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Stuvsta Gårds Villaägareförening (nedan kallat SGVF, som är Huddinge kommuns största 
villaägareförening med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe) har läst och studerat 
remissutgåvan av Mobility Management-planen för Huddinge Kommun. Vi sympatiserar med 
strävandena att försöka föra över transporter av gods och människor till mer hållbara 
alternativ än vad som oftast sker idag. 

Därför är vi positiva till att åtgärder vidtas för att förbättra möjligheterna till transporter genom, 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

Detta får dock inte ske på bekostnad av möjligheterna till biltransporter där sådana krävs. 

Huddinge kommun består av en blandad bebyggelse, från stora flerfamiljsbyggnadsområden 
till vidsträckta villaområden.  

Stuvsta/Snättringe, som är SGVF:s verksamhetsområde, är sedan lång tid ett etablerat 
villaområde. Fram till 1908 tillhörde Stuvsta gård släkten Lagerbielke på Älvsjö. Då köptes 
större delen av marken i syfte att styckas och försäljas som tomter för egnahem och 
sommarstugor. Exploateringen skedde till övervägande del av det då 1910 bildade Stuvsta 
Fastighetsaktiebolag. 

Detta betyder att olika serviceinrättningar inklusive busshållplatser och tågstationer 
förekommer sparsamt inom området och att avståndet till dessa kan vara tämligen långt. Det 
kan också saknas underlag för tätare förekommande kollektivtrafik. 

För friska personer som inte har barn i yngre åldrar, är alternativet att cykla eller gå till dessa 
serviceställen möjligt med undantag för de kallaste/snöigaste vinterdagarna. För äldre och 
barnfamiljer är det inte ett realistiskt alternativ att cykla eller gå då barn skall ”fraktas” till och 
från, ofta avlägset placerade, daghem, fritids och skolor eller/och fritidsaktiviteter med 
mycket tung utrustning samtidigt som inköp av matvaror ofta skall ske, eller för äldre, när 
större varuinköp skall uträttas. 

För andra områden i Huddinge, med mycket tätare befolkning, är det redan idag både svårt 
och onödigt att använda bil för lokala transporter. Men ofta finns behovet av mer långväga 
transporter t.ex. till dagis då dagisplats ofta inte erhålls i närheten av bostaden. Detta lyftes 
fram av Jelena Drenjanin (M) under Demokratidagarna v 41/2015. Dessutom är även 
serviceställen lokaliserade till dessa tätbefolkade områden varför biltrafik från villaområdena 
till dessa delar av Huddinge är nödvändig. Huddinge Kommun satsar idag mycket på att 
utvidga både Flemingsberg samt Kungens kurva. Detta kommer att leda till att biltrafiken 
kommer att öka kraftigt till dessa två köpcentrum. 

En mycket viktig del i att göra huvuddelen av resandet till och från arbetsplatser, ofta belägna 
utanför kommungränsen, mer hållbara är då tillgången till infartsparkeringar i anslutning till 
pendeltåg och busstationer. Saknas sådana parkeringsplatser, till ingen eller ringa kostnad, 
kommer många att använda bilen, i stället, för hela sträckan till och från arbetsplatsen, Detta 
minskar inte biltrafiken totalt inom kommunen, men resulterar i en markant ökning av 
biltrafiken regionalt. Detta betonas i artikeln om ökat antal bilresor från Huddinge in mot 
Stockholm i Mitt i Huddinge 2015-10-06. (bil. 1). 

Enligt remissutgåvan skall Mobility Management tillämpas i alla steg i planprocesser. Man 
kan då starkt ifrågasätta om detta har tillämpats i planerna för Mjölner 4. Det är möjligen så 
att källarvåningarna kommer att innehålla lika många parkeringsplatser för pendlare som 
nuvarande parkering, men inte fler. Dagens antal är dock mycket otillräckligt varför många 
inte kan utnyttja pendeltågen för resor utan väljer att ta bilen hela vägen. Om Mobility 
Management verkligen tillämpats borde man i stället för bostäder, bygga en väsentligt större 
infartsparkering vid Stuvsta station, som dessutom borde kunna överdäcka delar av 
spårområdet och perrongen. SGVF tog 2009  fram ett förslag, Bil. 2, som idag tycks vara mer 
aktuellt, på hur en infartsparkering skulle kunna se ut. Det förefaller dessutom som att 
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ersättningsparkering under byggtiden saknas vilket sannolikt kommer att öka biltrafiken 
kraftigt från Huddinge mot Stockholm under denna tid. 

