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Inledning 

Syfte 
I kommunens översiktsplan anges mål och inriktning för kommu-
nens framtida markanvändning och bebyggelseutveckling. Över-
siktsplanens perspektiv är långsiktigt och viljeinriktningen beskrivs 
på en övergripande nivå. Arbete med en ny översiktsplan för kom-
munen pågår. 
 
Projektplanen är kommunens plan för bostadsförsörjningen. Den är 
också ett styrdokument för kommunens samhällsbyggnadsprocess de 
närmaste åren. Varje beslut om utbyggnad av bostads- eller verk-
samhetsområden får följdverkningar på kommunens ekonomi och 
miljö. Projektplanen ska därför ge en helhetsbild av pågående och 
planerat samhällsbyggande. Den ska också fungera som en informa-
tion till dem som har intresse av vilka samhällsbyggnadsprojekt som 
pågår och planeras i Huddinge kommun. 
 
Avvägningen av vilka samhällsbyggnadsprojekt som ska genomfö-
ras eller planläggas under den kommande treårsperioden görs årligen 
i projektplanen. Med samhällsbyggnadsprojekt avses exploaterings- 
och investeringsprojekt som är betydelsefulla för kommunens ut-
veckling. För dessa projekt krävs normalt att en ny detaljplan upp-
rättas.  
 
Det planerade bostadsbyggandet redovisas för en femårsperiod med 
förväntat årligt färdigställande.   

 

 
Hur projektplanen tas fram 
Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för framtagandet av pro-
jektplanen. Projektplanen tas fram årligen samordnat med kommu-
nens budgetprocess och lokalförsörjningsplanering.   
 
Inledningsvis görs en inventering av lämpliga projekt, dessa kan 
t.ex. vara externa förfrågningar som kommit under året eller projekt 
som kommunen bedömt bör initieras. Projektidéer och gällande pro-
jektplan skickas på remiss till kommunens nämnder och råd. 
  
Därefter görs en prioritering av projekten med utgångspunkt från 
remissynpunkter, beslutade riktlinjer och med hänsyn till tillgängliga 
ekonomiska och personella resurser inom kommunen. Ett förslag till 
projektplan tas fram för politiskt ställningstagande. Den beslutade 
planen innebär att ingående projekt får prövas för planläggning. 
 
Vid varje halvårsskifte, i maj/juni, görs en avstämning av projekt-
planen då det finns möjlighet att göra vissa justeringar. 

Disposition 
I projektplanen redovisas först de speciella förutsättningar för sam-
hällsbyggandet som föreligger i Huddinge kommun. Därefter följer 
en genomgång av de riktlinjer som projektplanen har att ta hänsyn 
till bl. a. i form av beslutade inriktningsdokument. Avsnittet projekt-
plan 2012-2014 redovisar, på en övergripande nivå, innehållet i årets 
projektplan.  
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I bilaga 1 redovisas projektens innehåll och tidplaner samt tillhöran-
de kartbilagor. Redovisningen har delats upp i olika ändamål enligt  
följande:  
• Bostäder 
• Arbetsområden 
• Allmänt ändamål 
• Översikter, program mm 
 
Sammanställningen i bilaga 2 visar en bedömning av när inflyttning 
av bostäder kan ske under de närmaste åren i kommunens olika de-
lar. Bilaga 3 innehåller sammanställning av ekonomiska konsekven-
ser och i bilaga 4 finns beskrivningar av respektive projekt som star-
tar under planperioden eller är i ett planläggningsskede. 
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Förutsättningar  
Huddinge är en attraktiv kommun för boende i Stockholmsområdet 
med sin närhet till centrala Stockholm, bra kollektivtrafik och närhet 
till orörda strövområden med fina badsjöar. I kommunen finns också 
många arbetstillfällen och högskola med tre lärosäten.  
 
Efterfrågan på mark för nya bostäder är stor både från byggföretag 
och enskilda. Det strategiska läget utmed tre stora trafikleder, 
E4/E20, Huddingevägen och Nynäsvägen, och utmed stambanan 
med pendeltågstrafik samt fjärr- och regionaltågstationen i Fle-
mingsberg gör även kommunen attraktiv för etablering av olika före-
tag och verksamheter. Speciellt i  Kungens kurva och Flemingsberg 
sker en kraftig expansion, men även Länna Företagsområde är at-
traktivt för etablering. Kungens kurvaområdet utvecklas, tillsam-
mans med Skärholmen, till en stark regional servicepunkt och Fle-
mingsberg är ett regionalt utvecklingsområde med utbyggnad av bl. 
a. högre utbildning, forskning, kommersiell service och nya bostä-
der.  

Bostäder och befolkning 
Huddinges befolkning uppgick till nästan 99 000 invånare tredje 
kvartalet 2011, en ökning med ca 1700 personer sedan årsskiftet 
2010/2011. Befolkningsökningen håller jämna steg med länets höga 
takt på 1,7% och består förutom av ett stort födelseöverskott också 
av ett ungefär lika stort flyttnetto.  
 
 
 
 

 
 
Inom kommunen finns cirka 40 000 bostäder varav ca 22 300 i fler-
bostadshus och 17 700 i småhus. Hyresrätter står för 33 procent av  
bostadsbeståndet, bostadsrätter för 25 och äganderätt för 42 procent. 
Huddinge har en blandad bebyggelse men flera områden är med av-
seende på upplåtelseformer och/eller hustyper ensidigt sammansatta.  
 
Färdigställandet för 2011 blir troligen lägre än planerat, ca 300 bo-
städer. Det beror på tidigare lågkonjunktur, finansiell oro och be-
gränsad efterfrågan på nyproducerade bostäder.   
 
Efterfrågan på nyproduktion har stärkts under de senaste åren och 
det medför sannolikt ett högre färdigställande framöver även om en 
viss inbromsning i aktiviteten på bostadsmarknaden har märkts till 
följd av internationell ekonomisk oro. Bostadsrättspriserna i kom-
munen har efter en tidigare kraftig ökning gått ner med ca 2 procent, 
i likhet med länet, och villapriserna har minskat med 5 procent vilket 
är något mer än i länet (mäklarstatistik). 
 
Befolkningens sammansättning kan också förväntas öka bostads-
behoven kommande år. Nyproduktionen är viktig för utbudet i hela 
bostadsbeståndet då den skapar flyttkedjor. 

Kommunal service 
De senaste årens kraftiga ökning av barnfamiljer i många områden 
har medfört en prioritering av utbyggd kommunal service. Kommu-
nen har hållit ett högt tempo i utbyggnaden av framför allt förskolor 
men också skolor för att kunna uppfylla behoven. Behoven av kom-
munal service kommer även fortsättningsvis att ha hög prioritet 
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vid avvägningen av hur många nya bostäder som kan tillkomma i 
olika områden. Omvandlingen av fritidshusområden till permanent-
boende och generationsväxling i bostadsbeståndet innebär också ett 
ökat behov av förskoleplatser.  
 
Den äldre befolkningen ökar och därmed behoven av äldreboenden. 
Det finns också äldrebostäder i kommunen som inte uppfyller da-
gens standardkrav och behöver ersättas eller byggas om.   
 
En viss efterfrågan finns också på s.k. trygghetsboende som inte är 
behovsprövat av kommunen. Trygghetsboende är en boendeform 
med viss service och gemensamhetslokaler till de enskilda lägenhe-
terna. 
 
Behov finns även av bostäder som ungdomar kan efterfråga, t.ex. 
ungdomsbostäder och studentlägenheter. 
 
Behovet av särskilda boenden inom handikappomsorgen ökar också 
med en ökande befolkning. Det finns behov av ytterligare servicelä-
genheter med gemensamhetslokal och boendestöd för funktionshind-
rade, LSS m.fl., i några kommundelar.  
 
Behov finns även av försökslägenheter men tidpunkt och område för 
behoven är svårt att överblicka på sikt. Med ett ökat bostadsbyggan-
de i kommunen generellt, ökar även behovet av bostäder för andra  

 
grupper som t.ex. flyktingar eller skyddat boende avseende ungdo-
mar.  

