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Yttrande	om	Huddinge	översiktsplan	2030.

Förutsättningar 

Bebyggelsen i Huddinge kommun är gles och fragmenterad i isolerade öar med dåliga
förbindelser sinsemellan. Drygt halva kommunytan utgörs av naturreservat och andra
bevarandeområden som ligger insprängda mellan bebyggelseöarna. Kommunen präglas starkt
av sin närhet till Stockholm och fungerar i hög grad som sovstad utan några egentliga
stadscentra, även om två utvecklingsbara tyngdpunkter pekas ut i RUFS 2010 (Kungens kurva-
Skärholmen och Flemingsberg). Dessa två tyngdpunkter avses knytas samman med spårväg och
en utbyggd Södertörnsled, längs vilken ny bebyggelse ska uppföras. 

Översiktsplanen 

YIMBY hälsar med tillfredsställelse att förslaget till ny översiktsplan delar Promenadstadens
positiva syn på tät bebyggelse. Tät blandstad är en attraktiv bristvara och en aktiv satsning på att
åstadkomma sådan skulle sannolikt bidra mer än någon annan åtgärd till att uppfylla visionen att
kommunen ska bli en av de tre mest populära att bo i. Satsningen på funktionsblandning,
flexibla lokaler, barriärbortbyggande, urbana stråk, anlagda parker, kollektivtrafik, hög
arkitektonisk kvalitet, diversitet, gatuplanslokaler, och blandade upplåtelseformer är också helt
i linje med den strävan att skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö som vi ser som
önskvärd. Den tillåtande synen på frivillig förtätning på småhusfastigheter bådar också mycket
gott. 

Vi vill dock påminna om att en alltför långtgående ambition att bevara karaktären på ett område
oftast motverkar denna strävan. Vi förordar därför att de riktlinjer som föreskriver sådant
mildras. Även riktlinjeförslaget att en hög grönytefaktor bör eftersträvas vid exploatering är
något som direkt motverkar den täta blandstaden, och därför föreslår vi att det utgår helt. 

Översiktsplanen konstaterar korrekt att klimatpåverkan står i omvänd relation till tätheten.
Slutsatsen är att tät stad, med god tillgång på kollektivtrafik, är miljövänlig stad och den synen
delas helhjärtat av YIMBY. 

Flemingsberg-Masmo (Glömstastaden) 

Detta område är det mest intressanta i och med att det ansluter direkt mot den framtida
stadskärnan i Flemingsberg, är relativt stort (samma storleksordning som Hammarby Sjöstad), att
det får ett utmärkt kollektivtrafikläge när Spårväg Syd står klar och tack vare att ingen befintlig
bebyggelse finns att ta hänsyn till. I förslaget till ny översiktsplan jämförs tre alternativ med
olika utnyttjandegrad. Planförslaget konstaterar att det tätaste alternativet ("Tät stadsbygd")
uppfyller kommunens målsättningar överlägset bäst, med undantag för punkten "Naturmarken
bevaras" (vilket i och för sig inte är korrekt, bostäderna som inte byggs här måste ändå byggas



någon annanstans, då rimligen på naturmark). 

YIMBY anser att detta område har en synnerligen stor potential att bli en verklig levande
stadskärna och att översiktsplanen därför även bör inkludera ett fjärde alternativ där
innerstadens täthet och struktur efterliknas i så hög grad som möjligt (förslagsvis kallat "Sydlig
innerstad"). Alla fastigheter behöver inte bebyggas i ett svep men nivelleringsarbetena bör
utföras redan från början och gatorna bör läggas ut. Initialt kan de yttre kvarteren användas som
verksamhetsområde enligt planen. 

