband med 
slutförandet av PM.

Parterna åtar sig också att aktivt 
delta i en mötesserie och i 
framtagande av PM. Region 
Stockholm är sammankallande för 
detta arbete.  Arbetet påbörjas senast 
2021 och beräknas pågå ca ett år. 
Respektive part reserverar 
erforderliga resurser. 
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3.5Det lokala vägnätet behöver 
samordnas

Parterna är överens om att framtida 
planering av väg- och 
bebyggelsestrukturer ska utgå från en 
ökad tydlighet i rollfördelningen 
mellan lokal, mellankommunal och 
regional trafik. Utveckling av 
befintliga huvudgator och förbindelser 
till huvudgator samt nya tänkbara 
länkar i ett huvudgatunät behöver 
utredas vidare av respektive kommun. 
Parterna är överens om att 
kommunerna leder arbetet inom 
respektive kommun med aktivt 
deltagande av övriga parter.

3.5 Det lokala vägnätet 
behöver samordnas

Parterna är överens om att framtida 
planering av väg- och 
bebyggelsestrukturer ska utgå från en 
ökad tydlighet i rollfördelningen 
mellan lokal, mellankommunal och 
regional trafik. Utveckling av 
befintliga huvudgator och förbindelser 
till huvudgator samt nya tänkbara 
länkar i ett trafiknät behöver utredas 
vidare av respektive kommun. 
Parterna är överens om att 
kommunerna leder arbetet inom 
respektive kommun med aktivt 
deltagande från övriga parter.

3.6 Fortsatt arbete om påverkan 
av buller samt 
luftföroreningar

Behov av åtgärder för att minska 
problem med höga bullernivåer och 
höga luftföroreningshalter i den 
befintliga miljön och i kommande 
planering, av såväl kommunala planer 
och program som i Trafikverkets 
planering, ska tas fram i ett fördjupat 
samarbete. I detta arbete ska både 
normer, riktvärden och 
miljökvalitetsmål beaktas.

3.6 Fortsatt arbete om 
påverkan av buller samt 
luftföroreningar

Det finns behov av åtgärder för att 
minska problem med höga 
bullernivåer och höga 
luftföroreningshalter i den befintliga 
miljön och i kommande planering, av 
såväl kommunala planer och program 
som i Trafikverkets planering. 
Åtgärder ska tas fram i ett fördjupat 
samarbete mellan parterna. I (X) 
arbetet ska både normer, riktvärden 
och miljökvalitetsmål beaktas. I den 
täta stadsmiljön som vägen går 
igenom finns även viktiga allmänna 
platser som behöver skyddas.

Parterna är överens om att 
Trafikverket leder arbetet med aktivt 
deltagande av övriga parter och att 
dessa preciseringar kan utgöra 
underlag för den fysiska planeringen.

Parterna är överens om att 
Trafikverket leder arbetet med aktivt 
deltagande av övriga parter och att 
dessa preciseringar kan utgöra 
underlag för den fysiska planeringen.

Parterna är överens om att punkterna 
3.2-3.6 ska genomföras med start 
2019 och för att möjliggöra är en 
förutsättning att parterna avsätter 
medel och resurser i sina respektive 
budgetar och verksamhetsplaner. 

Parterna är överens om att 
systematiskt genomföra punkterna 
3.2-3.6 med start från 2021. För att 
möjliggöra detta är en förutsättning 
att parterna avsätter (X) resurser i 
sina verksamhetsplaner och efter 
behov medel i respektive budget. 
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4. Gemensam avsikt inom 
Huddinge kommun – 
Trafikverket, SLL 
trafikförvaltningen och 
Huddinge kommun 
(Parter Huddinge)

4. Gemensam avsikt inom 
Huddinge kommun – 
Trafikverket, Region 
Stockholm och Huddinge 
kommun (Parter 
Huddinge)

Nedanstående del av 
avsiktsförklaringen gäller mellan 
parterna Trafikverket, Region 
Stockholm och Huddinge kommun 
nedan förkortas det med Parterna 
Huddinge.

4.1 Flemingsberg

Flemingsberg planeras, i enlighet med 
RUFS 2010 samt den aktualiserade 
RUFS 2050, som en regional 
stadskärna och en kraftfull mål- och 
bytespunkt med ett utvecklat 
resecentrum i södra Storstockholm. 

4.1 Flemingsberg

Flemingsberg planeras, i enlighet med 
(X) RUFS 2050, som en regional 
stadskärna och en kraftfull mål- och 
bytespunkt med ett utvecklat 
resecentrum i södra Storstockholm. 

Parterna Huddinge är överens om att 
åtgärder för förbättrad tillgänglighet 
till Flemingsberg är viktiga för den 
flerkärniga regionala utvecklingen i 
Storstockholm med 
bostadsförsörjning och kvalificerade 
verksamheter. Dessa åtgärder ska 
därför prioriteras i respektive parts 
planering innevarande planperiod för 
transportsystemet 2018 - 2029. 

Parterna Huddinge är överens om att 
åtgärder för förbättrad tillgänglighet 
till Flemingsberg är viktiga för den 
flerkärniga regionala utvecklingen i 
Storstockholm med 
bostadsförsörjning och kvalificerade 
verksamheter. Dessa åtgärder ska 
därför prioriteras i respektive parts 
planering innevarande och 
kommande planperiod för 
transportsystemet (X). 

Det direkta funktionella och fysiska 
sambandet mellan resecentrum 
Flemingsberg, Spårväg syd, Västra 
stambanan och barriärminskningen 
för väg 226 gör att parterna Huddinge 
är överens om att planering, avtal och 
genomförande ska ske samordnat. 

Det direkta funktionella och fysiska 
sambandet mellan bytespunkt 
Flemingsberg, Spårväg syd, 
Tvärförbindelse Södertörn, Västra 
stambanan och barriärminskningen 
för väg 226 och järnvägen samt 
stadsutveckling gör att parterna 
Huddinge är överens om att 
planering, avtal och genomförande 
ska ske samordnat. 
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SLL i samarbete med Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen (TRF), 
Huddinge och Botkyrka kommuner 
har arbetat fram ett 
utvecklingsprogram för Flemingsberg 
som remissbehandlats under hösten 
2017. Huddinge kommun har påbörjat 
en konkretisering av programmet 
genom en utvecklingsplan.

4.1.1 Åtgärdsvalsstudie för 
bytespunkt Flemingsberg 

Parterna Huddinge är överens om att 
en åtgärdsvalsstudie ska genomföras 
för bytes- och målpunkten 
Flemingsberg. Åtgärdsvalsstudien 
kommer att utföras i samverkan med 
Huddinge kommuns pågående 
utvecklingsplan för Flemingsberg. 