Arbetsplatser 
Inom kommunen finns gott om arbetstillfällen sett till den förvärvs-
arbetande befolkningens storlek. De riktigt stora arbetsplatserna 
finns inom sjukvård, forskning, handel och offentlig förvaltning men 
kommunen har också många småföretag och får också många för-
frågningar om mark för nya verksamhetsetableringar.  
Inom de tre större arbetsområdena, Kungens kurva, Flemingsberg 
och Länna Företagsområde finns en framtida potential för nya före-
tag.   
 
Flemingsberg är ett unikt arbetsområde för hela Stockholmsregionen 
med tillgång till högskolekompetens och forskning, både inom  Ka-
rolinska Institutet, Södertörns högskola och Kungliga Tekniska Hög-
skolan. Här vill kommunen se en kunskapsintensiv inriktning på 
näringslivet. Ett förslag till fördjupad översiktsplan har varit på sam-
råd. I den ingår också en omfattande bostadsbebyggelse.  
 
Utvecklingen i Kungens kurva innebär också utökade möjligheter till 
verksamhetsområden, både för handel och upplevelseattraktioner. 
Även där pågår arbete med fördjupning av översiktsplanen som ock-
så ska länka samman området med Skärholmen. Kungens kurva är 
tillsammans med Skärholmen ett ledande regionalt centrum för han-
del inom Stockholmsregionen.  
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Grönområden 
En mycket stor yta av kommunen består av stora sammanhängande 
och skyddade grönområden. I Huddinge kommun är en tredjedel av  
kommunens yta skyddad som naturreservat. Inom kommunen finns 
också flera sjöar med höga rekreationsvärden.  

Infrastruktur och kollektivtrafik 
Huddinge kommuns läge utmed tre viktiga infarter till Stockholm 
city och utmed två pendeltågslinjer och tunnelbana innebär att det är 
betydelsefullt att dessa fungerar effektivt för att arbetspendling med 
mera ska klaras. Det är också viktigt att tvärförbindelser mellan 
kommunens olika delar fungerar bra. Av särskild betydelse är ut-
byggnaden av Spårväg Syd och Södertörnsleden, eftersom de skapar 
bra förbindelser mellan de tre regionala kärnorna Kungens kurva, 
Flemingsberg och Haninge. 
 
Kommunen har också ett välfungerande cykelvägnät med kopplingar 
till de regionala stråken som kan utvecklas ytterligare.  

Ekonomiska förutsättningar 
Prognoserna för kommande år innebär ett något kärvare ekonomiskt 
läge för kommunsektorn. De senaste åren har krävt prioriteringar 
och effektiviseringar i verksamheterna. För de kommande tre åren 
väntas förutsättningarna bli något tuffare för den kommunala eko-
nomin till följd av oron i världsekonomin. 
 
 
 
 
 

 
 
En sund ekonomi och en ekonomi i balans är nödvändig för att Hud-
dinge kommun ska kunna skapa långsiktigt förtroende och trygghet 
hos kommunens invånare.  
 
Kommunens samhällsbyggnadsverksamhet innebär både nettovinster 
av exploateringsintäkter (markförsäljning) och nettokostnader för 
sådan nödvändig infrastruktur som inte kan täckas av gatukostnads-
ersättningar eller på annat sätt.   
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Riktlinjer 
Huddinge kommuns mål och beslutade riktlinjer, planer och policys 
är styrande för samhällsbyggnadsprocessen.   

Mål och budget 2012 
Kommunens Mål och budget är ett övergripande styrdokument för 
kommunens verksamheter. Övergripande mål för Huddinge är ”Nöj-
da invånare” och ”Hållbar samhällsutveckling”.  
 
Nöjda invånare handlar om hur Huddinge kommun här och nu ska 
arbeta för att kommunens invånare; kvinnor, män, flickor och poj-
kar, får den levnadsmiljö, den service, det inflytande i vardagen och 
det bemötande som de förväntar sig. Målet Hållbar samhällsutveck-
ling handlar om att på sikt utveckla det geografiska samhället Hud-
dinge på ett ansvarsfullt och hållbart sätt vad avser miljö, boende, 
arbete, kunskap, folkhälsa och demokrati så att även kommande ge-
nerationer kan vara nöjda med Huddinge. 

Översiktsplanen 
Översiktsplanen visar huvuddragen för markanvändning i kommu-
nen och anger således inriktning för kommunens bebyggelseutveck-
ling, infrastruktur och bevarande av natur mm. Arbete med en ny 
översiktsplan för kommunen pågår. Kommunfullmäktige antog i maj 
2011 ett inriktningsbeslut för ny översiktsplan, Översiktsplan 2030.  
 

 
 
Fyra huvudinriktningar anges med ett antal delmål: 
Fler arbetsplatser inom tillväxtbranscher  
samt levande stadsmiljöer 
- Huddinge eftersträvar ett mer levande samhälle med goda livs-

miljöer genom att blanda bostäder, arbetsplatser och service samt 
genom att komplettera kommunens handelsområden med bostä-
der, upplevelser och kultur. 

- Kommunen styr aktivt markanvändningen för att prioritera eta-
blering och utveckling företag inom tjänste- och kunskapssek-
torn. 

- Huddinge centrum är kommunens administrativa centrum. Den 
primära tillväxten sker i Flemingsberg och Kungens kurva. 

Ett grönt och hållbart Huddinge med en ansvarsfull  
samhällsutveckling 
- Huddinge värnar naturreservaten, de gröna kilarna, sjöar och 

vattendrag samt bevarar och utvecklar högkvalitativa parker och 
grönområden. 

- Huddinge har välkända och tillgängliga grönområden. 
- Exploatering sker i första hand i anslutning till befintliga områ-

den i goda infrastruktur- och kollektivtrafiklägen. 
- Huddinge strävar efter att vara ett samhälle med en effektiv 

markanvändning där hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv prioriteras. 
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Huddinge växer och sammanhållningen ökar genom att  
kommunens olika delar binds samman och levandegörs 
- Huddinge växer i takt med länet, primärt genom förtätning i kol-

lektivtrafiknära lägen.
- Huddinges sammanhållning stärks genom fler mötesplatser, 

blandade upplåtelseformer, bostadstyper och funktioner samt ge-
nom att områden binds ihop.

- Huddinges naturområden bevaras men försiktig exploatering kan 
ske i grönområden i nära anslutning till befintlig bebyggelse.

De regionala infrastrukturprojekten genomförs och inom  
kommunen prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik 
- Kommunen verkar för att de regionala projekten med spårväg 

och vägar genomförs. 
- Inom kommunen prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
- Kollektivtrafiken är utgångspunkt vid all planering och områden 

byggs ut så att en turtätare kollektivtrafik främjas.  

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) 
En av huvudinriktningarna i regional utvecklingsplan för Stock-
holmsregionen, RUFS, handlar om att utveckla Stockholmsregionen 
som en flerkärnig region. Åtta regionala stadskärnor med potential 
att utvecklas och fungera som komplement till city pekas ut i planen. 
Av dessa kärnor finns två i Huddinge kommun: Kungens kur-
va/Skärholmen samt Flemingsberg. För båda pågår i kommunen 
arbete med fördjupade översiktsplaner och genomförandefrågor. 

Hållbar utveckling och Agenda 21
Kommunen har under 2011 haft ett dokument med mål och åtgärder 
för hållbar utveckling i Huddinge på bred remiss. Hållbarhets-
frågorna, som integrerar ekonomiska, sociala och ekologiska per-

spektiv, ska enligt förslaget följas upp inom ramen för den årliga 
Mål & Budgetprocessen. En omarbetning av hållbarhetsdokumentet 
ska genomföras under 2012.  

Kommunen har även en Agenda 21 där målet för markanvändning 
och samhällsbyggande är att samhällsbyggande och förvaltning ska 
ske med miljöhänsyn och effektiv hushållning med naturresurserna.  

Projekt ingående i projektplanen ska prövas mot de mål för hållbar 
utveckling som fastställs.  

