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Tillväxt- och
regionplanenämnden

Yttrande över samråd för väg 259 Glömstavägen, gångoch cykelväg i Huddinge kommun
Regionledningskontorets förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande.
1. Yttrande över samråd för väg 259 Glömstavägen, gång- och cykelväg
i Huddinge kommun, TRN 2021-0110 godkänns och skickas till
Trafikverket
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg (GC-väg) längs med
norra sidan av väg 259 Glömstavägen. För den formella handläggningen tas
en vägplan fram. Syftet med vägplanen är att fastställa det vägområde som
krävs för att bygga GC-väg på sträckan. Trafikverket bjuder in fastighetsägare och de som berörs av förändrade utfarter att lämna synpunkter på
samrådshandlingen. Granskning av vägplanen planeras till augusti/september 2021. Byggstart ska ske 2024. GC-vägen ingår i och finansieras
av gällande länsplan.
GC-vägen avses att byggas ut i etapper och den sträcka som är aktuell som
första etapp är cirka 2,3 kilometer lång och går från Björkhagsvägen i väster
till strax öster om Bergavägen.
Projektets mål är:
• Att koppla ihop och höja standarden för regionala cykelstråk
• Att bidra till en ökning av cykelresor och möjliggöra vardagscykling
mellan hem, arbete och skola samt knutpunkter i kollektivtrafiken
• Att åstadkomma en bra teknisk lösning som möjliggör gång- och
cykelkommunikationer på ett trafiksäkert sätt
• Att göra det möjligt att gå och cykla säkert till lokala målpunkter
Ett första samråd hölls 2017. Trafikförvaltningen lämnade då synpunkter å
dåvarande Landstingets vägnar och lyfte vikten av att främja tillgänglighet,
framkomlighet och trafiksäkerhet. Trafikförvaltning har därefter deltagit på
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ett samrådsmöte den 22 mars 2021 utifrån sin roll som kollektivtrafikmyndighet. Trafikförvaltningen avser att lämna ett eget yttrande utifrån denna
roll. Trafikförvaltningen lämnar bland annat synpunkter på att flera
busshållplatser föreslås tas bort. Denna synpunkt lämnas även i detta
yttrande.
Tillväxt- och regionplanenämnden svarar på denna samrådsremiss utifrån
sitt ansvar inom regional fysisk planering och regional utveckling. Samråd
har skett med Trafikförvaltningen. Tillväxt- och regionplanenämnden har
begärt anstånd med remissen till den 28/5.
Regionledningskontorets förslag och motivering
Överväganden
Väg 259 är ett regionalt cykelstråk som är utpekat i den regionala cykelplanen. Utbyggnaden av det regionala cykelstråket ingår i och finansieras
helt av gällande Länsplan. Region Stockholm, som nu ansvarar för länsplanen, utgår från att budgeten för projektet hålls inom beslutade ramar i
länsplanen.
De regionala cykelstråken fyller en regional funktion för cykeltrafiken i
länet och ska utformas för att främja framkomlighet, tillgänglighet och
trafiksäkerhet för cyklister. Region Stockholm ser positivt på att detta
cykelstråk nu planeras att byggas ut. Stråket har en viktig funktion att tillgängliggöra den regionala stadskärnan Flemingsberg med cykel samt att
underlätta för cyklister att ta sig mellan de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva-Skärholmen.
Region Stockholm är positiv till att förslagets utformning i stora delar utgår
från den regionala cykelplanen gällande breddmått, separering, belysning
och beläggning. Region Stockholm ser dock att det finns risker med trafiksäkerheten på vissa sträckor då en delsträcka planeras gå i blandtrafik, tillgängligheten till busshållplatserna inte förbättras samt att cykelstråket
passerar flera utfarter. Det går delvis emot projektets mål.
Region Stockholm kan även konstatera att förslaget innebär att fem busshållplatser kommer tas bort, vilket inte ligger i linje med den regionalt prioriterade bebyggelsestrukturen i RUFS 2050. Det föreslagna cykelstråket
löper igenom ett så kallat strategiskt stadsutvecklingsläge vilket är ett
område som ska ha en hög regional tillgänglighet med kollektivtrafik till
stora delar av regionen.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region
Stockholm.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör
Anton Västberg
Utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag
1. Remiss – samråd för väg 259 Glömstavägen, gång- och cykelväg i
Huddinge kommun 1

