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FÖRORD 
 

Utbyggnaden av Södertörnsleden, som en väg med god standard som binder samman 
väg 73 i Haninge med Huddingevägen och E4 vid Vårby, väcktes i Dennispaketet 
1991. Vägen planerades och byggdes i slutet av 1990-talet ut på delen från Jordbro till 
Sundby. De resterade delarna saknade finansiering, men Vägverket fick i uppdrag av 
regeringen att slutföra arbetet med arbetsplan.  

Under de år sedan frågan om Södertörnsleden först väcktes har tillväxten i Stockholms-
regionen varit hög och behovet av ny infrastruktur skärpts ytterligare. Den bild av 
behovet som gällde under 1990-talet har delvis förändrats. Något nytt underlag som 
beskriver motiven till utbyggnaden ur ett regionalt utvecklingsperspektiv har dock inte 
tagits fram. Trots detta medverkade Stockholmsberedningen till att resterande delar av 
leden fick hög prioritet i regeringens beslut om infrastrukturplaneringen 2004. Finansi-
eringen av resterande ligger nu i ordinarie länsplan med byggstart 2010. 

Berörda kommuner, Stockholms läns landsting med Regionplane- och trafikkontoret, 
Länsstyrelsen och Vägverket Region Stockholm samt Stockholms hamnar har låtit ta 
fram föreliggande rapport i syfte att uppdatera och komplettera den tidigare kända be-
hovsbilden från 1990-talet. Rapporten avser inte föregripa de prövningar som återstår 
för Södertörnsleden, t ex. vad gäller arbetsplan eller detaljplan. Rapporten har skrivits 
av Susanne Ingo och Johanna Skur, WSP Analys & Strategi, tidigare Inregia.   

Behovet av ny infrastruktur finns i många delar av samhället. Det har varit avsikten att 
spegla bredden och kopplingarna till dessa delar och därför har rapporten ett brett an-
slag. Rapporten har en del som redovisar fakta kring behovet och en del som redovisar 
olika vittnesmål från människor som lever eller verkar i Södertörnsledens närhet. Alla 
frågor är dock inte belysta i dokumentet.  Miljöfrågor och trafiksäkerhetsfrågor be-
skrivs exempelvis bättre i Vägverkets underlag som tagits fram i den formella arbets-
planeprocessen. 

Den grupp som har verkat vid framtagandet av rapporten består av följande 
representanter: 

 

Hans Hede  
Regionplane- och trafikkontoret 
 

Peter Huledal 
Länsstyrelsen i Stockholm län 
 

Lotten Lindmark 
Vägverket Region Stockholm 
 

Gunilla Wastesson 
Huddinge kommun 
 

Kent Lindgren 
Haninge kommun  

 

Lars Olsson 
Botkyrka kommun 
 

Bertil Lindberg 
Nynäshamns kommun 
 

Anton Västberg 
Stockholms stad 
 

Björn Neckman 
Stockholms hamn 
 

Hans-Arne Olsson 
Jordbro företagspark  

 

Foto:  Jacob Forsell: framsida bild 1,3,7,9 räknat från vänster till höger radvis samt sid 8 (höger) och sid 25 
Gabriel Uggla: sid 13, 18 och 19  
SRV återvinning: sid 7 (ovan till vänster) och sid 30 
WSP: Övriga foton 
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SAMMANFATTNING 

 
 

Södertörnsleden består av en 16 km lång vägsträcka mellan Vårby och Jordbro. Sträckan Gladö kvarn-Jordbro 
är redan utbyggd. Södertörnsleden kommer att ge en avsevärt förbättrad standard och kapacitet på väg 259  

Några slutsatser om behovet av Södertörnsleden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Den binder samman stora kommuner, 
transportkorridorer och de regionala kär-
norna Kungens kurva-Skärholmen, Fle-
mingsberg och Haninge centrum i södra 
Stockholmsregionen inom ett närområde 
med mer än 270 000 boende. 

• Den ger en effektiv landanslutning mellan 
hamnen i Nynäshamn (TEN-A klassad 
hamn) och E4/E20 (Del av det EU-
prioriterade TEN-T projektet ”Nordiska Tri-
angeln”). Den förbättrar landvägarna till 
Gotlandstrafiken.  

• Södertörnsleden, Norrortsleden och Förbi-
fart Stockholm bildar tillsammans Yttre 
Tvärleden runt Stockholm. 