1. Stenbelagt torg, 2. Event och sportfält, 3. Park med damm med restaurang halvägs ut i vattnet.

Den planerade trafikleden är i alla de ursprungliga tre alternativen en kraftig barriär som
effektivt skär området mitt itu. Den stjäl även mycket byggbar mark genom de bullerzoner som
måste till. Vårt fjärde alternativ föreslår därför att den sänks ner och förläggs i ett öppet dike
som kan byggas över helt i ett senare skede. Trafikleden förses med en parallel nedsänkt
lokalgata som i sin tur ansluter till ett antal underjordiska garage med uppfart till gatan, detta för
att minska gatutrafiken. 
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Även spårvägen kan läggas i samma dike och därmed ges planskildhet genom hela området,
vilket ökar dess hastighet och därmed attraktivitet. Vi föreslår även att spårvägen delar tunnel
med trafikleden genom Masmoberget och att såväl depån som omstigningsstationen till T-
Masmo förläggs inne i berget (den senare ges gemensam entré med t-banan). 
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Bebyggs även Flemingsberg med samma struktur skulle upp till 150.000-200.000 på sikt kunna få
bostad och arbete här, vilket borde täcka kommunens expansionsbehov för många decennier
framöver. Bebyggs området istället enligt de glesare alternativen är markreserven slut inom
några decennier och framtida expansion måste ske inom naturområdena eller genom
exproprieringar och rivningar. 

Flemingsberg 

Riktlinjerna för Flemingsberg möjliggör att stadsmässig bebyggelse uppförs runt stationen och
sjukhuset, i Flemingsbergsdalen samt längs Alfred Nobels allé. Totalt möjliggörs ca 5000 nya
bostäder och 20000 nya arbetsplatser vilket är utmärkt. YIMBY vill dock framhålla vikten av att
redan från början finna lösningar som inte innebär onödiga hinder för framtida expansion. Man
bör således redan nu översiktligt planera för 2060-talets gatunät och dess anslutningar till de
gator som planeras i föreliggande ÖP. Den föreslagna Södertörnsleden i ytläge kan även här
förutses bli en stor barriär och bör därför förläggas i överdäckningsbart dike som skisserat ovan. I
YIMBY:s långsiktiga förslag är även norra Grantorp bebyggt med tät kvartersstad, delvis ovanpå
trafikleden. 
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1. Stenbelagda torg, 2. Anlagd våtmarkspark, 3. Höga märkesbyggnader, 4. Rikt utsmyckad
fondbyggnad, gärna i klassicistisk stil, 5. Anlagd barockpark, 6. Barriärbyggnader mot järnvägen,
främst kontor och offentlig verksamhet.

Flemingsberg har en etablerad bebyggelseskala som är ovanligt stor för Stockholm och därför
anser YIMBY att det kan vara motiverat att lyfta bort begränsningen på 5-6 våningar som föreslås
för de tillkommande kvarteren. De stora ytparkeringarna bör också utgå ur det som planeras som
blandstad och flyttas till framtida expansionsområden i utkanten. 

Kungens kurva 

Området har idag en ensidig karaktär av handelsområde och översiktsplanen diskuterar flera sätt
att komma till rätta med det och skapa mer blandstadskaraktär, däribland en mer flexibel
markanvändning och justeringar av naturreservatsgränsen för att möjliggöra bebyggelse söder
om Kungens kurva-leden. YIMBY har inga invändningar och ser det föreslagna
kvartersstrukturorienterade gatunätet med sina nya broar till Skärholmen som en god
utgångspunkt, även om ytterligare någon koppling till Segeltorp hade varit önskvärd och
kvarteren idealiskt borde minskas till innerstadsstorlek. 
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1. Anlagd park med lek, 2. Kungsträdgårdsliknande park, gärna med möjlighet till events, 3.
Stenbelagda torg, 4. Barriärbyggnader mot E4an med främst kontor och offentliga verksamheter,
5 Märkesbyggnader. 

Såväl Kungens kurva-leden som Smistavägen, som idag är bilorienterade och fungerar som
barriärer för fotgängare, bör ges en mer urban karaktär. I första hand bör rondellerna tas bort och
gatorna förses med trafikljus och övergångsställen. Vi föreslår också alléer i stil med
Karlavägens. 