Klimat och energiplan 
I Huddinges Klimat och energiplan ställs krav på bl.a. samhällsbyg-
gandet så att klimatpåverkan och energiförbrukningen blir så liten 
som möjligt.     

Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd 
mark i Huddinge 
Huddinge kommun har antagna riktlinjer för kommunens markför-
säljningar och krav på energieffektivt och miljöanpassat byggande. 
För byggande på kommunens mark krävs bl.a. certifiering och att 
klimatskalet för varma byggnadsdelar ska var så effektivt att tillförd 
värme bara behövs för tappvarmvatten och spetsvärme årets kallaste 
dagar. Certifiering ska ske enligt något av de system som finns på 
marknaden (t.ex. Miljöbyggnad, Svanen, Breeam m.fl) och nivån på 
miljöprestandan läggs fast i avtal med kommunen. 

VA-program
Kommunens VA-utbyggnadsprogram utgör också planeringsunder-
lag för projektplanen. Delar i programmet är genomförda. I pro-
grammet finns en prioriteringsordning för VA-utbyggnad inom fri-
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tidshusområden som omvandlas för permanentboende. Prioriterade 
områden är med i projektplanen.   

Handelspolicy 
Kommunen har en antagen handelspolicy med riktlinjer för handels-
etableringar. 

Lokalförsörjningsplaner 
I slutet av varje år beslutas om lokalförsörjningsplaner. I lokalför-
sörjningsplanerna planeras utbyggnaden av förskolor och skolor, 
särskilda boendeformer för äldre och inom handikappomsorgen samt 
för kultur och idrott.  

Ekonomiska avvägningar 
Planeringen av bostadsbyggande i kommunen bör vara inriktad på 
att generera låga kommunalekonomiska kostnader. Det innebär att 
bostadsbyggandet i första hand ska ske genom komplettering av be-
fintlig bebyggelse där infrastruktur med service, vägar, vatten och 
avlopp redan är utbyggt. Genom att på detta sätt förtäta befintliga 
bostadsområden utnyttjas redan gjorda kommunala investeringar på  
ett bra sätt. Tröskeleffekter bör beaktas när ytterligare bostadsbe-
byggelse kräver helt nya skolbyggnader.  
 
Planeringen ska också säkerställa att god kommunal service upprätt-
hålls. Kan den kommunala servicen tryggas kan också nya bostads-
projekt övervägas.   
 
Det finns ett begränsat utrymme för investeringar. Varje projekt 
måste prövas utifrån exploateringskalkylen för projektet. Olika typer  
av projekt har olika förutsättningar att ge ett överskott. Projektplanen 
ska bidra till att uppfylla målen om tillväxt och långsiktigt hållbar  

utveckling med ett acceptabelt ekonomiskt resultat. För att uppfylla 
detta krävs dels en balans mellan kommersiella projekt, bostadspro-
jekt och infrastrukturprojekt, dels en balans mellan kompletterings-
bebyggelse och större exploateringsområden.  

Infrastruktur 
Södertörnsleden är det regionala infrastrukturprojekt i kommunen 
som närmast i tiden har högst prioritet. Spårväg Syd, som ska gå 
mellan Flemingsberg och Älvsjö, via Kungens kurva/Skärholmen 
och Fruängen ingår numera i planförslaget för länets trafikinvester-
ingar med en första etapp och är ett mycket angeläget projekt för 
kommunen och utvecklingen av de regionala stadskärnorna. En förs-
tudie har genomförts över spårvägens sträckning.  
 
I kommunens cykelplan anges prioriteringar av cykelnätets utbygg-
nad.   

Näringsliv 
Kommunen är angelägen om att det finns ett bra näringslivsklimat i 
kommunen. Det är viktigt att kommunens företag och företag som 
vill etablera sig i Huddinge får bästa tänkbara hjälp. Kommunen 
lägger stor vikt vid att utveckla ett effektivt och proffsigt bemötande 
i sina möten med företagare och kommuninvånare. En god planbe-
redskap med mark för olika verksamheter är viktigt för kommunens 
utveckling.  
 
Andra angelägna frågor är att det behövs bra, trygg och effektiv inf-
rastruktur i alla former för att Huddinge ska kunna få en långsiktigt 
hållbar utveckling. 
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Projektplan 2012-2014 

Inriktning 

Bostäder 
Projektplanen 2012-2014 innehåller en fortsatt planering och ut-
byggnad av pågående bostadsprojekt och kommunal service.  
 
Den övergripande inriktningen för bostadsbyggandet är fortsatt för-
tätning i och i anslutning till befintliga bostadsområden och omvand-
ling av äldre fritidshusområden. Den planerade/föreslagna bebyggel-
sen i flerbostadshus ligger i centrala lägen med god kollektivtrafik-
försörjning och småhusområdena ligger till största delen i förtät-
ningsområden. Bostadsprojekten i planen innehåller under femårspe-
rioden ca 60 procent i flerbostadshus och 40 procent i småhus.  
 
Huddinge planerar för ett bostadsbyggande som kan möta en fortsatt 
stark befolkningsutveckling. I planen ligger nu ett bostadsbyggande 
med 3400 bostäder, eller i snitt 680 bostäder per år, den närmaste 
femårsperioden. Av dessa planeras ungefär hälften i flerbostadshus 
och hälften i småhus och ca 500 blir hyresrätter. Kommunen har 
därmed en god planberedskap men hur mycket som kan realiseras 
beror helt på marknadens förutsättningar för bostadsbyggandet.   
 
Erfarenhetsmässigt blir många projekt uppskjutna eller utdragna i tid 
för att möta en snabbt växlande marknad. Nivåerna på inflyttningar-
na ska därför ses som en hög skattning av vad som faktiskt kan reali-
seras, särskilt när det gäller projekten längre fram i tiden.   
 

Miljöanpassat byggande och energieffektivitet ska eftersträvas så 
långt som är möjligt. Enligt kommunens riktlinjer ska energieffekti-
viteten vara mycket hög vid byggande på av kommunen upplåten 
mark. Kommunen ställer även andra miljökrav vid markförsäljning, 
det kan röra t.ex. krav på inomhusmiljö och kemikalier. Certifiering 
krävs för byggande på kommunens mark.  
 
I kommunens planering prövas även, enligt metoder för balanse-
ringsprincip, om ekologisk kompensation ska göras i exploaterings-
projekt.  
  
Planering för bostadsbyggande och även annat byggande ska ske 
utifrån ett områdesperspektiv så att mångfald främjas i alla kom-
mundelar.  
 
Byggande av ungdomsbostäder och studentbostäder har hög priori-
tet.  

Arbetsplatser 
Större arbetsplatsområden som ingår i projektplanen är utvecklingen 
av Kungens kurva, Flemingsbergs dalgång, Flemingsberg södra, 
Glömstadalen och norra Länna. 
  
Kommunen behöver ha en markberedskap för att kunna erbjuda al-
ternativ lokalisering för industriverksamhet som ligger på attraktiv 
bostadsmark. Det behövs t.ex. alternativ till Storängens industriom-
råde som på sikt omvandlas till bostadsområde blandat med verk-
samhet och service, varför planläggning pågår av nya verksamhets-
områden.   
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Program för Huddinge Centrum kommer att bli ett viktigt underlag 
för både bostäder, företagande och utökad handel. 

Infrastruktur 
Möjligheten att utnyttja befintlig infrastruktur och kommunal service 
ska särskilt beaktas. 
 
Flera statliga infrastrukturobjekt, Södertörnsleden, Citybanan och 
Förbifart Stockholm samt Spårväg Syd är centrala för kommunens ut 
veckling och därmed något som kommunen aktivt arbetar för. Med 
en stark utveckling följer även behov av åtgärder för att förbättra 
trafiksäkerhet och miljö i den befintliga strukturen. Utvecklingen av 
de regionala kärnorna kommer även att innebära infrastruktursats-
ningar.  
 
Komplettering av gång- och cykelstråk och att binda ihop de regio-
nala stråken har också hög prioritet. 