• Den säkrar hög regional tillgänglighet och 
god framkomlighet i vägnätet till ett av 
Nordens största sjukhus – Karolinska uni-
versitetssjukhuset i Huddinge som ligger i 
Flemingsberg. 

• Den förbättrar tillgängligheten till högre 
utbildning och forskning vid KI, KTH och 
Södertörns högskola i Flemingsberg och 
gör det lättare att resa mellan Flemings-
berg och Campus Haninge.  

• Den förbättrar tillgängligheten till nordens 
största handelsplats i Skärholmen och 
Kungens kurva samt till några av Sveriges 
största stormarknader i Handen och Län-
na.  

• Den underlättar avsevärt transporter i öst-
västlig riktning mellan Nynäshamn, Tyresö, 
Haninge och Huddinge, Botkyrka, Salem 
samt Sydvästra Stockholm.  

• Den möjliggör snabbare bussförbindelser 
på tvären i södra Stockholmsregionen. 

• Den avlastar flera viktiga vägar inklusive 
Södra Länken, Örbyleden och väg 225.  

• Den är en viktig förutsättning för bostads-
byggandet i en av de snabbast växande 
delarna av landet. 

• Den möjliggör ökad tillväxt av befolkning 
och näringsliv i hela södra Stockholmsre-
gionen som har mer än 700 000 invånare. 

• Den förbättrar tillgängligheten till hela  
Stockholms södra skärgård. 

• Den förbättrar miljöförhållanden, trafiksä-
kerhet och trygghet i bostads- och arbets-
områden längs med dagens väg 259.  
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1. SÖDERTÖRNSLEDEN 
Dagens förhållanden 

Väg 259 – dagens Södertörnsled 
Befintlig väg 259 mellan E4/E20 vid Vårby 
och väg 73 vid Jordbro följer Botkyrkaleden, 
Glömstavägen, Huddingevägen, Storängsleden 
och Lännavägen samt utbyggda delar av Ha-
ningeleden.  

Botkyrkaleden går idag mellan Fittja trafikplats 
och Masmo. Vägen har fyra körfält och hastig-
hetsbegräsningen är 70 km/h. Längs med den-
na sträcka finns två cirkulationsplatser; vid 
trafikplats Fittja och vid Fittjavägen. Kors-
ningen med Vårby allé vid Masmo är försedd 
med trafiksignal.  

Glömstavägen går mellan Myrstuguvägen an-
slutning i Masmo och Huddingevägen. Glöms-
tavägen är kantad av randbebyggelse med ut-
farter. Vägen är smal och tvåfältig. Den är en-
bart breddad med plats för refuger vid kors-
ningarna med Gustav Adolfsvägen och Katri-
nebergsvägen. Hastighetsbegränsningen är 70 
km/h mellan Masmo och Gustav Adolfsvägen. 
Mellan Gustav Adolfsvägen och Katrinebergs-
vägen är 50 km/h tillåtet dagtid och 70 km/h 
kvällstid. Den återstående sträckan österut till 
Huddingevägen är 50 km/h.  

Trafiksignaler för gång- och cykeltrafik finns 
vid Gustav Adolfsvägen. Vid Katrinebergsvä-
gen finns trafiksignal för utsvängande trafik 
och gång- och cykeltrafik. Cirkulationsplats 
finns vid Hagebyvägen. Korsningen med Gam-
la Tullingevägen är utformad som en cirkula-
tionsplats men är Glömstavägen är reglerad 
som genomgående huvudled. Korsningen 
Glömstavägen/Huddingevägen är försedd med 
trafikljus.  
Väg 259 följer Huddingevägen (väg 226) mel-
lan korsningen med Glömstavägen och trafik-
plats Storängsleden strax söder om Huddinge 
centrum. Trafikplatsen har ramper som går 
över järnvägen. Korsningspunkterna vid tra-
fikplatsen samt vid Kommunalvägens utfart 
från Huddinge centrum är försedda med trafik-
ljus.  

Storängsleden går genom Huddinges centrala 
delar och passerar bland annat söder om Stor-
ängens industri- och arbetsområde. Vägen har 

två körfält. Högsta tillåtna hastighet är 50 
km/h. Storängsleden är kantad av utfarter.  