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att: 

 föreslå åtgärder som medför 
en utvecklad funktion för 
bytespunkten. 

 utgöra underlag för parterna 
Huddinges fortsatta fysiska 
planering av bytespunkten och 
dess tillgänglighet. 

 vara ett underlag för 
överenskommelser om 
planering och finansiering av 
åtgärder som har samband 
med bytespunkten 
Flemingsberg.

Åtgärdsvalsstudien ska studera en 
sänkning av väg 226 förbi 
Flemingsbergs bytespunkt. Syftet med 
nedsänkningen av vägen är att minska 
barriären i den regionala stadskärnan 
och möjliggöra en tillgänglig, attraktiv 
och funktionell bytespunkt.

Åtgärdsvalsstudien avses färdigställas 
under andra kvartalet 2019, så att 

En ÅVS för bytespunkt Flemingsberg 
har tagits fram under år 2018-2019. 
Arbetet har letts av Trafikverket med 
aktivt deltagande av Huddinge 
kommun och Region Stockholm. Ett 
förslag till en avsiktsförklaring för 
denna ÅVS har tagits fram under 
våren 2020, diarienummer TRV 
2018/86716. I denna hanteras 
kopplingen mellan bytespunkt 
Flemingsberg och väg 226 samt det 
regionala cykelstråket mellan 
trafikplats Solgård och trafikplats 
Högskolan. Den nedsänkning av väg 
226 som föreslogs som åtgärd i ÅVS 
väg 226 har studerats i ÅVS 
bytespunkt Flemingsberg. Två 
åtgärdspaket med steg 4-åtgärder, 
rekommenderas i ÅVS:en, där 
nedsänkning av väg 226 ingår i båda 
alternativen. Detsamma gäller 
överbyggnad av järnvägen, fast där 
omfattningen av överdäckningen 
skiljer sig åt i alternativen.
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resultatet kan ligga till grund för 
revidering av länsplan 2022-2033.

Trafikverket leder arbetet med aktivt 
deltagande och samarbete från SLL 
och Huddinge kommun. 

4.2 Centrala Huddinge

En utvecklingsplan för centrala 
Huddinge med Huddinge centrum, 
Sjödalen och Fullersta ska påbörjas. 
Syftet är att på en övergripande nivå 
visa kommunens vilja och ambitioner 
för den fortsatta utvecklingen av 
området. Utvecklingsplanen ska 
innehålla en strategisk trafikplan med 
strategier för hållbart resande samt 
strukturer för samtliga trafikslag.

4.2 Centrala Huddinge

En utvecklingsplan för centrala 
Huddinge med Huddinge centrum, 
Sjödalen och Fullersta har påbörjats. 
Syftet är att på en övergripande nivå 
visa kommunens vilja och ambitioner 
för den fortsatta utvecklingen av 
området. Utvecklingsplanen ska 
innehålla (X) strategier för hållbart 
resande samt strukturer för samtliga 
trafikslag.

Huddinge kommun ansvarar för att 
initiera och driva denna 
utvecklingsplan med aktivt deltagande 
av Trafikverket och SLL.

Som ett led i detta arbete förs en 
dialog mellan Huddinge kommun, 
Trafikverket och Region Stockholm 
om vidare utredning av de centrala 
delarna av väg 259, vilken ska 
innefatta väg 226 mellan 
Glömstavägen och Fullersta 
trafikplats. Arbetet leds av Huddinge 
kommun där också Trafikverket och 
Region Stockholm deltar. 
Utredningen berör sträckan från 
Lännavägen/Storängsleden i öster 
till korsningen väg 
226/Glömstavägen i väster, inklusive 
Fullersta trafikplats. Särskilt viktiga 
punkter att belysa i arbetet är 
Glömstavägens koppling och funktion 
till väg 226 samt Fullersta och 
Storängens trafikplatser. Efter att 
ÅVS:en för väg 226 färdigställdes så 
har Trafikverket meddelat att 
Glömstavägens anslutning mot väg 
226 kan finnas kvar med nuvarande 
trafikföring (vänstersväng från 
Glömstavägen) även efter att 
Tvärförbindelse Södertörn 
färdigställts. 

4.3 Förslag till åtgärder i 
infrastrukturen

4.3 Förslag till åtgärder i 
infrastrukturen
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Huddingevägens funktion och 
utformning påverkar Huddinges 
invånare i hög grad. Därför är det 
särskilt viktigt att finna 
gemensamma lösningar. Då åtgärder 
i infrastrukturen planeras, utformas 
och genomförs ska dialog hållas 
mellan parterna i alla skeden. 
Trafikverket är ansvarig och leder 
arbetet men med aktiv medverkan av 
Huddinge kommun och Region 
Stockholm.

Inriktningen är att det på väg 226 
igenom Huddinge kommun in mot 
Stockholm ska vara planskilda 
korsningar. Det innebär att de 
signalreglerade korsningarna 
Lännavägen/Sågbäcksvägen, 
Björkängsvägen/Stationsvägen och 
Stuvstaleden/Ågestavägen bör byggas 
om till planskilda korsningar. 

Trafikplatserna Storängsleden och 
Fullersta vid Huddinge C är i dag 
planskilda, men behöver anpassas.

4.3.1 Åtgärder på lång sikt

Den långsiktiga inriktningen är att 
det på väg 226 igenom Huddinge 
kommun mellan Storängens 
trafikplats och Stockholm ska vara 
planskilda korsningar.  Det innebär 
att de signalreglerade korsningarna 
Lännavägen/Sågbäcksvägen, 
Björkängsvägen/Stationsvägen och 
Stuvstaleden/Ågestavägen bör byggas 
om till planskilda korsningar för att 
förbättra framkomligheter för 
kollektivtrafiken och trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter samt att 
minska barriärer. Möjligheten att 
stänga av in-/utfarter längs sträckan 
behöver utredas. 

Trafikplatserna Storängen och 
Fullersta vid Huddinge C är i dag 
planskilda, men behöver anpassas för 
ökad stadsmässighet och förbättrad 
framkomlighet för kollektivtrafiken.
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Parterna Huddinge är vidare överens 
om att det ska finnas ett regionalt 
cykelstråk längs med väg 226 igenom 
Huddinge kommun.

Dessa åtgärder förväntas tillsammans 
med de gemensamma avsikterna om 
fortsatt arbete om hållbart resande m 
m i punkt 3 leda till:  

 förbättrad framkomlighet för 
kollektivtrafiken utan att 
bygga ut ytterligare körfält 
enligt åtgärdsvalsstudiens 
utformningsprinciper, 

 förbättringar ur 
framkomlighets-, barriär- och 
miljösynpunkt. 

Parterna Huddinge är överens om att 
en avstämning av dessa punkter och 
stråkets utformningsprincip genom 
Huddinge kommun ska göras efter 
utvärdering av arbetet enligt punkt 3 
samt den uppdatering av 
samhällsplaneringen längs stråket 
som då kan föreligga från Stockholms 
stad.

