
Detaljplan Procent 
bostäder 

Procent 
service 

Procent 
arbetsplats 

Kommentar 

Ripan 6 m.fl. – 
Mötesplats Stuvsta 
(sporthall och 
ungdomsgård samt 
utökad yta för 
Woody bygghandel) 
 

0 100 0 Djupåsvägen och Fotbollsvägen förses 
med en gångbana. Dagtid trafikeras 
Huddingevägen av busslinje 172, 744 
samt 726. Från planområdet är det cirka 
200-500 meter till hållplatserna. Linje 172 
går i snitt var tionde minut och linje 744 
två gånger per timme. Båda har anslut-
ning till pendeltåg och tunnelbana vid 
Huddinge centrum respektive Högdalen. 
På Stuvstaleden går, cirka två turer per 
timme, buss 705 mellan Stuvsta och 
Huddinge stationer där anslutning till 
pendeltågen finns. Busshållplatserna 
ligger 300 resp 500 meter från idrotts-
hallens entré. Gångavståndet till Stuvsta 
pendeltågsstation är cirka 900 meter. 

Gulsparven 4 m.fl. 
(bostäder, förskola 
och skola) 
 

75 25 0 Utmed lokalgatorna vid planområdet 
finns i dag inga gångbanor. Ett regionalt 
cykelstråk, Häradsstråket, finns utmed 
Häradsvägen cirka 400 meter från 
planområdet. Närmaste kollektivtrafik 
utgörs av busslinjerna 703, 704, 710 med 
hållplatser längs Häradsvägen. Anslutning 
finns till tunnelbana och pendeltåg. 
Turtätheten på de olika linjerna är var 
15:e till var 30:e minut. Längsta gång-
avstånd mellan planområdets bortersta 
del och busshållplats är cirka 530 meter. 
Närmaste livsmedelsbutik finns i hörnet 
Orrvägen/Häradsvägen 400 meter bort. 

Brandstegen 
(bostäder, 
verksamhetslokaler 
samt förskola) 

98 1 1 Sjödalsvägen och Centralvägen förses 
med separata gång- och cykelbanor. På 
Förrådsvägen och den nya lokalgatan får 
separata gångbanor på bägge sidor. 
Huddinge station med pendeltåg och ett 
antal busslinjer ligger på 600-800 meters 
gångavstånd. Idag och i framtiden kom-
mer Storängen att trafikeras av en/flera 
busslinjer med anslutning till Huddinge 
station och avståndet till närmaste 
hållplats blir då kortare än 400 meter. 
Service finns i Huddinge centrum. 

  



Detaljplan Procent 
bostäder 

Procent 
service 

Procent 
arbetsplats 

Kommentar 

Område kring 
Högmoravägen, 
delområde II 
(detaljplaneläggning 
för kommunalt VA 
och bebyggelse av 
förskola och skola) 

95 5 0 
 

Skogskärrsvägen förses med gång- och 
cykelbana. Del av Högmoravägen - 
Myrängsvägen samt tillfartsvägen till 
skoltomten förses med gångbana. Buss 
742 passerar Högmora på Ågestavägen 
med hållplats vid Högmoravägen. 
Turtätheten är oftast var 30:e minut. 
Gångavstånd till hållplats 750 – 1500 m. 
En huvudgata som kan ta busstrafik 
planeras genom Högmora och Svartviks-
området. Varken offentlig eller kommer-
siell service finns inom planområdet idag. 
Närmaste livsmedelsbutik finns vid 
korsningen Ågestavägen/Huddingevägen. 
Större utbud av service finns i Huddinge 
och Farsta centrum.  

Detaljplan för 
Ängsnäs förskola 
 

0 100 0 Utmed Lännavägen och Centralvägen 
finns idag separerade gång- och 
cykelbanor. Utmed Klarabergsvägen 
planeras en separerad gångbana. 
Centralvägen trafikeras av buss med 
anslutning till Huddinge centrum, 
närmaste hållplats ligger ca 300 meter 
från planerad förskola. Vid Kvarnbergs-
plan som ligger ca 700 meter bort finns 
ett antal busslinjer. Det är ca 1300 meter 
till Huddinge station med pendeltåg. 

 