Väg 259 leds med svängande huvudled in på 
Lännavägen från Storängsleden vid en kors-
ning som är reglerad med stopplikt. Lännavä-
gen går genom bostadsområden i Sjödalen och 
Sörskogen, där högsta tillåtna hastighet är 50 
km/h. En cirkulationsplats finns vid den ny-
byggda skolan i Balingsnäs.  

 
De tyngsta fordonen är inte tillåtna på bron över 
Orlången  

Merparten av Lännavägen går genom natur- 
och skogsområden. Vägen, som har två smala 
körfält och karaktär av slingrande landsväg, är 
starkt trafikerad. Lännavägen passerar över 
sjön Orlången på en bro med bärighetsklass 2.  
Hastighetsbegränsningen är 70 km/h mellan 
Balingsnäs och Gladö kvarn med undantag för 
bron över Orlången där 50 km/h är högsta till-
låtna hastighet. Vid Gladö kvarn finns avfart 
till återvinningsanläggningen Sofielund. Ha-
ningeleden är utbyggd mellan Gladö kvarn och 
Jordbro. Där består vägen av två bredare kör-
fält. Högsta tillåtna hastighet är 90 km/h. 

Trafikförhållanden 
Det saknas goda vägalternativ för transporter 
mellan E4/E20 och centrala Huddinge samt 
Botkyrka liksom mellan E4/E20 och riksväg 
73. Alla tvärvägar i öst-västlig riktning på Sö-
dertörn har låg standard. Väg 259 är en av få 
tvärförbindelser. Vägen är inte lämpad för den 
tunga trafik som har mål- eller startpunkt i strå-
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ket mellan Vårby och Jordbro samt vidare sö-
derut till Nynäshamn (via väg 73). Bron över 
sjön Orlången på väg 259 har begränsad bärig-
het (BK 2) vilket gör att delar av den tunga 
trafiken måste välja andra vägar. Vägens låga 
standard motverkar alla typer av nya satsningar 
i Huddinge, Botkyrka och Haninge.  

Det finns även brister i vägnätet i nord-sydlig 
riktning på Södertörn. Huddingevägen (väg 
226) är hårt belastad och går i nord-sydlig rikt-
ning genom Huddinge och Tullinge. Förbätt-
ringar planeras på Huddingevägen genom 
planskilda trafikplatser vid Ågestavägen och 
Gymnasievägen samt en förbifart runt Tullin-
ges södra sida. 

Trafik som inte väljer eller får köra befintlig 
väg 259 väljer andra vägar på Södertörn. Det 
vägalternativ till befintlig väg 259 som har 
högst standard går genom Stockholms södra 
förorter via E4/E20, Södra länken mellan Årsta 
och Globen och Nynäsvägen (väg 73). Övriga 
vägalternativ i öst-västlig riktning är väg 225 
mellan Nynäshamn och Södertälje, väg 257 
mellan Västerhaninge och Grödinge eller Ör-
byleden mellan Gubbängen och Älvsjö.  

 

 
Väg 259 Lännavägen i närheten av sjön Orlången 

Vägnätet är hårt belastat under rusningstrafik 
då både bilar och lastbilar trafikerar vägnätet 
på Södertörn. Till Karolinska universitetssjuk-
huset i Flemingsberg kör akuta transporter och 
ambulanser längs med delar av väg 259. Under 
sommarhalvåret bidrar både skärgårdstrafiken 
och färjetrafiken mellan Nynäshamn och Got-
land till att biltrafiken blir mer intensiv.  

 

Trafikflöden 2005 

  Fordon 
ÅDT**  

Varav  
tung 
trafik   

Väg 259 Glömstavägen  20 200  1830 

 Solgård, Storängsle-
den 

10 220  1475 

 Lissma  7 890  1230 

 Jordbro 4 930  930 

Väg 73* Norr om Jordbro 27 570 2360 

 Söder om Jordbro 18 150  1150 

 Norr om Nynäshamn 10 350  830 

Mellan Ösmo och 
söder om Sorunda 

4 220 530 Väg 225 

Söder om Vårsta 6 050 570 

Väg 257 Mellan Haga och 
Uringe 

1 320 130 

* 2002 ** Årsdygnstrafik.  ÅDT-måttet är ett medelvärde som 
refererar till ett genomsnittligt dygn under ett visst år för ett visst 
vägavsnitt.  