Parterna Huddinge är vidare överens 
om att det ska finnas ett regionalt 
cykelstråk med standard enligt 
regional cykelplan längs med väg 226 
igenom Huddinge kommun. 
Planering och åtgärder bör starta för 
sträckorna Västra stambanan norr om 
Huddinge C-Huddinge Gymnasium 
samt Ågestavägen-Rågsvedsvägen.

Se sista stycket nedan under 4.3.2

Se 4.3.3 Utvärdering

I avvaktan på en utbyggnad enligt 
ovan har Parterna Huddinge tidigare 
genomfört en åtgärdsvalsstudie för 
oskyddade trafikanter och träffade år 
2015 en avsiktsförklaring. 

Del av åtgärden ”226 Oskyddade 
trafikanter Huddingevägen” ligger i 
länsstyrelsens länsplan 2018 - 2029 
med medel avsatta år 2018 - 2021. 

4.3.2 Åtgärder på kort sikt

I avvaktan på en utbyggnad enligt 
ovan har Parterna Huddinge tidigare 
genomfört en åtgärdsvalsstudie för 
oskyddade trafikanter och träffade år 
2015 en avsiktsförklaring. 

Del av åtgärden ”226 Oskyddade 
trafikanter Huddingevägen” ligger i 
länsstyrelsens länsplan 2018 - 2029 
med medel avsatta år 2018 - 2021. 
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Parterna Huddinge är överens om att i 
samverkan följa upp 
avsiktsförklaringen från år 2015 för 
oskyddade trafikanter och att 
precisera ytterligare sådana åtgärder 
enligt den nu genomförda 
åtgärdsvalsstudien för ombyggnad av 
Huddingevägen med underlag inför 
nästa revidering av länsplanen år 
2022.

Parterna Huddinge är därutöver 
överens om att i avvaktan på 
planskilda korsningar behövs åtgärder 
för kollektivtrafikens framkomlighet 
och att kollektivtrafikkörfält i 
norrgående riktning ska byggas ut på 
sträckan Huddinge gymnasium-
Stuvstaleden. Denna åtgärd har 
föreslagits i en åtgärdsvalsstudie för 
stombusstrafikens framkomlighet i 
stråket Flemingsberg-Skarpnäck. 
Åtgärden ska vara klar år 2021. 

En fortsatt utbyggnad kan eventuellt 
ske med ett södergående 
kollektivtrafikkörfält framförallt från 
Rågsvedskorset till Stuvstaleden.  En 
utbyggnad här kommer bland annat 
behöva föregås av en utredning som 
studerar sträckan från centrala 
Huddinge upp till kommungränsen 
mot Stockholm.

Parterna Huddinge är överens om att i 
samverkan följa upp 
avsiktsförklaringen från år 2015 för 
oskyddade trafikanter och att 
precisera ytterligare sådana åtgärder 
enligt den nu genomförda 
åtgärdsvalsstudien för ombyggnad av 
Huddingevägen med underlag inför 
nästa revidering av länsplanen år 
2022.

Parterna Huddinge är därutöver 
överens om att i avvaktan på 
planskilda korsningar behövs åtgärder 
för kollektivtrafikens 
framkomlighet.(X) Ett 
kollektivtrafikkörfält i norrgående 
riktning ska byggas ut på sträckan 
Huddinge gymnasium-Stuvstaleden. 
Åtgärden ska vara klar år 2021. Även 
ett busskörfält i södergående riktning 
mellan Glömstavägen och 
Flemingsberg ska genomföras. Dessa 
åtgärder har föreslagits i en 
åtgärdsvalsstudie för 
stombusstrafikens framkomlighet i 
stråket Flemingsberg-Skarpnäck. 

En fortsatt utbyggnad av 
kollektivtrafikkörfält kan även ske 
där så är möjligt, framförallt med ett 
norrgående kollektivtrafikkörfält från 
Stuvstaleden till Rågsvedskorset. (X) 
ITS kan användas på hela sträckan 
inom Huddinge kommun för att 
förbättra kollektivtrafikens 
framkomlighet.  

Dessa åtgärder på kort och lång sikt 
förväntas tillsammans med de 
gemensamma avsikterna för fortsatt 
arbete om hållbart resande m m i 
punkt 3 leda till förbättrad 
framkomlighet för kollektivtrafiken 
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och förbättringar ur barriär- och 
miljösynpunkt. 

4.3.3 Utvärdering

Parterna Huddinge är överens om att 
en avstämning av (X) stråkets 
utformningsprincip genom Huddinge 
kommun ska göras efter utvärdering 
av arbetet enligt framförallt punkt 3.4 
Fortsatt utredning av hållbart 
resande i stråket. Det är viktigt att 
utvärdera om utformningen med 
planskilda korsningar längs väg 226 
genom Huddinge, tillsammans med 
utredningar om hållbart resande m 
m, verkligen ger tillräckligt positiva 
effekter på framkomlighet, minskade 
barriärer och minskad 
miljöpåverkan. Även Stockholms 
stads planering för stråket är ett 
viktigt underlag att ta med i 
utvärderingen. Beroende på vad 
utvärderingen kommer fram till, kan 
utformningen behöva justeras. 

Avsiktsförklaringen har upprättats i 
tre (3) likalydande exemplar av vilka 
Parterna tagit varsitt.

HUDDINGE KOMMUN
STOCKHOLMS LÄNS 
LANDSTING
TRAFIKVERKET, Region 
Stockholm

Ort och datum
Namnförtydligande
Trafikverket, Underskrift
Region Stockholm, 
trafikförvaltningen Underskrift
Huddinge kommun, Underskrift
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Avsiktsförklaring avseende åtgärdsvalsstudie väg 226 
Huddingevägen Vårsta Södra-länken

Kommunfullmäktiges beslut
Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, Stockholms läns landsting genom 
trafikförvaltningen och Trafikverket avseende åtgärdsvalsstudie väg 226 
Huddingevägen Vårsta-Södra länken godkänns i enlighet med bilaga till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2018.

Sammanfattning
En åtgärdsvalsstudie har genomförts under åren 2014 - 2017 och arbetet har syftat till 
att nå en samsyn om lämpliga funktioner och utformning för stråket Vårsta-Södra 
länken av väg 226

Tre avsiktsförklaringar har upprättats med berörda kommuner, Botkyrka, Huddinge 
och Stockholm med Trafikverket och Stockholms läns landsting där inledande 
punkter 1 - 3 utgör en gemensam del. För Botkyrka och Huddinge kommuner har 
därutöver gjorts särskilda preciseringar i sina respektive avsiktsförklaringar. För 
Stockholms stad föreligger ännu inga sådana preciseringar.

Avsiktsförklaringarna syftar till att lägga fast de val och överväganden som gjorts i 
arbetet med åtgärdsvalsstudien samt ge vägledning för fortsatt arbete och precisera 
ansvarsfördelning mellan parterna.