Regionala stadskärnor 
Utvecklingen av kommunens två regionala stadskärnor – Kungens 
kurva/Skärholmen och Flemingsberg ska ha fortsatt hög prioritet. 
Parallellt med de pågående fördjupade översiktsplanerna och arbete 
med genomförandefrågor planeras även för exploateringsprojekt i 
både Flemingsberg och Kungens kurva. I bägge kärnorna avsätts 
dessutom medel för åtgärder i den offentliga miljön.  

Bostäder, nya projekt 
Ett nytt bostadsprojekt tillkommer med förtätning ca 20-40 bostäder 
i Sörskogen, Sjödalen. I övrigt ingår projekt inom områden som re-
dan funnits med i planen men då med ospecificerade lägen och 
mindre precisa volymer. Volymerna för bostadsbyggandet har ut-

ökats med totalt ca 600-700 bostäder jämfört med gällande projekt-
plan.    
 
I Vårby läggs två etapper till inom ramen för utvecklingsprogrammet 
för Vårby Masmo Haga. Dessa kan innehålla ca 100-200 bostäder 
sammanlagt i blandad bebyggelse på sikt. I en första etapp prövas 
möjligheten till utökad närservice vid tunnelbanestationen Masmo 
och bostäder i blandad bebyggelse vid Solhagaparken, totalt upp 
emot 150 bostäder. En andra etapp tillkommer senare vid Örbrinken 
med ca 50 lägenheter i flerbostadshus. 
 
Befintlig detaljplan för Östra Vårberget, som ännu inte antagits, fö-
reslås även att revideras så att något fler bostäder kan inrymmas för 
ett effektivare markutnyttjande.  
   
Inom Vistabergsprogrammet tillkommer område 7 och 8, Norra 
Skogskullarna och Vistahöjden, som totalt kan innehålla ca 250-300 
bostäder i blandad bebyggelse med påbörjande av planarbete 2013 
och 2014. Det innebär en något högre exploatering än programmet, 
ett större inslag av flerbostadshus bör prövas. 
 
Inom Storängen läggs Aspen 3 till, tekniska nämndhusets tomt, som 
kan inrymma ca 250 bostäder i flerbostadshus inklusive förskola. 
Planläggning påbörjas 2014.  
 
När program för Huddinge centrum blir klart kan planläggning inom 
något område påbörjas, ca 200 bostäder i en eller flera etapper. Den 
första planen ska innehålla förskola/skola då behovet i centrala Hud-
dinge är stort.   
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Inom området för fördjupad översiktsplan för Flemingsberg har ca 
200 bostäder legat i projektplanen ospecificerat. Dessa, totalt ca 200-
300 bostäder, föreslås nu tillkomma norr om Grantorp, blandad be-
byggelse, och utmed Hälsovägens norra sida, flerbostadshus inklude-
rande studentbostäder och personalbostäder. I Visättra Ängar, intill 
Visättra, finns en gällande detaljplan vars genomförandetid har gått 
ut. Den kan behöva revideras i viss mån med ett större inslag av 
småhus för att ett genomförande ska komma till stånd. Den gällande 
planen inrymmer 250 bostäder, huvudsakligen i flerbostadshus, och 
en förskoletomt. 

Fritidshusområden 
I flera av Huddinge kommuns fritidshusområden pågår planläggning 
och utbyggnad av kommunalt VA. I flera av de här områdena, t.ex. i 
Backen, Högmora och Östra Glömsta kommer nya bostäder att 
komma till dels genom att befintliga fritidshus permanentas och dels 
genom att nya tomter tillkommer. Den siffra som anges i projektpla-
nens tidplan anger antalet nya obebyggda tomter med byggrätt. I 
bilagan med inflyttade bostäder ingår även en uppskattning av de 
fritidshus som omvandlats till permanentboenden. 

Kommunal service 
Förskolor och skolor 
I kommunen pågår utbyggnad och planering av ett flertal förskolor 
och skolor. Det finns även beredskap för utbyggnad inom flera de-
taljplaner för bostäder. Planering och utbyggnad ska även täcka be-
hoven som uppstår när tillfälliga bygglov för paviljonger går ut eller 
provisorier ska ersättas av andra skäl. Barn- och utbildningsförvalt-
ningens lokalförsörjningsplan omfattar åren 2012-2016 och gör även 
utblickar mot 2020 men bedömningarna på längre sikt är mycket 

osäkra eftersom behoven är beroende av ett i sin tur osäkert bostads-
byggande och andra osäkerheter som påverkar befolkningsprogno-
serna. Regelbundna avstämningar behöver göras gentemot befolk-
ningsprognosen, projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt och i 
arbetet med detaljplaner för bostadsbyggande. 
 
Lokalförsörjningsplanen utgår ifrån ett bostadsbyggande om ca 475 
färdigställda bostäder per år under perioden 2011-2016.  
 
Utveckling i kommundelarna   
I Vårby kan en permanent förskola med 4-5 avdelningar behöva 
byggas efter 2016 om bostadsbyggandet i Östra och Västra Vårber-
get tar fart. Skolkapaciteten bedöms dock vara tillräcklig. I samband 
med en ändrad plan för Östra Vårberget bör lokalisering för en för-
skola utredas, inom eller i anslutning till området. 
 
Segeltorp bör kunna klara kommande behov med den kommande 
förskolan/skolan i Smista (Skansbergsvägen). Upprustning och ny-
byggnad av Segeltorpsskolan täcker skolans behov. Dessutom ges 
utrymme för förskola/skola i detaljplanen för Gulsparven 4 (Väster-
äng). 
 
Flemingsberg får en ny förskola/skola i Kästa vilken möter behoven 
där och delvis kan avlasta Vistabergsområdet. När Flemingsberg  
planläggs för ytterligare större bostadsexploateringar finns goda 
möjligheter att samtidigt planlägga för kommande förskolebehov. 
 
I Vistaberg och Glömsta planläggs för två nya förskolor/skolor, 
Glömsta 2:60 och Vistaberg 1:16 (Utsiktsvägen), för att möta kom-
mande behov av platser. Inför planläggning av fortsättningen i Vis-
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taberg, Vistahöjden och Norra Skogskullarna, bör en ytterligare be-
dömning av förskolebehoven göras.  
 
Inom Sjödalen-Fullersta pågår och planeras en stor del av bostads-
byggandet inom kommunen. Färdig detaljplan finns för försko-
la/skola i Källbrink som också kan tillgodose behov i Snättringe. 
Inom Västra Balingsnäs pågår utbyggnad av förskolan. Nya detalj-
planer i centrala Huddinge och i Storängen, de som tillkommer i 
första skedet, ska innehålla förskola/skola. Öster om Ängsnässkolan 
har planarbete inletts 2011 för förskola/skola.      
 
Planen för Tomtberga 3:4 vid Kvarnbergsplan är klar och innehåller 
förskola med tre avdelningar, byggnationen har dock inte kommit 
igång ännu och beror på när bostäderna kan byggas. 
  
När det gäller omvandlings- och förtätningsområdena Gladökvarn 
och Vidja finns plats för förskola i Vidja men svårigheter att finna en 
bra lösning inom Gladö kvarn har inneburit att plats intill planområ-
det måste utredas för en separat plan för förskola/skola. I detaljpla-
neringen för Västra Länna och Högmora  finns också beredskap med 
förskole-/skoltomt. Dock har barn- och utbildningsförvaltningen 
ställt sig tveksamma till den aktuella tomten i Västra Länna p.g.a 
fördyrande markförhållanden. Behoven där väntas dock inte uppstå 
förrän framåt 2020.  
 
I Trångsund/Skogås finns plan för förskola/skola i Sjöängenplanen 
och den färdiga planen i Nytorp. Förskolan i Nytorps Mosse behöver 
emellertid projekteras om, till en del beroende på nya krav på ener-
gieffektivitet.   
 