Källa: Vägverket Konsult Trafikflödesdata 2006-05-08 

Jämförelser med andra vägar  
Exempel på vägar i Sverige med liknande tra-
fikmängd men med högre standard än 
Glömstavägen1 
Yttre Ringvägen i Malmö, Trafikplats Petersborg - 
trafikplats Fredriksberg, motorväg, 19 120 ÅDT 
Ystadsvägen E65, Oxie-Svedala, motorväg,  
18 590 ÅDT 
Riksväg 45 i Göteborg, Trollhätteleden vid Surte, 
fyrfältig väg, 18 020 ÅDT 

Tunga transporter 
På väg 259 transporteras idag mycket tung tra-
fik till och från de olika verksamhetsområdena. 
Väg 259, delen Haningeleden mellan Jordbro 
och Lissmavägen, har länets högsta lastbilsan-
del; nästan 19 procent av trafiken totalt utgörs 
av tung trafik. Jordbro företagspark och Länna 
industriområde genererar en stor andel tung 
trafik som har start- och målpunkter i Mälarda-
len eller söderöver i Sverige.   

Lastbilar kör från hamnen i Nynäshamn i rikt-
ning mot Stockholm men också mot E4/E20 
                                                      

1 Exempel på vägar med två körfält i Stockholmsregionen med 
en trafikbelastning som liknar Glömstavägens: väg 222 Möln-
vik- Ålstäket 22 200 fordon/dygn, väg 276 i Åkersberga 18 420 
fordon/dygn, väg 261 Ekerövägen 17 500 fordon/dygn  
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och vidare mot Mälardalen, men även söder-
över och väster i riktning mot Göteborg och 
Norge. Lastbilar som kommer med färjor till 
Nynäshamn från exempelvis Lettland och Po-
len ska vidare i riktning mot E4/E20. Studier2 
visar att många av dessa lastbilar väljer att köra 
väg 225 till Södertälje.  

Den tunga trafikens vägval begränsas av den 
låga bärigheten (BK 2) på bron över Orlången.  
Företagen i Jordbro företagspark uppger att 
totalt cirka 170 fordon per dygn tvingas välja 
andra vägar västerut än Lännavägen (väg 259) 
på grund av brons begränsade bärighet.  

I närheten av Gladö kvarn ligger Sofielunds 
återvinningsanläggning. Trafik till och från 
Sofielund använder Lännavägen, både i östlig  
och västlig riktning. Avfallstransporterna väs-
terut begränsas av bärigheten på bron över Or-
lången. Intilliggande Gladö industriområde 
trafikeras av tung trafik, finns bland annat bil-
skrotanläggningar i området.  

 
Sofielund återvinningsanläggning hanterar 250 000 
ton avfall per år 

 
Lastbil på Lännavägen 

                                                      
2 Enkätundersökning Lastbilstrafiken från Nynäshamns hamn, 
2006 andra kvartalet, Stockholms hamnar 

Trafiksäkerhet 
Olycksstatistiken för väg 259 mellan och 
E4/E20 i Vårby och Gladö kvarn för perioden 
2003-2005 visar att 93 olyckor inträffat, varav 
en med dödlig utgång. Olyckorna har mesta-
dels inträffat inom bebyggda områden och har 
en viss koncentration till de stora korsningarna. 
Sommaren 2006 inträffade en dödsolycka vid 
Gladö kvarn. 

 
Platser för polisrapporterade trafikolyckor på väg 
259, delen Masmo-Gladö kvarn, år 2003-2005 
(STRADA) 

Antal polisrapporterade olyckor och typ, väg 259 Masmo-
Gladö kvarn, år 2003-2005 (STRADA3) 

 
Döds-
olycka 

Svår 
olycka 

Lindrig 
olycka Totalt 

Avsvängande 
(motorfordon) 0 0 5 5
Fotgängare 
/Cykel/Moped 0 1 7 8
Korsande (mo-
torfordon) 0 0 6 6
Möte (motor-
fordon) 0 0 5 5
Singel (motor-
fordon) 1 5 20 26
Upphinnande 
(motorfordon) 0 2 37 39

Övriga (Varia) 0 1 3 4

Totalt 1 9 83 93

 

Antal dödade och skadade väg 259 Masmo-Gladö kvarn, 
år 2003-2005  (STRADA) 

 Död 
Svårt 
skadad 

Lindrigt 
skadad Totalt 

Totalt 1 10 134 145
 

                                                      
3 STRADA= Swedish Traffic Accident Data är ett informations-
system för kartläggning av trafikolyckor 

Flemingsberg 

Huddinge C 

masmo 

Orlången 
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Trafikbelastningen på Glömstavägen är hög i 
förhållande till vägens standard. Lokal trafik 
från närliggande områden blandas med regio-
nal trafik. Antalet olyckor är också högre än 
normalt för vägar av samma standard. 