Inriktningen för väg 226 är att förbättra framkomlighet och öka tillgänglighet mellan 
kommundelar på var sida om vägen genom att bygga om de signalreglerade 
korsningarna till planskilda korsningar samt att komplettera vägen med ett regionalt 
cykelnät.

Utredningar om hållbart resande, åtgärder avseende efterfrågan på vägkapacitet 
inklusive samordning med det lokala vägnätet och påverkan av buller och 
luftföroreningar planeras att påbörjas år 2019.

Utvärdering av dessa utredningar ska ske mot inriktningen av vägens utformning med 
planskilda korsningar avseende bl a framkomlighet och miljöpåverkan eller om 
ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga. Även det underlag som då kan föreligga för 
Stockholms stads samhällsplanering i anslutning till väg 226 utgör en viktig del av 
denna utvärdering.

Innan sådan utvärdering gjorts behöver åtgärder prioriteras för att öka säkerheten för 
oskyddade trafikanter. En år 2015 träffad separat avsiktsförklaring ska följas upp och 
preciseras inför revideringen av länsplanen år 2022.
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Även framkomligheten för kollektivtrafiken är redan nu prioriterad med utbyggnad 
av ett kollektivtrafikkörfält mellan busshållplats Huddinge gymnasium och 
Stuvstaleden som enligt Trafikverkets bedömning är klart år 2021.

Överläggning i kommunfullmäktige
Malin Danielsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Birgitta Ljung (MP) och Anders Abel (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag som 
lyder enligt följande:
Att byta ut ”Tvärförbindelse Södertörn” till ”Spårväg syd” i första stycket på sidan 2 
i avsiktsförklaringen.
 
I övrigt yttrar sig Daniel Dronjak (M).
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 

Propositioner i kommunfullmäktige
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till kommunstyrelsens 
förslag mot bifall till Miljöpartiets förslag, och finner härvid att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutet delges
Trafikverket
Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen
Botkyrka kommun
Stockholms stad
Natur- och byggnadsnämnden
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Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
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Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Liselott Söderström
Liselott.Soderstrom@huddinge.se

Kommunstyrelsen 

Avsiktsförklaring avseende åtgärdsvalsstudie väg 226 
Huddingevägen Vårsta- Södra länken

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, Stockholms läns landsting genom 
trafikförvaltningen och Trafikverket avseende åtgärdsvalsstudie väg 226 
Huddingevägen Vårsta-Södra länken godkänns i enlighet med bilaga till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2018.

Sammanfattning
En åtgärdsvalsstudie har genomförts under åren 2014 - 2017 och arbetet har syftat till att 
nå en samsyn om lämpliga funktioner och utformning för stråket Vårsta-Södra länken av 
väg 226

Tre avsiktsförklaringar har upprättats med berörda kommuner, Botkyrka, Huddinge och 
Stockholm med Trafikverket och Stockholms läns landsting där inledande punkter 1 - 3 
utgör en gemensam del. För Botkyrka och Huddinge kommuner har därutöver gjorts 
särskilda preciseringar i sina respektive avsiktsförklaringar. För Stockholms stad 
föreligger ännu inga sådana preciseringar.

Avsiktsförklaringarna syftar till att lägga fast de val och överväganden som gjorts i 
arbetet med åtgärdsvalsstudien samt ge vägledning för fortsatt arbete och precisera 
ansvarsfördelning mellan parterna.

Inriktningen för väg 226 är att förbättra framkomlighet och öka tillgänglighet mellan 
kommundelar på var sida om vägen genom att bygga om de signalreglerade korsningarna 
till planskilda korsningar samt att komplettera vägen med ett regionalt cykelnät.

Utredningar om hållbart resande, åtgärder avseende efterfrågan på vägkapacitet inklusive 
samordning med det lokala vägnätet och påverkan av buller och luftföroreningar planeras 
att påbörjas år 2019. 

Utvärdering av dessa utredningar ska ske mot inriktningen av vägens utformning med 
planskilda korsningar avseende bl a framkomlighet och miljöpåverkan eller om 
ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga. Även det underlag som då kan föreligga för 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

2 (6)

Datum Diarienummer
2018-05-15 KS-2015/1835.351

Stockholms stads samhällsplanering i anslutning till väg 226 utgör en viktig del av denna 
utvärdering.

Innan sådan utvärdering gjorts behöver åtgärder prioriteras för att öka säkerheten för 
oskyddade trafikanter. En år 2015 träffad separat avsiktsförklaring ska följas upp och 
preciseras inför revideringen av länsplanen år 2022.

Även framkomligheten för kollektivtrafiken är redan nu prioriterad med utbyggnad av ett 
kollektivtrafikkörfält mellan busshållplats Huddinge gymnasium och Stuvstaleden som 
enligt Trafikverkets bedömning är klart år 2021.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
En åtgärdsvalsstudie har genomförts under åren 2014 - 2017 och arbetet har syftat 
till att nå en samsyn om lämpliga funktioner och utformning för stråket Vårsta-
Södra länken av väg 226
Tre avsiktsförklaringar har upprättats med berörda kommuner, Botkyrka, 
Huddinge och Stockholm med Trafikverket och Stockholms läns landsting där 
inledande punkter 1 - 3 utgör en gemensam del. För Botkyrka och Huddinge 
kommuner har därutöver gjorts särskilda preciseringar i sina respektive 
avsiktsförklaringar. För Stockholms stad föreligger ännu inga sådana 
preciseringar.
Avsiktsförklaringarna syftar till att dokumentera, tydliggöra och lägga fast de val 
och överväganden som gjorts i det gemensamma arbetet med åtgärdsvalsstudien. 
Vidare ska avsiktsförklaringen ge vägledning för fortsatt arbete samt precisera 
ansvarsfördelning mellan parterna.

För samtliga parter gemensamma avsikter
Funktionell uppdelning av stråket
Väg 226 mellan Vårsta och Tumba har en liten regional funktion där 
planeringsförutsättningarna präglas av ökad stadsmässighet med fokus på lokala 
funktioner och behov.
Mellan Tumba och Flemingsberg har väg 226 en stark lokal och mellankommunal 
funktion. För sträckningen genom Flemingsberg gäller prioritering av miljö och 
stadsbyggnad samordnad med utvecklingen av Flemingsberg som regional 
stadskärna.
Mellan Flemingsberg och Södra länken är den regionala funktionen primär och 
ska inrymma ökade anspråk på framkomlighet för kollektivtrafik tillsammans med 
en kraftfull stadsutveckling. Tillgängligheten till Flemingsberg ska präglas av en 
regional funktion samordnad med den planerade Tvärförbindelse Södertörn.
Regionalt cykelnät
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Ett regionalt statligt cykelnät ska finnas utmed väg 226 med god tillgänglighet till 
regionala målpunkter och lokala cykelnät samt samordnas med Tvärförbindelse 
Södertörns planerade regionala cykelnät.  
Fortsatta utredningar 
Efterfrågan på bilresor och vägtransporter i Stockholmsregionens centrala delar 
kommer i framtiden inte att fullt ut kunna mötas med ökad vägkapacitet. 
En fortsatt utredning ska därför göras under ledning av Stockholms läns landsting 
om hållbart resande i stråket för att tillskapa möjligheter och incitament för 
hållbara val av färdmedel tillsammans med en utredning under ledning av 
Trafikverket om åtgärder för att balansera efterfrågan och kapacitet. Kommunerna 
ska medverka i dessa arbeten och även leda arbeten inom sina respektive 
kommuner om utveckling av huvudgatunät för lokal trafik för ökad tydlighet i 
rollfördelningen mellan lokal, mellankommunal och regional trafik. 
En fortsatt utredning om att precisera åtgärder för att minska problem med buller 
och luftföroreningar som underlag för den fysiska planeringen ska göras under 
ledning av Trafikverket.
Samtliga dessa fortsatta utredningar ska genomföras med start år 2019 med 
förutsättningen att samtliga parter avsätter medel och resurser i sina respektive 
budgetar och verksamhetsplaner.