Sammanfattningsvis är kommunens plan- och byggberedskap för 
förskolor/skolor god i dagsläget, framtida behov i Vårby kan emel-
lertid behöva avvägas ytterligare mot antaganden om kommande 
bostadsbyggande. Nya planer är också flexibla i möjligheterna att 
bygga ut från förskola till skola. Viktigt är emellertid att följa ut-
vecklingen noga så att utbyggnaderna blir färdigställda i rätt tid och 
kan möta behoven när de uppstår. 
 
Förskolorna/skolorna som beställs nu kommer samtliga att ha myck-
et hög energieffektivitet, flera har beställts som passivhus men också 
andra krav har ställts.   
  
Äldreboenden 
Det nya äldreboendet i Rosenhill, Västergården 1, med 90 platser 
blir inflyttningsklart 2012. Ombyggnad sker av Stortorps äldrecent-
rum, en del av ombyggnaden där löses med evakuering till Väster-
gården. Delar av Tallgårdens äldreboende har byggts om och ytterli-
gare ombyggnad sker 2012. Likaså pågår ombyggnad och utbyggnad 
på Björnkulla äldreboende. Ombyggnaderna sker för att uppgradera 
bostäderna till fullvärdiga bostäder. 
 
Senectus har även byggt äldreboenden i Flemingsberg och Vårby 
gård där kommunen köper platser.  
 
Ett nytt äldreboende i Segeltorp (Bildhuggaren 1), mellan Furuvägen 
och Häradsvägen, med 90 platser behöver stå färdigt ca 2016 för att 
tillgodose kommande behov. Projektet finns med i projektplanen 
med påbörjande av detaljplan 2013.   
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Totalt sett bedöms behoven av äldreboenden i kommunen kunna 
täckas. 
 
Kommunen planerar även för trygghetsboende i Stuvsta (Mjölner 
13). Den boendeformen fordrar inte något biståndsbeslut.  
  
Övriga särskilda boenden 
Kommunen ska även tillhandahålla bostäder till personer som omfat-
tas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
och kunna erbjuda stödinsatser i boendet inom ramen för SoL (soci-
altjänstlagen). I socialnämndens lokalförsörjningsplan framgår att 
behovet av ytterligare bostäder till personer som omfattas av LSS 
täcks fram till 2016 och att behovet därefter fram till 2021 är 3-5 
enheter med 5 lägenheter på varje. Kommunen har även externa pla-
ceringar som man planerar att kunna erbjuda boende i hemkommu-
nen.   
 
När det gäller bostäder enligt SoL behövs jourlägenheter, träningslä-
genheter, flyktinglägenheter. Kommande behov för dessa grupper är 
svårt att beräkna då de varierar stort.  
 
Behov av bostäder och lokaler inom socialnämndens verksamhets-
område löses lämpligen inom befintliga bostadsprojekt och planer 
samt i samarbete med Huge Fastigheter AB. 
 
Kultur och fritid 
Kultur- och fritidsnämnden har i sin lokalförsörjningsplan bl.a. en ny 
idrottshall/mötesplats i Stuvsta samt idrottshall i Vistaberg. I pro-
jektplanen finns sporthall i Stuvsta med och i pågående detaljplan 
för förskola/skola i Glömsta 2:60 ska utrymme för idrottshall ges.  
 

I projektplanen finns även sporthall i Flemingsberg med vilken han-
teras i detaljplanen för Flemingsbergs dalgång. Lokalisering av ny 
rackethall i Skogås utreds. 
  
Kultur- och fritidsnämnden ser även behov av nytt huvudbibliotek i 
Huddinge centrum och nytt bibliotek i Flemingsberg samt ytterligare 
mötesplatser för ungdomar i kommundelarna. 
 
Nytt kommunalhus 
Utredning om nytt kommunalhus pågår under 2012. Här ingår även 
nytt huvudbibliotek. Utredningen kan innebära att planarbete bör 
påbörjas under 2013.  

Arbetsplatser, utveckling 
Framåt sker en fortsatt utveckling av Flemingsberg och Kungens 
kurva. Utbyggnad pågår inom industriområdena i Länna. Detaljplan 
pågår för den östra delen av Glömstadalen, Vårdkasen, för att möj-
liggöra ytterligare företagsetableringar.  
 
Utöver de större arbetsområdena som ingår i projektplanen påbörjas 
även planering för en utvidgning av Gladö industriområde och sena-
re även norr om Gräsvreten. Projektplanen innehåller även planering 
för verksamheter vid infarten till Skogås och ett mindre område vid 
Trångsundsrondellen samt ytterligare några mindre tomter för före-
tagsetableringar.  
 
I projektplan 2012-2014 har en förlängning av Tangentvägen och 
plan för ett nytt läge för Statoilmacken i Kungens kurva lagts till. 
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Life Science Center, en naturvetenskaplig upplevelsepark, har till-
kommit i Flemingsberg. Projektet hette tidigare Urtidsparken och 
avsågs ligga i Kungens kurva. 
 
Medicinaren 19 i Flemingsberg, Novum, har lagts till för en plan-
ändring. Ändringen avser huvudsakligen ändrat/utvidgat använd-
ningssätt. Fastighetsägaren vill bland annat ha möjlighet att använda 
en del som kontor och att möjliggöra handel i bottenvåningen. 

Handel 
Planarbete för kommersiell service med mera i Flemingsbergs dal-
gång pågår. Det finns även planberedskap för flera handelsprojekt i 
Kungens kurva men mycket är avhängigt en utökad trafikkapacitet.  
 
Huddinge centrums utveckling är en angelägen planeringsfråga som 
både omfattar den kommersiella delen och dess utvecklingsmöjlig 
heter men även bostadsbyggande i centrala delarna. Även i utveck-
lingsprogram för Vårby Haga finns idéer om att samla serviceutbu-
det bättre, bl.a. med nya ytor för närservice närmast Masmo tunnel-
banestation.   

Natur 
En utvidgning av Gömmarens naturreservat med ett område mellan 
Masmo och Flottsbro samt upphävande av delar av naturreservatet 
närmast Kungens kurva utreds. Ett arbete med att titta på hur Lövs-
tadalgången bäst tas tillvara kommer även att göras under perioden.  
Lissmadalgången planeras även som naturreservat och en justering 
av Lännaskogens naturreservat görs av gränsen mot Vidjaområdet.  

Infrastruktur 
Anläggandet av Södertörnsleden kommer att innebära investeringar 
även för Huddinge kommun. Fortsatt utveckling av Kungens kurva  
förutsätter kapacitetshöjande åtgärder inom området och på E4/E20. 
Tillsammans med Stockholms Stad och Trafikverket  utreds kapaci-
tetsförstärkande åtgärder och hur Kungens kurva - Skärholmen kan 
anslutas till en kommande Förbifart Stockholm. Detaljplanering på-
går för en av anslutningarna till Förbifarten. 
 
Planering i Flemingsberg för förbifart Tullinge pågår och ombygg-
naden av Hälsovägen blir klar under året. Ombyggnad av Kommu-
nalvägen kommer även att genomföras för att förbättra trafiksäker-
heten och miljön kring vägen. Projektet avvaktar utredningen om 
Huddinge centrum.   
 
Utbyggnad av regionala cykelstråk ingår även i planen. 
 
I projektplan 2012-2014 har en ny gång- och cykelväg i Flemings-
berg från Huddingevägen mot Katrinebergsvägen tillkommit. 

Ekonomiska konsekvenser  
Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt innehåller ett stort antal 
projekt som leder till omfattande investeringar och en betydande 
exploateringsvinst.  
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I bilaga 3 redovisas en sammanställning av ekonomiska konsekven-
ser av de samhällsbyggnadsprojekt som pågår. Av sammanställning-
en framgår att exploateringsvinsten uppgår till cirka 800 mnkr och 
investeringarna till cirka 780 mnkr. Samhällsbyggnadsprojekten ger 
alltså ett visst överskott totalt sett. Investeringsutgifterna kommer 
dock att öka för pågående projekt p.g.a nytt gatukostnadsreglemente. 
 