Beräkningar4 av olycks- och skadekvot för väg 
259 mellan och E4/E20 i Vårby och Gladö 
kvarn visar att antal olyckor per miljon axel-
parkilometer är under normalvärdet för denna 
typ av väg5 men att skadekvoten är mer än 
dubbelt så hög än normalt. Det innebär att de 
inträffade olyckorna har orsakat fler skador än 
normalfallet. Olyckskvoten är ett riskmått som 
anger hur stor risk det är att råka ut för en 
olycka på en väg.  

Skadetätheten är högre jämfört med vägar av 
samma standard, t ex väg 261 Ekerövägen som 
också har två körfält. Det sker många person-
skador på väg 259, men få leder till svåra ska-
dor eller dödsfall. 

Skadetätheten är skademått, som anger hur 
många skador som har skett per kilometer väg. 
I begreppet skadetäthet spelar den faktiska tra-
fikmängden ingen roll. Ur ett nollvisionsper-
spektiv är troligtvis skadetätheten det mest 
rättvisande måttet att använda. Nollvisionen 
säger att ingen människa ska dödas eller ska-
das svårt i trafikolyckor. Denna vision är helt 
oberoende av mängden fordon som trafikerar 
våra vägar.  

 
Hastighetskameror finns längs med väg 259, bland 
annat vid Gladö kvarn 

 

                                                      
4 Utförda av WSP 2007-02-01, baserat på olycksdata 2003-2005 
från STRADA samt Vägverkets trafikflödesdata 2006-05-08.  
5 Olyckskvoten för väg 259 är ett snittvärde av sträckor med 50 
km/h respektive 70 km/h, där den övervägande delen av vägen är 
70 km/h. 

Kollektivtrafikförbindelse 
Många människor i södra Stockholmsområdet 
pendlar med kollektivtrafik. Kollektivtrafiken 
på Södertörn utgörs framförallt av pendeltåg 
och bussar. Bussförbindelser mellan exempel-
vis Handen, Huddinge centrum, Flemingsberg, 
Tumba, Kungens kurva - Skärholmen och nor-
ra Botkyrka är beroende av väg 259. Längs 
med Glömstavägen, Huddingevägen, Storängs-
leden och Lännavägen går idag SL-bussar i 
linjetrafik. Tunnelbanan trafikerar förorterna 
längs med E4/E20 i Stockholms stad och Bot-
kyrka kommun.  
Glömstavägen trafikeras av två busslinjer (172, 
740) som bland annat förbinder Huddinge 
centrum, Flemingsberg och Kungens kurva -
Skärholmen. I högtrafik går bussarna sex 
gånger i timmen. 
På Huddingevägen går ett stort antal bussar i 
linjetrafik som förbinder lokala målpunkter i 
Huddinge och målpunkter i angränsande 
kommuner. Storängsleden trafikeras av sju 
busslinjer, som tillsammans går i tiominuters-
trafik under högtrafik, längs med hela eller 
delar av vägsträckan mellan Huddingevägen 
och Lännavägen. Linjerna 865 och 709 går 
både på Storängsleden och på Lännavägen. 
Linje 865 går i kvartstrafik i högtrafik och för-
binder Karolinska universitetssjukhuset i Fle-
mingsberg med Handenterminalen. Linje 709 
går en gång i timmen under högtrafik och för-
binder Huddinge station och Lissma.  
Trängselavgifterna ska återinföras i Stock-
holmsregionen under 2007. Busstrafikeringen 
kommer troligen att påverkas på sikt.  