 
I samband med ombyggnad av parkeringen vid Stuvsta station har det förekommit 
diskussioner om att plats måste reserveras för framtida ytterligare spår. Detta borde inte vara 
relevant då Huddinge kommun i sin Översiktsplan 2030 slagit fast att framtida ytterligare spår 
måste förläggas under jord. SGVF har vid två tillfällen (den 24 januari 2011 och den 24 juni 
2014) träffat Trafikverket som informerat oss om att bygga ytterligare två spår mellan 
Huddinge och Stuvsta ställer sig mycket komplicerat, varför en annan lösning måste till. 
Detta kan vara att förlägga dessa spår i en tunnel. 
 
Om tunnlar ändå skall byggas på denna sträckning har SGVF föreslaget, april 2014, att 
tunnel/tunnlar byggs för en Förbifart Stuvsta, (bil.3). På detta sätt skulle man slippa bygga 
om Huddingevägen och denna skulle kunna reduceras till mer av en lokalgata. 
 
Mobility Management beskrivs som ett "mjukt" sätt att påverka resandet i stället för att bygga 
ny infrastruktur. Ett mjukt sätt som dock kräver hårda nypor av Huddinge kommuns 
förhandlare är att påverka SL och SLL att ändra och/eller slopa nuvarande zonindelnings-
system. Det är t.ex. helt orimligt att det skall kosta mer för enkla resor att resa från Stuvsta till 
Älvsjö än det kostar att resa från Lidingö till Fittja, en många gånger längre sträcka. Då SL är 
en landstingsverksamhet och inte en kommunal verksamhet, är det också mycket 
egendomligt att zongränser ofta är lika med kommungränser. 
 
Hårda nypor har uppenbart inte Huddinge kommuns förhandlare haft när det nu står klart Mitt 
i Huddinge 2015-10-13, (bil.5), att Huddinge är en av de kommuner som drabbas hårdast av 
SLs aviserade neddragningar av busslinjer emedan andra kommuner genom protester har 
lyckats att kraftigt minska neddragningarna. Visserligen sker neddragningen här pga. gamla 
avtal som möjliggör för SL att göra neddragningarna vilket inte har varit möjligt pga. nya avtal 
i andra områden, men det innebär inte att SL måste göra dessa neddragningar. 
Neddragningar går stick i stäv mot intentionerna i Mobility Management och kommer med 
stor sannolikhet att leda till ökat bilåkande inom kommunen och regionalt. 
 
Ett annat exempel på icke fungerande Mobility Management är att det för en Huddingefamilj, 
med minst två betalande personer, är väsentligt billigare att åka in med bil till Stockholm för 
t.ex. ett teaterbesök och utnyttja kvällsparkeringstaxan i ett centralt parkeringshus än att 
betala till SL för fram och återresa (om man inte har periodkort). Det anses dessutom av de 
flesta vara väsentligt bekvämare att ta bilen hela sträckan, särskilt om man bor i ett vidsträckt 
villaområde med långt avstånd till buss/tåg och inte får plats på en infartsparkering vid 
inresan. 
 
För att göra det mer attraktivt att använda cykel är det av stor vikt att cykelbanorna förbättras 
särskilt sådana där blandad cykel- och gångtrafik förekommer. Väsentligt mer frekventa 
markeringar och skyltar som visar var respektive trafikslag skall vara samt publicering av 
vilka regler som gäller krävs för att den allt snabbare cykeltrafiken skall kunna ta sig fram 
utan onödiga stopp och olycksrisker med samtidig respekt för gångtrafikanter. Även cykel- 
och gångbanor med skillnader i vägytor bör märkas ut mycket tydligare och frekventare då 
det uppenbart är väldigt oklart för många var de skall befinna sig. 
 
Med anledning av kommunstyrelsens svar på ”Trafikutredning avseende pendeltåg- och 
regionaltåg”, Kommunstyrelsen protokoll 30 september 2015 § 26,(bil.4), där det förefaller 
som om man förordar den s.k. skip-stop-trafiken för att snabba upp förbindelserna från 
Flemingsberg norrut på bekostnad av turtätheten för de mindre pendeltågsstationerna, som 
Stuvsta, Ifrågasätter SGVF om Mobility Management principer har tillämpats. Viljan att 
använda pendeltågen är starkt beroende av tillgång på infartsparkering men också på 
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turtäthet. Att behöva vänta en längre tid på nästa tåg p.g.a. att man missat tåget orsakat av 
biltrafikstörning eller oväntat lång tid att hitta en parkeringsplats gör att man tenderar att ta 
bilen hela vägen. Att vissa som kan använda de större pendeltågstationerna sparar någon 
minut är sannolikt inte avgörande för att man väljer tåget. 
 