När man studerar sammanställningen ska man vara medveten om att 
det är olika förutsättningar för olika typer av projekt. Vissa ger ett  
ekonomiskt överskott, vissa går jämt ut, vissa ger ett underskott och 
vissa medför inga exploateringsvinster utan är rena investeringar i 
transportinfrastruktur. Det är också en blandning av projekt där vi 
har en god uppfattning om ekonomiskt utfall och projekt som kan ha 
olika utfall beroende på vägval i planeringen eller som ännu är i så 
tidigt skede att finns en stor osäkerhet om utfallet. Sammanställning-
en kan trots dessa brister i tillförlitlighet ändå ge en uppfattning om  
omfattningen på de ekonomiska konsekvenser projektplanen för 
samhällsbyggnadsprojekt medför.  
 
Om vi gör en utblick efter planeringsperioden så ser vi behov av 
omfattande investeringar i de regionala stadskärnorna för att kunna 
genomföra ambitionerna i de fördjupade översiktsplanerna. För des-
sa investeringar kommer vi att söka medfinansiering av de aktörer i 
området som har ekonomisk nytta av investeringarna, vilket kommer 
att förbättra det ekonomiska utfallet. Investeringarna innebär också 
på sikt möjligheter till exploateringsvinster som ännu inte kalkyle-
rats. Exploateringsvinsterna kan också öka genom att nya arbets-
platsområden planläggs. 
 

Redovisningen bygger på enskilda exploateringskalkyler för respek-
tive projekt och redovisar exploateringsnetton, investeringsnetton 
och netton för projekten som helhet. Beloppen är hämtade direkt från 
respektive exploateringskalkyl, vilket ger en skenbar exakthet.  
 
Med genomförandeprojekt avses projekt som är bundna genom avtal 
och/eller antagna detaljplaner och genomförandebeslut. För dessa 
projekt finns det små möjligheter att påverka det ekonomiska utfal-
let. Med planeringsprojekt avses projekt som är under planering. För 
dessa finns ännu möjlighet att påverka det ekonomiska utfallet eller 
avbryta projektet. Under begreppet ”övrigt” ingår framför allt för-
säljning av industrimark och villatomter, som redovisas årsvis.  
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Underlag för Projektplan 2012-2014 Bilaga 1

SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKT: BOSTÄDER
Antal 410231022102

låmadnÄtkejorPxednitraK lgh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VÅRBY GÅRD
1A Vårby gård 1:1, vårdboende Ä 54 i
1B Vårby gård, Norra Duvberget SG 31  
1C Vårby gård, Vårberget, västra SF/SG 10 iisuHAK
1D Vårby gård, Vårberget, östra SF/SG 150   SBN SBN  KF   
1E Vårby Haga et 1 vid Solhagaparken FH/SG/C 150 Program SBN KS Dp    SBN  KF
1E Vårby Haga et 2 Örbrinken FH 50 Avtal KS Dp  

 
SEGELTORP  

GS/HFkraP atsimS2 260 ii
GS/HF C sprotlegeS3 40 i

4 Segeltorps C, Lövdungen 2 FH 40 Program  SBN K S FK  NBSpD
9 Gulsparven 4 (Västeräng) FH/SG 80 SBN KS Dp    SBN KF i  suH AK

10 Äldreboende Bildhuggaren 1 Ä 90 Program SBN KS Dp  SBN  KF  
 

FLEMINGSBERG  
FS atsmölG artsÖ6 75  i

GS/FS nekcaB7 85  
8 Glömstadalen, vid Glömstavägen SF 8     pD 

8A Vistaberg: Vistabergs allé  SG/FH 400  i  
GS/FSneladllaT :grebatsiVB8 92   

FSybegaH :grebatsiVC8 50    
8D Vistaberg: Rosenhill   SF/FH 200  SBN    K S FKpD    suH
11 Norr om Vistavägen (1:13 m.�) SF/SG 25-35  FK    pDSKlatvA suH 
12 Vistaberg: Jarlav. Glömsta 1:444 m�SF/SG 30 FKNBS   pD 

12A Vistaberg 3:61 m.�. omr. 7, 8  SF/SG/FH 250-300    FKNBS  pDSKlatvA
12A Vistaberg 3:61 m.�. omr. 7, 8   Avtal KS Dp   

12B-D Detaljplaner inom fördjupad översiktsplan Flemingsberg, områdena 12B-D. Ej inbördes prioriterade tidplaner, dvs någon av d e tre startar årligen.
12B Visättra Ängar ny plan , ev. enkelt planf . SF/SG/FH 250 Avtal K S  Dp    
12C Flemingsberg utmed Hälsovägen FH 100-150    FKNBS  pDSKlatvA
12D HF/GS/FS1:5 protnarG 100-150  Avtal KS Dp   

              
SJÖDALEN/FULLERSTA 

HF/GS/FS tedärtvilO/nemlaP31 90    KF i suH 
FStedårmosdjöhuruF41 50    

15A Västergården 1, äldreboende FH 90 i   
15B Kvarnbergsplan, Tomtberga 3:4 FH 85   ii  suH   

HFartsö ,nalpsgrebnravKC51 75 Program SBN  K S Dp     S KF    Hus   
15D Kvarnbergsplan Runan 1 FH 60 Program SBN  K S Dp     S KF   Hus  

HF7 nekcabrakcolK61 80 FK NBS  pDSK   Hus  
17 Hörningsnäs 1:1  (Ängarna) SF/SG 80    i  i

GS/HFsänsgnilaB artsäV81 105/155 i i  i
FS nravködalG91 35 KA   i
HFnegetsdnarB02 285    SBN KF  Hus i

21 Sörskogen Taggsvampen ga:1 FH 40 Avtal KS Dp
GS3 anuL22 8  pDSK

22A Fullersta Äng Källbrink 1:1 FH 40 Program  SBN    KS Dp
Huddinge C ospec. inkl fsk/skola FH 200  FKNBS  pDSKlatvA       

22B Storängen Aspen 3 inkl fsk FH 250 KS Dp

Planen är överklagad

SBN  KF

SBN  KF

Hus

   SBN

 

  KS

SBN 

inväntar beslut Södertörnsleden

   SBN

Hus
Hus

SBN
SBN

SBN  KF

Avtal

72-21-1102 renoitknufmurtneC=C  ,ednaggilirf suhåmS=FS ,ppurg i suhåmS=GS ,suhsdatsobrelF=HF

Förklaringar till Projektplan 2012-2014

betecknar programskedet 
och/eller beslut om ramavtal 
betecknar detaljplaneskedet

betecknar genomförandeskedet

KS Kommunstyrelsen 
KF Kommunfullmäktige 
KA Kommunala anläggningar
VA Vatten och avlopp
i Inflyttning

FH Flerbostadshus
SG Småhus i grupp
SF Småhus friliggande
C Centrumfunktioner
A Allmänt
T Trafik
NR Naturreservat
K Kontor
H Handel
I Industri
U Utbildning
F Forskning
V Vårdinrättning
Ä Äldreboende
Ö Övrigt

betecknar översikter, 
t.ex. fördjupade översiktsplaner 
och naturreservat
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Antal 410231022102

låmadnÄtkejorPxednitraK lgh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STUVSTA/SNÄTTRINGE 
23 Mjölner 13 trygghetsboende FH 65   FKNBS   SKNBS

24A Högmoravägen, delområde 1 SF/SG 80 iisuH AK
GS/FS4 ,2 negävaromgöHB42 90   SBN KF  

 FKNBS   pDSK    FS)3 edårmoled .varomgöH( kivtravSC42  AK
25 Stuvsta centrum, Odin 6 FH 8   SBN KF  

HFnerifaS62 82  KF suH       i
HF13 nennamrytSA62 30 Avtal K S  FKNBS pD  Hus  
FS35:1-84:1 ejlästUB62 10  Avtal K S  FKNBS  pD   

TRÅNGSUND/SKOGÅS  
HF neradnäS72 123 i i 

30 Lyckåshöjden FH/SF/SG 200 FKNBS   pDSKNBSmargorP KA
FS2 ppatE negnäöjS23 60  i   
FS1 ppate  ajdiV43 40  suH   AK 
FS2 ppate  ajdiV43 40     FK suH   
FS3 ppate ajdiV43 60 pDSKlatvA       SBN KF