Avsiktsförklaringen inom Huddinge kommun
Inriktning för planering och åtgärder i övrigt:
För åtgärder inom Huddinge kommun utgör utgångspunkterna enligt RUFS 2010 
och 2050 för utvecklingen av den regionala stadskärnan Flemingsberg med ett 
utvecklat resecentrum en viktig förutsättning för den framtida väg 226. Parterna är 
överens om att åtgärder för förbättrad tillgänglighet till Flemingsberg är viktiga 
och att sådana åtgärder därför ska prioriteras i respektive parts planering. En 
särskild åtgärdsvalsstudie ska genomföras för bytes- och målpunkten 
Flemingsberg och ledas av Trafikverket. Den avses färdigställas andra kvartalet 
2019 så att resultatet kan ligga till grund för revidering av länsplanen år 2022–
2033.  
För Centrala Huddinge har en utvecklingsplan påbörjats av kommunen. Den ska 
även innehålla en strategisk trafikplan för hållbart resande och strukturer för 
samtliga trafikslag. Kommunen leder arbetet med aktivt deltagande från 
Trafikverket och Stockholms läns landsting. 
Inriktningen för väg 226 inom Huddinge kommun är att det ska vara planskilda 
korsningar. De signalreglerade korsningarna Lännavägen/Sågbäcksvägen, 
Björkängsvägen/Stationsvägen och Stuvstaleden/Ågestavägen bör byggas om till 
planskilda korsningar. De idag planskilda trafikplatserna vid Storängsleden och 
Fullersta behöver anpassas. Övergripande underlag för denna anpassning arbetas 
fram i den påbörjade utvecklingsplanen för centrala Huddinge.
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Utöver detta ska det finnas ett regionalt cykelstråk längs väg 226 genom 
Huddinge kommun.
Dessa åtgärder tillsammans med de gemensamma avsikterna med fortsatta 
utredningar om hållbart resande m m bedöms leda till 

 förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken
 förbättringar ur barriär och miljösynpunkt.

En avstämning av dessa effekter och stråkets utformningsprincip ska göras genom 
utvärdering av de fortsatta utredningarna ovan. Stockholms stads 
samhällsplanering i anslutning till stråket ska då också ingå i avstämningen. 
I avvaktan på genomförande av denna inriktning för väg 226 genom Huddinge är 
parterna överens om att åtgärder genomförs enligt nedan:

 På kort sikt är en förbättrad säkerhet för oskyddade trafikanter viktig för 
hela stråket och finns med som del av en åtgärd i gällande länsplan. En 
tidigare tecknad avsiktsförklaring baserad på en tidigare genomförd 
åtgärdsvalsstudie för oskyddade trafikanter ska av parterna följas upp även 
med fortsatta åtgärder inför nästa avstämning av länsplanen år 2022. 

 En ökad framkomlighet är angelägen för framförallt kollektivtrafiken på 
sträckan Huddinge gymnasium – Stuvstaleden med utbyggnad av ett 
kollektivtrafikkörfält i norrgående riktning med av Trafikverket bedömt 
färdigställande år 2021. Ett eventuellt kollektivtrafikkörfält i södergående 
riktning från centrala Huddinge till kommungränsen mot Stockholm 
behöver utredas vidare.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser positivt på att en avsiktsförklaring nu träffas om fortsatta 
förutsättningar för samhällsplaneringen i anslutning till Huddingevägen. 
Huddingevägen är idag en stor barriär genom kommunen. Tillgängligheten mellan 
kommunens delar väster och öster om vägen behöver förbättras. Med inriktningen 
att bygga om de signalreglerade korsningarna till planskilda korsningar ökar 
denna tillgänglighet samtidigt som framkomligheten förbättras på 
Huddingevägen.
Särskilt barriären som vägen utgör i Flemingsberg behöver minska kraftigt för en 
positiv utveckling av den regionala stadskärnan. Den särskilda åtgärdsvalsstudien 
för bytes- och målpunkten Flemingsberg inklusive en nedsänkning av 
Huddingevägen blir ett viktigt underlag för åtgärder i Flemingsberg i kommande 
länsplan 2022–2033.
Det är viktigt att utvärdera om den utformning med planskilda korsningar längs 
väg 226 genom Huddinge, tillsammans med utredningar om hållbart resande med 
mera, verkligen ger tillräckligt positiva effekter på framkomlighet, minskade 
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barriärer och minskad miljöpåverkan. Även Stockholms stads planering för stråket 
är ett viktigt underlag att ta in i utvärderingen. Beroende på vad utvärderingen 
kommer fram till, kan det bli aktuellt med ytterligare fysiska åtgärder, framförallt 
för kollektivtrafikens framkomlighet och för de oskyddade trafikanterna.

En ökad efterfrågan på resor och godstransporter i stråket och i regionen kan inte 
fullt ut mötas genom att öka kapaciteten i vägnätet. Det omgivande trafiknätet 
med t ex Essingeleden och Södra länken har redan idag kapacitetsbrist vissa tider 
och köer riskerar att flyttas utåt i regionen och i stråket. Ett hållbart framtida 
resande innehåller en ökad andel resande med kollektivtrafik, effektivare 
användning av bilen som transportmedel, utveckling av den regionala 
cykelpendlingen och gång för lokala resor. Kommunens bebyggelsestruktur och 
den vardagssituation många Huddingebor befinner sig i gör att bilen för många 
Huddingebor är en förutsättning för att livspusslet ska gå ihop. Denna insikt måste 
finnas med i kommunens arbete med att genomföra intentionerna i trafikstrategin.

Huddinge kommun arbetar fortsatt i den fysiska planeringen med hållbart resande, 
styrning av biltrafiken och det lokala huvudvägnätet genom de lokala 
utvecklingsplanerna och kommunens trafikstrategi.