 

Vi förbehåller oss rätten inkomma med ytterligare synpunkter 

 

Stuvsta 2015-10-14 

Styrelsen för Stuvsta Gårds Villaägareförening 
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Bilaga 1:1  Mitt i Huddinge 2015-10-06.  
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Bilaga 1:2 Mitt i Huddinge 2015-10-06. 
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Bilaga 2 SVGF:s förslag på Stuvsta Centrum med infartsparkeringsförslag 
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Bilaga 3 SGVF:s förslag: Förbifart Stuvsta 

 

 
 

 

Bilaga 4: Kommunstyrelsen protokoll 30 september 2015 

 

Kommunstyrelsen 30 september 2015 § 26 

Diarienummer KS-2015/1222.443 

Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg -svar 

på remiss från Stockholms läns landsting 

Kommunstyrelsens beslut 

skrivelse enligt bilaga l till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 

den 11 september 2015, överlämnas till Trafikförvaltningen som Huddinge kommuns 

synpunkter på Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg med följande 

tillägg från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, "Det är glädjande att 

trafikförvaltningen nu diskuterar olika alternativ för hur man ska kunna utveckla 

nattrafiken utmed pendeltågsstråken. För Huddinges del är det önskvärt med nattrafik 

med pendeltåg, framför allt på helgerna. Det bidrar till att bättre binda ihop 

regionen." 

Sammanfattning 

I och med att citybanan öppnar för trafik skapas nya möjligheter att trafikera 

pendeltågsnätet och regionaltågen i Mälardalen. Som underlag för strategiska beslut 

om trafikering för att nå största möjliga samhällsnytta har Trafikförvaltningen 

tillsammans med Kollektivtrafikförvaltningen i Uppsala län och MÄLAB gjort en 

trafikutredning avseende pendeltågs- och regionaltågstrafiken. Stockholms läns 
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landsting, trafiknämnden, har beslutat att skicka trafikutredningen på remiss. 

I trafikutredningen föreslås två olika principiella upplägg av pendeltågstrafiken. Det 

ena förslaget är pendeltågssträckningar som idag, men med utökad turtäthet till l 0- 

minuters trafik mot dagens 15-minuterstrafik. Det andra förslaget är en s.k. skip-

stoptrafikering. 

Detta förslag innebär att en ny trafikstruktur med fyra linjer med 15-minuters-trafik i 

mellantrafiktid etableras. Tvåskip-stoplinjer stannar bara på större 

stationer, medan tvåstomlinjer fortsatt angör alla stationer. 

För regionaltågen finns två förslag. Det ena är ett vändande trafikupplägg där 

Uppsalalinjen och Svealandsbanan trafikeras av separata linjer. I det andra förslaget 

trafikeras Uppsalalinjen och Svealandsbanan som en genomgående linje. 

Jämn trafikering ger ökad turtäthet vid alla pendeltågsstationer och kommer alla 

resenärer till del. Med l O-minuters trafiken behöver resenärerna i mindre grad anpassa 

sig till avgångstider, det är ändå tidsmässigt nära till nästa tåg. 

Signaturer. Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

SIDA 

39 (47) 

HUDDINGE 

KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Paragraf 

Kommunstyrelsen 30 september 2015 § 26 

Diarienummer KS-2015/1222.443 

Den s.k. skip-stoptrafikeringen för pendeltågstrafiken ger goda förutsättningar för 

arbetsmarknads- och stadsutvecklingen i den regionala stadskärnan Flemingsberg. 

För att ge god resmöjligheter för Flemingsberg till Arlanda behöver 

pendeltågstrafiken samordnas med regionaltågstrafiken med trafikering enligt det 

genomgående förslaget. Biljettsystemet och taxan behöver ses över så att en 

Integrerad arbetsmarknad och goda förbindelser för hela regionen kan uppnås. Om 

skip-stoptrafikeringen väljs behöver resmöjligheterna från Trångsund och Skogås till 

Farsta strand förbättras. Oavsett val av pendeltågstrafikering förordar förvaltningen 

förslaget om genomgående trafikering av regionaltågen. 

Beslutet delges 

Trafikförvaltningen 

Signaturer. Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur 

SIDA 40 (47) 
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Bilaga 5   

MITT I HUDDINGE. TISDAG 13 OKTOBER 2015 

 

 

 

 

 