35 Hammartorp 1:1 (Prinsen) FH 160  KS Dp   SBN KF  suH    
36 Västra Länna 1 (Björnvägen) SG/SF 129 SBN KF KA     Hus   i

HFsågokS ,1 tesåL83 50  K S  FKNBS  pD   suH

SBN

SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKT: BOSTÄDER

Hus

 Avtal

72-21-1102 renoitknufmurtneC=C  ,ednaggilirf suhåmS=FS ,ppurg i suhåmS=GS ,suhsdatsobrelF=HF

Förklaringar till Projektplan 2012-2014

betecknar programskedet 
och/eller beslut om ramavtal 
betecknar detaljplaneskedet

betecknar genomförandeskedet

KS Kommunstyrelsen 
KF Kommunfullmäktige 
KA Kommunala anläggningar
VA Vatten och avlopp
i Inflyttning

FH Flerbostadshus
SG Småhus i grupp
SF Småhus friliggande
C Centrumfunktioner
A Allmänt
T Trafik
NR Naturreservat
K Kontor
H Handel
I Industri
U Utbildning
F Forskning
V Vårdinrättning
Ä Äldreboende
Ö Övrigt

betecknar översikter, 
t.ex. fördjupade översiktsplaner 
och naturreservat
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SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKT: ARBETSOMRÅDEN
410231022102

Kartindex Projekt Ändamål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KUNGENS KURVA/SMISTA PARK  
FKNBS  Ö3 netardavK va led ,troseR egnidduH302

FKNBS pDSKlatvAHnedrågnnöL402
Hlpd agiltnifeb moni kraP atsimS502 i i i 

FKNBS pDlatvA       H)syoT( 7 nlekniV602  
H)onakI( 2 navruK

 latvAH)atuar-K( 1 tetnemgeS702   
207A Diametern 2, Vinkeln 4 (KF Fastigheter) H Avtal    

 latvAH)ytiC noreH( 2 netardavKB702   
207C Statoil del av Kungens kurva 1:1 T/H   SBN    KF i 

  

FLEMINGSBERG   
F/U3 akcilB802    
K/Fytic oiB012

211 Glömstadalen, etapp 1Vårdkasen K/ I   SBN    KF isuH  AK
Vrelakoldråv irtaikyspsttäR212 i 

213 Innovationsplatsen KI, kv Medicinaren 5 V SBN KF suHAK 
FKNBSpDSKF/Ugnirdnänalp muvoN ,91 neranicideM 

214 Flemingsberg dalgång, dpl 1 H/K/FH KF i suHAK 
FK   pDSKlatvA Iardös grebsgnimelF512 KA

   Ösuhsilop snrötredöS ,1 nrotoRA512  SBN KF   Hus
FK  pDSKSKlatvAÖretneC ecneicS efiL612

 

SJÖDALEN/FULLERSTA  
 I /K  dnuleifoS VRS712   SBN  KF suH 

FKNBSpDSKNBS margorPIgningdivtu edårmoirtsudni ödalGA712 KA
K/I7:2 drågloS812 FKNBS pDSK

FKNBSpDSKlatvA K/Hrotyslednah ayn tegaragsidaraP eguH912
 FKNBS  pDSKlatvA    Ö/K/Htarecificepso murtneC egnidduH     

 

STUVSTA/SNÄTTRINGE
221 Segersminne 1:30/Kräpplavägen H   
222 Myrängen 1:24 FKNBSpDSKNBS margorP

TRÅNGSUND/SKOGÅS  
FKNBSpDSKNBS margorPK/Ilf.m 9 nrotsisnarT ,nellednor dnusgnårT022

H/T)noitatsnisneb( 1:54 annäL322 i  
IarroN annäL522  SBN i i  AK
Itgiltnifeb edårmoirtsudnI annäL iii

FKNBSpDSKNBS margorPÖ48:4 amssiL622
226A Entré Skogås, inkl. ev. sporthall K/ I /H Dp    SBN KF

FKNBSpDSKNBS   margorPInetervsärGB622 KA

SEGELTORP
  pDSKlatvAH/K3:2 dnulsbokaJ722      SBN  KF suH AK

SBN KF

 
 

SBN

   SBN KS

 

SBN KF
 
SBN KF

  SBN

detaljplan �nns, tidpunkt för genomförande oklar
detaljplan �nns, tidpunkt för genomförande oklar

Hus

Program SBN 

K=Kontor, I=Industri, H=Handel, U=Utbildning, F=Forskning, T=Tra�k    

Förklaringar till Projektplan 2012-2014

betecknar programskedet 
och/eller beslut om ramavtal 
betecknar detaljplaneskedet

betecknar genomförandeskedet

KS Kommunstyrelsen 
KF Kommunfullmäktige 
KA Kommunala anläggningar
VA Vatten och avlopp
i Inflyttning

FH Flerbostadshus
SG Småhus i grupp
SF Småhus friliggande
C Centrumfunktioner
A Allmänt
T Trafik
NR Naturreservat
K Kontor
H Handel
I Industri
U Utbildning
F Forskning
V Vårdinrättning
Ä Äldreboende
Ö Övrigt

betecknar översikter, 
t.ex. fördjupade översiktsplaner 
och naturreservat
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SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKT: ALLMÄNT ÄNDAMÅL
410231022102

Kartindex Projekt Ändamål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
101 Smista 3:3 Skansbergsvägen, förskola A             

Aaloksröf ,knirblläK301            i     i     
104 Förskola/skola Glömsta 2:60 A   KF    i     
108 Förskola/skola Flemingsberg Kästa A   KA           i     

Aaloksröf ,protyN901 suH      i     
 FKNBS  pDSKlatvAAnravk ödalG llit ntulsna i aloks/aloksröF KA

111 Sågbäcksgymnasiet/skola A  KA  Hus        i     
112 Förskola/skola Vistaberg Vistaberg 1:16 A   KF i     suHAK     

FK   NBSpDSKAnalokssänsgnÄ mo retsö aloks/aloksröF311
Samt förskolor inom detaljplaner för:  
Västra Balingsnäs, Sjöängen 2, 
Västeräng, Högmora 2, Västra Länna, 
Kvarnbergsplan, Vidja, Aspen 3 
se respektive projekt bostäder

GATOR OCH VÄGAR 
TnegävosläH611

118 Förbifart Stockholm, anslutningar T       KF KA                         
118A Förbifart Tullinge et 1 infart Riksten T  SBN K S FKNBS   pD KA              

TnegävajdiV911
T  nedelsnrötredöS021   

 TnegävlanummoK121   
    FKNBSTrenalpjlated neknälomsaM221

123 GC-väg Gamla Nynäsvägen T
124 GC-väg Gamla Stockholmsvägen T  

TnegävatsiV gäv-CGA421  
114 GC-väg Katrinebergsv.-Huddingev. T KA  

FKNBSTgningnälröf snegävtnegnaT511 KA   
TdyS gävråpS KS Dp  

ÖVRIGT
Ö dråg atsvöL tellatS521  i              

 FK    Ödråg ybråV lakolsgnilmaS721
 FK pDSKÖatsvutS PI div stalpsetöm/llahtropS821 Hus

Sporthall Flemingsberg, ingår i planen Ö
för Flemingsbergs dalgång  Ö
O�entlig miljö i Kungens Kurva Ö
O�entlig miljö i Flemingsberg Ö

  SBN
 

 

Hus

    KF
  SBN

SBN

     SBN
     SBN

A=Allmänt, T=Tra�k, Ö=Övrigt, NR=Naturreservat 2011-12-27

Förklaringar till Projektplan 2012-2014

betecknar programskedet 
och/eller beslut om ramavtal 
betecknar detaljplaneskedet

betecknar genomförandeskedet

KS Kommunstyrelsen 
KF Kommunfullmäktige 
KA Kommunala anläggningar
VA Vatten och avlopp
i Inflyttning