Åtgärder för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna prioriteras med 
uppföljning av tidigare träffad avsiktsförklaring om de oskyddade trafikanterna. 
En gång- och cykelbro tvärs väg 226 vid Ågestavägen är särskilt viktig för 
Huddinge kommun.
Även framkomligheten för kollektivtrafiken behöver förbättras i närtid och ett 
kollektivtrafikkörfält byggs ut norrgående mellan Huddinge Gymnasium – 
Stuvstaleden som bedöms av Trafikverket vara klart år 2021.

Magdalena Bosson
Kommundirektör

Heléne Hill
Samhällsbyggnadsdirektör

Liselott Söderström
 Trafikplanerare

Bilagor
Bilaga 1. Avsiktsförklaring avseende ÅVS väg 226 Huddingevägen Vårsta-

Södra länken
Bilaga 2. Åtgärdsvalsstudie Väg 226 Vårsta – Södra länken, Slutrapport 2017-

06-15
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Avsiktsförklaring avseende ÅVS väg 226 Huddingevägen
Vårsta-Södra länken (20180509)

1. Utgångspunkter
Parterna Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad, Stockholms läns 
landsting genom Trafikförvaltningen (nedan kallad SLL) och Trafikverket.

Parterna är genom tre avsiktsförklaringar, med likalydande innehåll i punkterna 1-3, överens 
om gemensamma planeringsförutsättningar för stråket Vårsta-Södra länken av väg 226 samt 
därutöver preciserade avsikter i punkten 4 mellan Trafikverket, SLL och respektive kommun 
specifikt för stråkavsnittet inom den egna kommunen.

En åtgärdsvalsstudie har genomförts under åren 2014-2017 och arbetet har syftat till att nå 
en samsyn om lämpliga funktioner och utformning för stråket Vårsta-Södra länken av väg 
226. Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv ska de gemensamma planeringsförutsättningarna 
ses som ett verktyg för att skapa tydlighet i vägens funktion och hur vägens framtida 
utformning ska förhålla sig till omgivande, nuvarande och planerade stads- och 
landskapsmiljöer.

2. Syfte
Avsiktsförklaringen syftar till att dokumentera, tydliggöra och lägga fast de val och 
överväganden som gjorts i det gemensamma arbetet med åtgärdsvalsstudien. Vidare ska 
avsiktsförklaringen ge vägledning för fortsatt arbete samt precisera ansvarsfördelning mellan 
parterna.

3. Parternas gemensamma avsikt för stråket

3.1    Funktionell uppdelning av stråket

Parterna har enats kring en funktionsuppdelning av vägen i tre delar med olika 
trafikuppgifter. Detta ger olika förutsättningar vid utformning av vägrummet i förhållande 
till en stadsmässig utbyggnad i stråket.

- Vårsta-Tumba, liten regional funktion och planeringsförutsättningen präglas av ökad 
stadsmässighet med fokus på lokala funktioner och behov.

- Tumba-Flemingsberg, stark lokal- och mellankommunal funktion men den regionala 
funktionen är sekundär. Ny sträckning av väg 226 förbi Tullinge anpassas i sin 
utformning för att tillgodose dessa behov. Sträckningen genom Tullinge ges därefter 
ökad fokus på prioritering av miljö- och stadsbyggnadsfrågor. För sträckningen 
genom Flemingsberg gäller ökat fokus på prioritering av miljö- och 
stadbyggnadsfrågor samordnad med utvecklingen av Flemingsberg som regional 
stadskärna.  

- Flemingsberg-Södra Länken, den regionala funktionen är primär, där utformning och 
hastighetskrav anpassas för att tillgodose krav på god transportkvalitet och principer i 
Framkomlighetsprogrammet1. För att hantera den framtidareseefterfrågan ska stråket 

1 Framkomlighetsprogram, Trafikverket Region Stockholm, 2015.
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inrymma ökade anspråk på framkomlighet för kollektivtrafik och cykelpendling samt 
förbättrad tillgänglighet för kollektivtrafiken. På sträckan ska sociala och 
miljömässiga utmaningar hanteras i stråket tillsammans med en kraftfull 
stadsutveckling i framväxande stadsdelar. Tillgängligheten till Flemingsberg norrifrån 
ska präglas av en regional funktion inklusive samband med den planerade regionala 
Tvärförbindelse Södertörn. 

Parterna är överens om att den funktionella uppdelningen är en utgångspunkt för 
åtgärdsvalsstudiens gemensamma utformningsprinciper (se även pkt 3.3 om fortsatt 
utredning om hållbart resande i stråket).

3.2 Stråket ska utvecklas med starka radiella cykelförbindelser

Parterna är överens om att det ska vara ett regionalt cykelvägnät utmed väg 226 
Huddingevägen och att cykelvägen ska utformas som en cykelväg med god standard enligt 
regional cykelplan, som ges god tillgänglighet till regionala målpunkter och lokala cykelnät 
samt samordnas med Tvärförbindelse Södertörns regionala cykelvägnät. Staten är väghållare 
och ansvarar för det regionala cykelvägnätet.

3.3 Åtgärder för att reglera efterfrågan på vägkapacitet från biltrafiken 

Parterna är överens om att det i regionens centrala delar i framtiden inte kommer gå att hålla 
jämna steg mellan bilreseefterfrågan och vägkapaciteten. Utvecklingen framöver innebär 
efterfrågan på mer resor och godstransporter, men det kan inte mötas fullt ut med åtgärder i 
vägnätet i form av ökad kapacitet för vägtrafik. Vägkapaciteten bör prioriteras mellan olika 
typer av trafik, i synnerhet vid kritiska tidpunkter. 

Åtgärder är därför nödvändiga för att kunna balansera efterfrågan och kapacitet. En 
kombination av flera åtgärder kan ge en samlad effekt som kan bidra till en mer förutsägbar 
framkomlighet i nätet. Syftet är därutöver att skapa en effektivare vägtrafik och en minskad 
miljöpåverkan. Åtgärder för detta har olika huvudmän och kräver ett samarbete mellan 
berörda aktörer för att ge full effekt. 

Parterna är överens om att Trafikverket leder arbetet med aktiv samverkan från övriga parter 
om principer för åtgärder. Resultatet ska fungera som underlag för olika strategiska planer 
samt för kommunernas och regionens fysiska planering.