Vi skulle även gärna se en betydligt större satsning på bostäder i området, gärna med
överbyggda handelsbyggnader enligt nedanstående skiss. Vi beräknar att området rymmer
minst 8000 bostäder för uppemot 16000 boende. 
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YIMBY menar också att marken närmast motorvägen lämpar sig väl för högre bebyggelse, vilket
bör studeras. Den högre bebyggelsen kan därmed agera ljudbarriär för bostäder inne i området.
En hög märkesbyggnad är lämplig där siktlinjerna från E4, Skärholmsvägen och Dialoggatan löper
samman vid "5" på kartan. 
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Huddinge C och Storängen 

Kraftfulla åtgärder föreslås för att omvandla området runt stationen till tät blandstad. Speciellt
lovvärd är planen att dela upp Storängens industriområde i mindre och rektangulära kvarter och
bebygga dem med ca 3000 bostäder med verksamhetslokaler i bottenplanet, även om kvarteren
inte tänks bli slutna och exploateringsgraden kunde varit något högre. 

Kommunalvägens uppgradering till stadsgata, som möjliggörs av den föreslagna tunneln under
järnvägen för genomfartstrafiken, är ett annat intressant förslag. YIMBY föreslår att det även bör
utredas om trafikslingorna som förbinder Huddingevägen med Storängsleden skulle kunna
utformas på ett mindre ytslösande sätt, något som skulle kunna frigöra ytterligare något hektar
mark i ett mycket stationsnära läge. Ett exempel på hur man skulle kunna göra visas nedan. 

1. Förlängd perrong med ny pendelutgång, 2. Barriärbyggnader mot järnvägen, 3. Ny korsning
Huddingevägen/Storängsleden med nedfarter till Huddingevägen integrerade i ett kvarter, 4.
Kompensationstomter för verksamheter som inte går att integrera i blandstaden Glömstastaden. 

Vi föreslår också att Huddinge station får en södra uppgång som kan ansluta direkt till den nya
bebyggelsen. 

Såväl Huddingevägens som järnvägens barriäreffekter är stora och metoder att komma till rätta
med dem bör också utredas. 

Vårby gård och Vårby haga/Masmo 
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1. Helt rekonstruerad park och förlängd badstrand, 2. Eventuellt spa-hotell, 3. Nya
centrumbyggnader, 4. Spårvagnsdepå, 5. Spårvagnsstop med byte till T-bana. 

Vårby gård och Vårby haga/Masmo saknar idag samband. YIMBY ser det därför som mycket
positivt att Vårby Bryggeris område bebyggs när det läggs ned och ser gärna tät kvartersstad på
området. Eventuellt kan namnet Vårby Källa utnyttjas för att anlägga ett spahotell i direkt
anslutning till stranden. Det vore också lämpligt att anlägga ett vikingamuseum i direkt
anslutning till vattnet och Vårby brygga. Eftersom stockholmstrakten saknar ett specifikt
vikingamuseum och Vårby, med Vårbyskatten har direkt anknytning till tidsperioden anser vi att
en sådan anläggning skulle bidra till att stärka områdets varumärke. Vidare bör Vårby allé
förskjutas något österut, mot den gångväg som löper parallellt med allén när den omvandlas till
stadsgata, detta för att möjliggöra flerbostadshus längs gatans västra sida. Denna förändring,
tillsammans med de målpunkter som både ett spahotell och ett vikingamuseum utgör,
förstärker sambanden mellan de båda områdena. 

Vi föreslår också att stranden samt strandparken omgestaltas och att en rekreations- och
promenadbrygga, från strandparken till Vårbergsbadet, anläggs runt Korpberget. 

Vårby Bryggpromenad är tänkt att sträcka sig från Vårby badpark runt Korpbergets sluttning ned
i Mälaren fram till Vårbergsbadet. Promenaden bör vara bred nog för att användas både för
cyklande och gående och solande. På lämpliga avstånd finns soffor och grillmöjligheter. Det skall
också finnas pirer för båtar och möjlighet att klättra ned i vattnet för bad. Vid intervaller finns
versamhetslokaler för uteserveringar m.m. 

Likaså är det av stor vikt att förstärka Vårby gårds samband med Kungens kurva. YIMBY betonar
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därför vikten av en direkt anslutning av en stadsgata över E4:an till det föreslagna stoppet för
Spårväg syd i sydvästra Kungens kurva. Planen bör motverka all upplevelse av att det utbyggda
Kungens kurva-området och Vårby gård är skilda områden. Istället bör yttersta vikt läggas vid att
uppnå en stadskänsla där gränsen mellan ett område och ett annat är oförnimbar. 