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-05-12
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https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-259-gang--och-

cykelvag-glomstavagen
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Till ägare av fastigheter där mark eller utrymme kan
komma att tas i anspråk för väg 259 Glömstavägen,
gång- och cykelväg och dess anläggningar samt de som
berörs av förändrade utfarter
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Samråd för väg 259 Glömstavägen, gång- och cykelväg i
Huddinge kommun, Stockholms län.
Trafikverket Region Stockholm planerar för nybyggnad för väg 259 Glömstavägen, gång- och
cykelväg. Projektet arbetar nu med att ta fram en vägplan för de åtgärder som behövs för
nybyggnad av en gång- och cykelväg längs med väg 259 på den norra sidan om vägen.
Under rådande omständigheter då vi alla är påverkade av Covid-19 kan vi tyvärr inte bjuda in till
stora möten där många deltagare samlas. Eftersom du är ägare till en fastighet där mark eller
utrymme kan komma att tas i anspråk ber vi dig att ta del av materialet digitalt.
Samrådshandlingen och andra dokument hittar ni på Trafikverkets hemsida:
www.trafikverket.se/glomstavagen och Huddinge kommun, Kommunalvägen 28
Samrådshandlingen finns tillgänglig från 12 april.
Enligt lag har direkt berörda fastighetsägare rätt till ett möte på orten. Syftet med mötet är att få
veta vad du tycker och att svara på frågor. För att uppfylla detta krav erbjuder vi därför er att i
första hand delta i ett digitalt samrådsmöte via Skype där fler personer deltar samtidigt. Två
sådana möten finns inbokade. Till dessa möten går det att ansluta via Skype och även via telefon.
Om ni inte har möjlighet att delta i ett digitalt möte finns möjlighet att boka ett enskilt telefonmöte
eller i sista hand ett enskilt fysiskt möte. Med tanke på rådande pandemiläge vill vi allra helst
undvika fysiska möten. Om fysiska möten blir aktuellt följer vi rådande rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten.
Vid samrådsmötet informerar vi bl. a om:
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•
•
•
•

förslag till nybyggnad av gång- och cykelväg med dess anläggningar
förslag på förändringar av utfarter
förslagets miljökonsekvenser
vägplanens formella handläggning
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Så anmäler du dig till digitalt möte eller bokar en tid för enskilt möte med oss

Vid anmälan, vänligen boka en tid och fyll i kontaktformuläret på hemsidan:
www.trafikverket.se/glomstavagen
•
•
•
•
•

Samråd digitalt via Skype sker den 12 april kl 18
Samråd digitalt via Skype sker den 13 april kl 18
Samråd enskilt via telefon 14 april kl 10-19
Samråd enskilt via telefon 15 april kl 10-19
Samråd enskilt fysiskt den 16 april kl 16-19

(anmäl senast 8 april)
(anmäl senast 9 april)
(anmäl senast 12 april)
(anmäl senast 13 april)
(anmäl senast 12 april)
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Vi ber er att fylla i blanketten med kontaktuppgifter för att kunna komma i kontakt med er om mötena av
någon anledning med kort varsel behöver ombokas, samt för att kunna maila en länk till digitalt möte.
Dina synpunkter är viktiga!
Oavsett om du vill delta på något möte eller inte är du välkommen att lämna synpunkter skriftligt
på samrådsmaterialet. Du kan lämna dina synpunkter fram till och med den 11 maj via:
•
•
•

Brev:
Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge
E-post: investeringsproiekt@trafikverket.se
Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/glomstavagen
➔ Klicka på "lämna dina synpunkter"

Ange ärendenummer TRV 2016/63250 om du skickar brev eller e-post!
Vi ber dig att underrätta eventuell arrendator eller annan innehavare av nyttjanderätt om
samrådsmötet, samt meddela Trafikverket om dessa.
Mer info om plan och samrådsprocessen finns att läsa på www.trafikverket.se/glomstavagen
•

Har du inte möjlighet att läsa handlingarna på hemsidan? Kontakta Hamid Ghasedi,
projektledare Trafikverket tel. 010-124 41 99 eller e-post: hamid.ghasedi@trafikverket.se

Med vänlig hälsning

Hamid Ghasedi projektledare
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Trafikverket har inhämtat dina personuppgifter frånfastighetsregistret i syfte att genomföra rubricerad åtgärd i
enlighet med sektorslagamaför irifrastruktur. Inkomna synpunkter och yttranden i ärendet utgör allmän handling.
Du har rätt att begära registerutdrag, begära rättelse, begära radering, begära begränsning av behandlingen samt
invända mot behandlingen. Begäran görs till Trafikverkets kontaktcenter. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket,
781 89 Borlänge. Organisationsnummer 202100-6297. Dataskyddsombudet kan nås på samma adress. Du har rätt
att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighetför dataskyddsförordningen.