3.4 Fortsatt utredning av hållbart resande i stråket

För att i framtiden kunna hantera alla anspråk på resor i stråket som idag utgörs av väg 226 
med omland är det nödvändigt att tillskapa möjligheter och incitament för hållbara val av 
färdmedel.  För att utreda detta åtar sig Parterna att genomföra en fortsatt studie kring 
hållbart resande i stråket. Studien ska ledas av SLL. Delar som behöver studeras vidare 
innefattar:

1. Bebyggelsestruktur som möjliggör hållbara lokala resor och stärker möjligheten att 
bedriva effektiv och attraktiv kollektivtrafik

2. Utformning och dimensionering av kollektivtrafiksystemet
3. Incitament för att välja gång, cykel eller kollektivtrafik framför bil
4. Infrastruktur som möjliggör och stödjer lokalt och regionalt hållbart resande

Parallellt med arbetet för åtgärdsvalsstudien för väg 226 har även en åtgärdsvalsstudie för 
kollektivtrafik, stråk 4 genomförts av SLL med utgångspunkter och förslag till åtgärder som 
beaktas i det fördjupade arbetet.
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3.5 Det lokala vägnätet behöver samordnas

Parterna är överens om att framtida planering av väg- och bebyggelsestrukturer ska utgå från 
en ökad tydlighet i rollfördelningen mellan lokal, mellankommunal och regional trafik. 
Utveckling av befintliga huvudgator och förbindelser till huvudgator samt nya tänkbara 
länkar i ett huvudgatunät behöver utredas vidare av respektive kommun. 

Parterna är överens om att kommunerna leder arbetet inom respektive kommun med aktivt 
deltagande av övriga parter.

3.6 Fortsatt arbete om påverkan av buller samt luftföroreningar

Behov av åtgärder för att minska problem med höga bullernivåer och höga 
luftföroreningshalter i den befintliga miljön och i kommande planering, av såväl kommunala 
planer och program som i Trafikverkets planering, ska tas fram i ett fördjupat samarbete. I 
detta arbete ska både normer, riktvärden och miljökvalitetsmål beaktas.

Parterna är överens om att Trafikverket leder arbetet med aktivt deltagande av övriga parter 
och att dessa preciseringar kan utgöra underlag för den fysiska planeringen.

Parterna är överens om att punkterna 3.2-3.6 ska genomföras med start 2019 och för att 
möjliggöra är en förutsättning att parterna avsätter medel och resurser i sina respektive 
budgetar och verksamhetsplaner. 

4. Gemensam avsikt inom Huddinge kommun – Trafikverket, SLL 
trafikförvaltningen och Huddinge kommun (Parter Huddinge)

4.1 Flemingsberg

Flemingsberg planeras, i enlighet med RUFS 2010 samt den aktualiserade RUFS 2050, som 
en regional stadskärna och en kraftfull mål- och bytespunkt med ett utvecklat resecentrum i 
södra Storstockholm. Parterna Huddinge är överens om att åtgärder för förbättrad 
tillgänglighet till Flemingsberg är viktiga för den flerkärniga regionala utvecklingen i 
Storstockholm med bostadsförsörjning och kvalificerade verksamheter. Dessa åtgärder ska 
därför prioriteras i respektive parts planering innevarande planperiod för transportsystemet 
2018 - 2029. 

Det direkta funktionella och fysiska sambandet mellan resecentrum Flemingsberg, Spårväg 
syd, Västra stambanan och barriärminskningen för väg 226 gör att parterna Huddinge är 
överens om att planering, avtal och genomförande ska ske samordnat. 

SLL i samarbete med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF), Huddinge och Botkyrka 
kommuner har arbetat fram ett utvecklingsprogram för Flemingsberg som remissbehandlats 
under hösten 2017. Huddinge kommun har påbörjat en konkretisering av programmet 
genom en utvecklingsplan.

4.1.1 Åtgärdsvalsstudie för bytespunkt Flemingsberg 

Parterna Huddinge är överens om att en åtgärdsvalsstudie ska genomföras för bytes- och 
målpunkten Flemingsberg. Åtgärdsvalsstudien kommer att utföras i samverkan med 
Huddinge kommuns pågående utvecklingsplan för Flemingsberg. 

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att: 



4

 föreslå åtgärder som medför en utvecklad funktion för bytespunkten. 
 utgöra underlag för parterna Huddinges fortsatta fysiska planering av bytespunkten 

och dess tillgänglighet. 
 vara ett underlag för överenskommelser om planering och finansiering av åtgärder 

som har samband med bytespunkten Flemingsberg.

Åtgärdsvalsstudien ska studera en sänkning av väg 226 förbi Flemingsbergs bytespunkt. 
Syftet med nedsänkningen av vägen är att minska barriären i den regionala stadskärnan och 
möjliggöra en tillgänglig, attraktiv och funktionell bytespunkt.

Åtgärdsvalsstudien avses färdigställas under andra kvartalet 2019, så att resultatet kan ligga 
till grund för revidering av länsplan 2022-2033.

Trafikverket leder arbetet med aktivt deltagande och samarbete från SLL och Huddinge 
kommun. 

4.2 Centrala Huddinge

En utvecklingsplan för centrala Huddinge med Huddinge centrum, Sjödalen och Fullersta 
ska påbörjas. 
Syftet är att på en övergripande nivå visa kommunens vilja och ambitioner för den fortsatta 
utvecklingen av området. Utvecklingsplanen ska innehålla en strategisk trafikplan med 
strategier för hållbart resande samt strukturer för samtliga trafikslag.

Huddinge kommun ansvarar för att initiera och driva denna utvecklingsplan med aktivt 
deltagande av Trafikverket och SLL.

4.3 Förslag till åtgärder i infrastrukturen

Inriktningen är att det på väg 226 igenom Huddinge kommun in mot Stockholm ska vara 
planskilda korsningar. Det innebär att de signalreglerade korsningarna 
Lännavägen/Sågbäcksvägen, Björkängsvägen/Stationsvägen och Stuvstaleden/Ågestavägen 
bör byggas om till planskilda korsningar. 

Trafikplatserna Storängsleden och Fullersta vid Huddinge C är i dag planskilda, men behöver 
anpassas.

Parterna Huddinge är vidare överens om att det ska finnas ett regionalt cykelstråk längs med 
väg 226 igenom Huddinge kommun.

Dessa åtgärder förväntas tillsammans med de gemensamma avsikterna om fortsatt arbete om 
hållbart resande m m i punkt 3 leda till:  

 förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken utan att bygga ut ytterligare körfält 
enligt åtgärdsvalsstudiens utformningsprinciper, 

 förbättringar ur framkomlighets-, barriär- och miljösynpunkt. 

Parterna Huddinge är överens om att en avstämning av dessa punkter och stråkets 
utformningsprincip genom Huddinge kommun ska göras efter utvärdering av arbetet enligt 
punkt 3 samt den uppdatering av samhällsplaneringen längs stråket som då kan föreligga 
från Stockholms stad. 

I avvaktan på en utbyggnad enligt ovan har Parterna Huddinge tidigare genomfört en 
åtgärdsvalsstudie för oskyddade trafikanter och träffade år 2015 en avsiktsförklaring. 
Del av åtgärden ”226 Oskyddade trafikanter Huddingevägen” ligger i länsstyrelsens länsplan 
2018 - 2029 med medel avsatta år 2018 - 2021. 
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Parterna Huddinge är överens om att i samverkan följa upp avsiktsförklaringen från år 2015 
för oskyddade trafikanter och att precisera ytterligare sådana åtgärder enligt den nu 
genomförda åtgärdsvalsstudien för ombyggnad av Huddingevägen med underlag inför nästa 
revidering av länsplanen år 2022.

