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Åtgärdsvalsstudie Huddingevägen (väg 226), Vårsta - Södra Länken 
delen Västra stambanan – Rågsvedsvägen Ärendenummer: TRV 2016/96935 
Slutrapport 2017-06-15 
 
Den 10 februari 2014 publicerade Trafikverket den sedan länge emotsedda rapporten om 
åtgärdsvalsstudie för Huddingevägen (väg 226), delen Västra Stambanan – Rågsvedsvägen 
med projektnummer 101946. Studien hade tagits fram under perioden juni 2012 till december 
2013. Trafikverkets kontaktpersoner var då Bertil Nilsson, projektledare Investering samt 
Martin Bylander, Samhällsbehov, vilka vi hade ett flera kontakter/möten med.  
 
Det övergripande syftet med åtgärdsvalsstudien var att ta fram förslag till åtgärder på kort 
sikt, inom en femårsperiod, vilka skulle förbättra situationen för oskyddade trafikanter längs 
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med och tvärs över Huddingevägen på den aktuella sträckan. Detta med bibehållen 
framkomligheten för fordonstrafiken. 
 
För dessa kortsiktiga åtgärder fanns 83 MSEK reserverade med produktionsår 2015-2016. 
Sedan rapporten skrevs och publicerades har till synes ingenting hänt och ingen information 
har kommit de boende (sakägare) längs den aktuella sträckan till del. 
 
Vid påstötningar till Trafikverket fick vi, till slut, genom Elisabeth Lloyd den 2 december 2015 
beskedet att (citat): 
 
”Åtgärdsvalsstudien för väg 226 med inriktning på oskyddade trafikanter har gått vidare och 
samordnats åtgärdsvalsstudien för kollektivtrafik. För dessa ska Trafikverket göra en 
gemensam vägplan som är det nästa steget i processen efter åtgärdsvalsstudie. När 
vägplanen kommer igång under nästa år får den en egen hemsida där mer information 
kommer att finnas.  
Översynen av Huddingevägen på längre sikt pågår och är inne i slutfasen. Just nu håller 
Trafikverket och de berörda kommunerna att prata ihop sig om vilka åtgärder som är 
lämpliga att gå vidare med. Just vid Stuvsta är det korsningspunkterna som är intressanta att 
diskutera.”  
 
De i citatet nämnda Åtgärdsvalsstudien för kollektivtrafik liksom den gemensamma 
vägplanen har vi inte sett till. Vi vet att en ny Åtgärdsvalsstudie har gjorts för hela väg 226, 
från Vårsta till Södra länken. Slutrapporten presenterades 2017-06-15. Men den studien 
(Ärendenummer TRV 2016/96935) talar om åtgärder under perioden tidigast 2030-2050. 
 
Vi undrar vad som skett med de kortsiktiga åtgärderna inom Stuvsta. Vid förfrågan återigen 
till Trafikverket fick vi den 11 oktober 2017 besked från Nicki Nordholm att det som planeras 
är (citat): 
 
”breddning av gång- och cykelväg, trimning av signalreglering och ett kollektivkörfält i 
norrgående riktning”. 
 
Svaret är tyvärr mycket intetsägande och innehåller bara några få åtgärder som nu planeras 
till byggstart först å 2020. Planen på ett kollektivkörfält anser vi inte bidrar till att förbättra 
situationen på Huddingevägen. Trafikflödet kommer att försämras. Oskyddade trafikanter får 
inte en bättre situation. Huddingevägen som avskiljande barriär mellan östra och västra 
Stuvsta kommer att bli ännu mer allvarlig. 
 
Av de någorlunda omfattande åtgärdsplanerna från 2014 ”bidde alltså en tumme”. Och 
dessutom med i bästa fall fem års försening. Vad som behövs är flera planskilda korsningar 
utmed sträckan Västra stambanan – Rågsvedsvägen, så att trafiken flyter på bättre, utan 
några stopp samt avlastar köerna på anslutningsvägarna, för utfart till Huddingevägen. 
 