Strukturplanen konstaterar att Vårby gård liksom Vårby haga/Masmo är i stort behov av fler
invånare för att vidmakthålla och utöka utbudet av kommersiell service. YIMBY ser därför den
föreslagna exploateringen av outnyttjad mark i båda områdena som mycket positiv och föreslår
att exploateringsgraden ökas. YIMBY ser möjligheter för ytterligare 3000 bostäder för ca 6000
boende i Vårby gård, och ytterligare 2000 bostäder för ca 4000 boende i Vårby haga/Masmo.
Både Vårby gård och Vårby haga/Masmo bör försöka bryta upp förortsstrukturen i den äldre
bebyggelsen genom att tillföra slutna stadskvarter och stadsgator. 

1. Ny centrumbyggnad rakt ovanpå T-banans station, 2. Nytt stenbelagt torg på nedre delen av
Vårby Gård, 3. Mindre övre torg med paradtrappa ned till nedre torg. Trappan bör även tjäna
som sittplatser vid events på torget, 4. Förlängd perrong med ytterligare t-baneutgång, 5. Ny
skola/bad med bostadskvarter ovanpå, 6. Waarby Viking Museum, 7. Vårby bryggpromenad i trä
med pirer för småbåtar och badmöjlighet samt verksamhetslokaler med ev. boende, 8. Ny
sportplan, 9. Hög märkesbyggnad med Vårby Gård ljusskylt. 

I Vårby gårds fall behövs en omfattande rekonstruktion av centrum. YIMBY anser i likhet med
strukturplanen att nuvarande centrumhus kan rivas och ersättas med ett nytt som även rymmer
bostäder och arbetsplatser, men föreslår att de nya kvarteren runtomkring får ett större inslag av
verksamhetslokaler för butiker och andra offentliga verksamheter, för att inte koncentrera allt
liv i området till bara centrumhuset. 

Tunnelbana 

YIMBY föreslår att man redan idag studerar hur ett framtida tätare Huddinge kan trafikförsörjas
med t-bana. En uppenbar möjlighet är att förlänga Fruängengrenen som idag slutar strax utanför
kommungränsen. Järnvägsstationen i Flemingsberg är en naturlig ändpunkt och sträckans längd
motiverar minst två stationer därutöver, varav en bör betjäna Glömstastaden. Stadsdelarna där
stationerna läggs bör redan från början planeras för så många invånare på sikt att t-
banesatsningen blir motiverad. En "spökstation" kan anläggas i Segeltorp i väntan på förtätning,
även om tätheten redan nu är i samma storleksordning som Mälarhöjdens. 
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Med alternativ A och B är Vistaberg är ett område där en t-banestation skulle kunna läggas. Viss
förtätning pågår redan i området men det omfattas inte av översiktsplanen. En stadsdel på runt
10.000 boende skulle kunna rymmas här, med utomordentligt god tillgång till grönytor tack vare
närheten till Gömmarens naturreservat. 

Det är inte bara Flemingsberg som kan komma att behöva tunnelbana i framtiden. Även
Huddinge C kommer behöva bättre kopplingar till övriga delar av södra storstockholm och då
vore det lämpligt att ta i beaktande en möjlig framtida tunnelbanesträckning från t.ex. Rågsved
till Huddinge C och att förtätningar längs huvudgatorna däremellan bör dimensioneras med
tanke både på att utnyttja framtida spårburen kollektivtrafik och med tanke på att det är lättare
att motivera sådan utbyggnad när tätheten är hög.

-	Om	YIMBY

YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk av medborgare som genom konstruktiv feedback vill
se en positiv stadsutveckling med mer tät och levande blandstad, ökat kollektivtrafiksresande
och städer och infrastruktur som utvecklas på ett både attraktivt och miljövänligt sätt. Vi vill att
stadsbyggandet ändrar inriktning från gles bilstad till tät blandstad.

YIMBY Stockholm har drygt 4500 medlemmar.

Vår hemsida kan besökas på

http://www.yimby.se/

Kontaktperson för detta yttrande är: 
Patric Nilsson 
patricnilsson66@yahoo.se 
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