Parterna Huddinge är därutöver överens om att i avvaktan på planskilda korsningar behövs 
åtgärder för kollektivtrafikens framkomlighet och att kollektivtrafikkörfält i norrgående 
riktning ska byggas ut på sträckan Huddinge gymnasium-Stuvstaleden. Denna åtgärd har 
föreslagits i en åtgärdsvalsstudie för stombusstrafikens framkomlighet i stråket 
Flemingsberg-Skarpnäck. Åtgärden ska vara klar år 2021. 

En fortsatt utbyggnad kan eventuellt ske med ett södergående kollektivtrafikkörfält 
framförallt från Rågsvedskorset till Stuvstaleden.  En utbyggnad här kommer bland annat 
behöva föregås av en utredning som studerar sträckan från centrala Huddinge upp till 
kommungränsen mot Stockholm.

---------------------------------------------
HUDDINGE KOMMUN

---------------------------------------------                               -----------------------------------------------
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING TRAFIKVERKET, Region Stockholm
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Figur 1. Översiktskarta över väg 226 från Södra länken i norr till Vårsta i söder.  

Källa: Lantmäteriet 2016. 
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Förord 

Stockholmsregionen står inför flera stora utmaningar. Den snabba befolkningstillväxten ställer allt 

högre krav på ett välfungerande samspel mellan bebyggelse- och transportstrukturen. Det krävs också 

att de offentliga aktörerna är samstämmiga i vilka åtgärder som ska göras.  

Arbetet med åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 226 mellan Vårsta och Södra länken har genomförts som 

en dialog mellan Trafikverket, Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad, Landstingets 

Trafikförvaltning samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet med ÅVS:n har varit att nå en samsyn 

om lämplig framtida kapacitet och funktion samt hitta en möjlig utformning och åtgärder för förbättra 

väg 226. Detta med hänsyn till samspel med omgivande bebyggelseutveckling och miljökrav. 

Arbetet med ÅVS:n genomfördes i huvudsak under 2015 och 2016. Arbetet har tagit lång tid bl.a. 

beroende på de komplexa utmaningar som aktörerna gemensamt tagit sig an genom att ha ambitionen 

att i ÅVS:n testa att tillämpa dels Trafikverkets Framkomlighetsprogram (2015), dels en s.k. 

planeringsstyrd utformning. Kortfattat handlar det om att hantera framtida reseefterfrågan aktivt och 

beakta att förändringar av bebyggelse- och transportinfrastrukturen måste understödja förändrade 

färdmedelsval och målpunkter, så att ökningen av vägtrafiken dämpas till förmån för resor med 

kollektivtrafik samt gång- och cykel. Det utdragna arbetet innebär också att såväl projektledning, 

utredande konsult som flera styrgrupps- och projektdeltagare har skiftats under arbetets gång.  

Trafikverket har varit projektledande organisation. De deltagande aktörerna har medverkat i såväl 

styr- som arbetsgrupp. På genomförda workshops deltog flera representanter från de olika aktörerna, 

för att diskutera problembild, mål och förslag till åtgärder.  

Åtgärdsvalsstudieprocessen har resulterat i att de deltagande aktörerna enats om en problembild, 

principiell utformning av vägen på olika delsträckor samt konkreta och genomförbara åtgärder. Vidare 

har aktörerna enats om förslag till fortsatt arbete. Ett förslag till gemensam avsiktsförklaring har 

upprättas som beskriver detta.  

Samtliga rekommenderade åtgärder kommer att omhändertas av ansvarig part i respektive 

organisation. De åtgärder från ÅVS:n som avser statlig väg kommer att utgöra kandidater i den 

kommande länsplanen för 2018-2029.  
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1 Sammanfattning 

Stockholmsregionen växer kraftigt vilket bland annat medför att planeringsförutsättningarna blir allt 

mer komplexa. Planeringen för hur framtida bebyggelsestruktur och transportsystem ska utvecklas är 

något som sker i växelverkan mellan många olika aktörer, som vidare behöver beakta allt fler och 

svårare frågor. Det finns stora utmaningar med att komma överens om hur markanvändningen bör 

formas för att optimera nyttorna vid framtida stads- och transportplanering. Trafikverket Region 

Stockholm har med anledning av det ovan beskrivna tillsammans med kommunerna Botkyrka, 

Huddinge och Stockholm, SLL trafikförvaltningen och Länsstyrelsen i Stockholms län för väg 226 

(Huddingevägen) mellan Vårsta i söder till Södra länken i norr genomfört en åtgärdsvalsstudie. Syftet 

har varit att med hänsyn till den omgivande bebyggelseutvecklingen samt rådande miljökrav nå 

samsyn om lämplig kapacitet och funktion samt att hitta en principiell utformning och förslag till 

åtgärder för att förbättra för väg 226. Åtgärdsvalsstudiens tidshorisont är år 2030 med utblick mot år 

2050.   

Tidigare och pågående utredningar som utgjort ramarna och i vissa fall ändrat förutsättningarna för 

ÅVS:n är Trafikverkets Framkomlighetsprogram (2015), Väg 226 Tumba-Tullinge (2012), 

Behovsanalys och åtgärdsvalsstudie – Förbättrad framkomlighet i stomnätet – delrapport 1 Brister i 

framkomligheten och mål för åtgärderna (2014), Åtgärdsvalsstudie för Tumba Centrum (2013), 

Åtgärdsvalsstudie Väg 226 Dalvägen, Björkvägen och norrut, GC-väg (2012), Åtgärdsvalsstudie – 

väg 226, Huddingevägen, delen Västra stambanan-Rågsvedsvägen (2014), Vägplan för väg 226/571 

Pålamalmsvägen-Högskolan, del av Förbifart Tullinge (beräknas vara färdig under 2018). 

Åtgärdsvalsstudiens komplexitet har medfört behov av en utökad förankring och ett nära samarbete 

mellan parterna. 

Åtgärdsvalsstudien har genomförts med hjälp av fyrstegsprincipen (se definition på s. 17) och 

metodiken för åtgärdsvalsstudier (för ytterligare information se: trafikverket.se – ”Åtgärdsvalsstudier-

nytt steg i planering av transportlösningar – handledning 2015:171”). Under arbetsprocessen har det 

utarbetats en funktionsindelning för vägen som har gett upphov till tre olika vägsträckor med tydliga 

funktioner och utformningskrav för varje sträcka. En av vägsträckorna har också delats upp i fyra 

delsträckor i syfte att ytterligare förtydliga vägens behov och val av åtgärder.  

 

Figur 2. Schematisk bild över väg 226 uppdelad i tre sträckor respektive delsträckor.   
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