Det tycks som om Trafikverket i sitt svar 11 oktober 2017 blandat ihop 2014 års 
åtgärdsvalsstudie med åtgärdsvalsstudien från 2017, som avser hela sträckningen för väg 
226, från Vårsta till Södra Länken. 
 
Med hänsyn till det kortsiktiga perspektivet (Åtgärdsvalsstudien från 2014) vill vi 
därför ställa två frågor: 
 
1. Varför har Trafikverket reducerat antalet planerade åtgärder och i stället lagt till  
    detta med kollektivkörfält och varför har genomförandet (hittills) blivit minst fem  
    år försenat.  
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2. Till Huddinge kommun ställer vi frågan om kommunen anser att detta arbete  
    framskridit på ett tillfredsställande sätt och inom de givna planeringsramarna?  
    Hur har uppföljningen av projektet skett och hur har information givits?  
 
När det gäller de långsiktiga åtgärderna för Huddingevägen är de allra viktigaste 
åtgärderna att snarat få till planskilda korsningar framför allt vid Ågesta-vägen/Stuvstaleden, 
men även på hela sträckan mellan Fullersta och Rågsvedsvägen. Först utan ljussignaler, 
som idag stoppar upp trafiken, kommer trafiken att flyta. Därmed behövs inte 3 körfält i 
vardera riktningen byggas, där ett är till för kollektivtrafik. Och barriäreffekten genom Stuvsta 
behöver inte bli större. Detta innebär att miljöproblem så som luftföroreningar och 
bullerproblem minskar. 
 
Från 2014 finns ett avtal mellan Trafikverket och Huddinge kommun om hur korsningen ska 
byggas om vid Ågesta-vägen/Stuvstaleden. Att nu förskjuta dessa planer till 2030-2050 är 
helt oacceptabelt och förödande. 
 
Samtidigt vill vi återigen framhålla vårt förslag ”Förbifart Stuvsta” som presenterades på ett 
informationsmöte med Huddinge kommun på den 1 april 2014, för Trafikverket den 24 juni 
2014 samt för Länsstyrelsen den 9 september 2014 och då rönte ett stort intresse hos alla.. 
Förslaget har också presenterats för politiker i Huddinge vid olika tillfällen. 
 

 
 
Det är bilarna som ska köra förbi Stuvsta och inte tågen (skip-stop)! 
 
Bostadsbyggandet i Flemingsberg, Tullinge och Tumba kommer att medföra ökad 
trafikinfarkt på väg 226 genom Huddinge, om inte åtgärder prioriteras. Vi ställer oss därför 
slutligen frågan varför har Huddingevägen ”glömts” bort under alla dessa år. Vi vet inte om 
vi ska tro att det är Huddinge politikerna som är svaga eller om inte Trafikverket (och 
landstinget när det gäller skip-stop-tåg Stuvsta) vill lyssna på Huddinges politiker. 
Huddingevägen har varit aktuell sedan 1981 (vad vi känner till) med utredningen ”Stuvsta 
trafikplats på väg 226, i Huddinge Kommun. Det är snart 40 år sedan och bör vara ett av 
Sveriges äldsta vägprojekt som inte blivit genomfört. 
 
Södertörns kommunerna vill skapa 100 000 jobb fram till 2030. Huddinge Kommun räknar 
med att växa med 30.000 invånare fram till 2030. Men det är inte möjligt om inte 
Huddingevägen prioriteras upp. Huddingevägen, som redan idag är överbelastad, blir ännu 
mer trafikerade när regionen växer. 
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Stuvsta 2017-11-29 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Villaägarna i Stuvsta/Snättringe 
 
Gm Lars-Ove Larsson, ordförande 
 
 
PS. Fram till 2017-06-01 hette vi Stuvsta Gårds Villaägareförening men bytte då namn till 
Villaägarna i Stuvsta/Snättringe. Vi är den största Villaägareföreningen i Huddinge. DS 