FH Flerbostadshus
SG Småhus i grupp
SF Småhus friliggande
C Centrumfunktioner
A Allmänt
T Trafik
NR Naturreservat
K Kontor
H Handel
I Industri
U Utbildning
F Forskning
V Vårdinrättning
Ä Äldreboende
Ö Övrigt

betecknar översikter, 
t.ex. fördjupade översiktsplaner 
och naturreservat
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SAMMANSTÄLLNING AV PROJEKT: ÖVERSIKTER, PROGRAM MM
410231022102

Projekt Ändamål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEGELTORP  
Kungens Kurva FÖP Utställning KF             
Lövstadalgången  

FLEMINGSBERG 
Flemingsberg FÖP  Utställning    KF          

SJÖDALEN/FULLERSTA 
Huddinge centrum program    

ÖVERSIKTSPLAN KOMMUNEN tulsebsgninllätstUtulsebsdårmaS  

NATURRESERVAT
Flottsbro/Gömmaren NR, markbyte KK NR       Samråd KF   

RNnegnågladamssiL FKdårmaS       
Lännaskogens naturreservat NR FKdårmaS        

Samråd SBN/KS

SBN/KS

A=Allmänt, T=Tra�k, Ö=Övrigt, NR=Naturreservat 2011-12-27

Förklaringar till Projektplan 2012-2014

betecknar programskedet 
och/eller beslut om ramavtal 
betecknar detaljplaneskedet

betecknar genomförandeskedet

KS Kommunstyrelsen 
KF Kommunfullmäktige 
KA Kommunala anläggningar
VA Vatten och avlopp
i Inflyttning

FH Flerbostadshus
SG Småhus i grupp
SF Småhus friliggande
C Centrumfunktioner
A Allmänt
T Trafik
NR Naturreservat
K Kontor
H Handel
I Industri
U Utbildning
F Forskning
V Vårdinrättning
Ä Äldreboende
Ö Övrigt

betecknar översikter, 
t.ex. fördjupade översiktsplaner 
och naturreservat
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Bilaga 2

Projekt Hustyp Byggbolag 2012 2013 2014 2015 2016 Senare Summa

Vårby

Vårby gård 1:1, vårdboende FH Senectus 54 54

Vårby gård, Vårberget, västra SG Privata  5 3 2  10

Vårby gård, Norra Duvberget SG PEAB 13 13

Vårby gård, Vårberget, östra SG/SF Ej klart      150 150

Vårby Haga et 1 vid Solhagaparken FH/SG/C Ej klart 50 100 150

Vårby Haga et 2 Örbrinken FH Ej klart  50 50

Sa Vårby 67 0 5 3 52 300 427

  

Segeltorp

Smista Park  FH NCC 115 55    15 185

Segeltorp Centrum FH SMÅA 10   10

Segeltorp Centrum, Lövdungen 2 FH  40 40

Segeltorp äldreboende Ä Huge 45 45 90

Gulsparven 4 (Västeräng) FH/SG Borätt   40 40  80

Friliggande SF Privata 2 2 2 2 2  10

Sa Segeltorp 127 57 42 42 87 60 415

  

Flemingsberg

Vistabergs allé (27 st 55+ i FH, 
resterande i SG och SF)

FH/SG/SF NCC, Småa, Götenehus, 
Borohus

62    62

Vistaberg: Hageby SF Privata, Trivselhus, NCC 10 5  5 20

Vistaberg: Talldalen SG/SF Privata 9 15 15 15 15 22 91

Vistaberg: Rosenhill SF/SG/FH Privata/NCC 30 30 20 50 130

Norr om Vistavägen SF/SG Privata    40   40

Jarlav. Glömsta 1:444 m.fl. SF/SG Privata 20  10 30

Vistaberg 3:61 m.fl. omr. 7, 8 FH/SG/SF Privata, kommunen, m.fl 50 200 250

Flemingsbergs dalgång, dpl 1 studentbost Skanska 100 160 260

Visättra Ängar ny plan FH/SG/SF Ej klart   100 200 300

Flemingsberg utmed Hälsovägen FH Ej klart  50 50 100

Grantorp 5:1 FH/SG/SF Ej klart 100 100

Backen SG/SF Privata/NCC 18 12 9 6  5 50

Östra Glömsta SF Privata 10 10 10 10 10 40 90

Glömstadalen, vid Glömstavägen SF Privata 5  5 10

Friliggande SF Privata 5 5 5 5 5  25

Bostadsbyggande 2012 - 2016  Inflyttningar

Sa Flemingsberg 114 47 174 286 250 687 1558



Bilaga 2

Projekt Hustyp Byggbolag 2012 2013 2014 2015 2016 Senare Summa

Sjödalen-Fullersta 
Furuhöjdsområdet SF Privata, Myresjö m.fl 19 12 3   34

Västergården 1, äldreboende FH Huge 90 90

Kvarnbergsplan: Tomtberga 3:4 FH Veidekke  90    90

Kvarnbergsplan, östra FH Huge  75 75

Kvarnbergsplan Runan 1 FH Wallenstam 60   60

Palmen/Olivträdet Fh/SG/SF NCC   30 20 20 20 90

Klockarbacken 7 FH Centrumporten AB   35 35 15 85

Brandstegen FH Veidekke, HSB, Dagon    150 150  300

Sörskogen Taggsvampen ga:1 FH Sörskogen sf 40 40

Västra Balingsnäs FH/SG/SF Småa, Skanska mfl 20 64 73    157

Hörningsnäs 1:1 (Ängarna) SG/SF Guldberget Bostäder AB  30 52   0 82

Luna SG Mark&Tomt i Sthlm   20 20

Fullersta Äng Källbrink 1:1 FH Ej klart  40 40

Huddinge Centrum ospec. inkl förskola FH Ej klart  100 100 200

Gladökvarn SF Privata    30 50 52 132

Storängen Aspen 3 inkl fsk FH Ej klart  250 250

Friliggande SF Privata 5 5 5 5 5 25

Sa Sjödalen-Fullersta 134 201 163 375 360 537 1770

Stuvsta-Snättringe

Högmoravägen, delområde 1 SF/SG Privata   20 30 30  80

Högmoravägen, delområde 2 SF Privata     30 62 92

Stuvsta centrum, Odin 6 FH Söderhorn Fastighetsförv   8   8

Mjölner 13 FH Ej klar 65  0 65

Safiren FH HSB  30 52  0 82

Styrmannen 31 FH  40 40

Utsälje 1:48-1:53 SF Privata 10  0 10

Friliggande SF Privata 5 5 5 5 5 25

Sa Stuvsta-Snättringe 5 35 200 35 65 62 402

  
Trångsund

Sändaren FH HSB 64 59   123

Sjöängen Etapp 2 SG/SF Privata  20 15 10 10 10 65

Hammartorp 1:1 (Prinsen) FH Huge   40 120 160

Friliggande SF Privata 5 5 5 5 5 25

Sa Trångsund 69 84 20 15 55 130 373
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Projekt Hustyp Byggbolag 2012 2013 2014 2015 2016 Senare Summa
Skogås
Pelaren FH Ej klar 02 20
Lyckåshöjden FH/SG/SF Ej klar 250 250
Vidja etapp 1 SF Privata 5 10 10 10 120 155
Västra Länna (Björnvägen) SG/SF Privata, Veidekke 02 35 28 20 26 129
Låset 1, Skogås FH Akelius 50 50
Friliggande SF Privata 10 10 10 10 10 50
Sa Skogås 10 35 55 98 40 416 654

SUMMA HUDDINGE 526 459 659 854 909 2192 5599

Varav
Friliggande småhus enskilda SF 32 32 32 32 32

Flerfamiljshus 1700
Småhus i grupp och friliggande 1700

Äldreboende ca 190
Hyresrätter totalt 470-520
varav hyresrätter i:
Seniorbostäder ca 65
Studentbostäder/ungd.bost ca 300

Tillkommande bostäder 2012-2016 totalt ca 3400 varav: 

Uppskattning av tillkommande bostäder 2012-2016 uppdelat i olika kategorier:
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