 
Karolinska universitetssjukhusets entré i Flemings-
berg är en viktig målpunkt för många busslinjer 



 9

Bostadsbyggandet begränsas  
Bostadsbyggandet begränsas av dagens trafik-
förhållanden. Vägverket och länsstyrelsen ifrå-
gasätter alla planer som innebär ytterligare tra-
fik på Glömstavägen och Huddinge kommun 
har dragit ner planeringsambitionerna längs 
vägen. Planeringen av nya bostadsområden i 
Haninge kommun innebär ett tillkommande 
behov av ett fungerande vägnät (se sid. 14-17).  

 

Glömstavägen omges av bostadsbebyggelse 

 

Södertörnsledsprojektet 

 
Södertörnsleden är en del av den yttre tvärleden, 
som också inkluderar en planerad nordsydlig väg-
förbindelse via Mälaröarna samt Norrortsleden, 
som öppnar för trafik år 2008. Yttre tvärleden för-
binder de yttre regionala kärnorna med varandra.  

Södertörnsleden består av flera delsträckor, 
som gemensamt knyter samman E4/E20 med 
väg 73. Södertörnsleden är redan utbyggd mel-
lan Gladö kvarn och Jordbro. De länkar som 
återstår att bygga ut är: 

• Masmolänken, en fortsättning av Botkyr-
kaleden med ny anslutning till E4/E20  

• Botkyrkaleden, som ersätter Glömstavägen 
(Masmo - Flemingsberg)  

• Haningeleden 1 (Flemingsberg - Gladö 
kvarn) 

Del av Yttre Tvärleden runt Stockholm 
Södertörnsleden är strategisk för den regionala 
utvecklingen. Den kan bindas ihop med Förbi-
fart Stockholm i väster som i sin tur kan bindas 
ihop med Norrortsleden i norr. Tillsammans 
kan dessa vägar att skapa en yttre tvärled runt 
Stockholm.  

Norrortsleden kommer att öppnas för trafik 
under 2008. Vägverket har förordat alternativ 
Förbifarten som nord-sydlig förbindelse. För-
bifart Stockholm, via Mälaröarna, är det alter-
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nativ som Vägverket Region Stockholm sam-
mantaget anser vara lämpligast för att tillgodo-
se dagens och morgondagens vägtransportbe-
hov väster om Stockholms centrala delar. Den 
Yttre Tvärleden kommer att binda samman 
viktiga arbetsplats- och bostadsområden i hela 
regionen, avlasta vägnätet i Stockholmsområ-
dets tätbebyggda delar och utgöra förbifart för 
genomgående trafik.  

Södertörnsleden ska binda samman flera stora 
kommuner och viktiga transportkorridorer i 
södra Stockholmregionen. Södertörnsleden ska 
underlätta transporter i öst-västlig riktning. 
Den ska också förbättra miljöförhållandena för 
boende och arbetande längs vägen, förbättra 
trafiksäkerheten, öka tillgängligheten och ge 
bättre förutsättningar för utveckling av Stock-
holmsregionen och Södertörn.   

Knyter samman tre yttre regionala kär-
nor 
Södertörnsleden kan knyta samman de regio-
nala kärnorna i Haninge centrum, Flemings-
berg och Kungens kurva - Skärholmen i södra 
Stockholmsregionen. Koncentrerad tillväxt i 
yttre regionala kärnor, som lokaliserats i skär-
ningspunkten mellan radiella och tvärgående 
väg- och spårförbindelser i storstadsområdets 
yttre delar, utgör ett centralt inslag i den regio-
nala utvecklingsplanen för Stockholmsregio-
nen (RUFS).   

Kungens kurva - Skärholmen är Skandinaviens 
största handelsområde och redan idag omsätts 
cirka sex miljarder kronor per år. Stockholms 
stad satsar 1,8 miljarder på en förnyelse av 
Skärholmens centrum. Ett samarbete mellan 
Huddinge kommun och Stockholms stad pågår 
så att området blir mer sammanhållet.   

I Flemingsberg finns ca 12000 boende, 12 300 
arbetande och ca 14 000 studenter. I området 
finns en stor del av Karolinska universitets-
sjukhuset samt Karolinska Institutets utbild-
ning och forskning, tandläkarutbildning, Sö-
dertörns högskola, KTHs Skola för Teknik och 
Hälsa samt Karolinska Institutet Science Park 
AB, Centrum för Teknik i Vården, Södertörns 
tingsrätt, Södertörnspolisen, häkte samt ett 
stort Rättspsykiatriskt Sjukhus. Många fjärrtåg 
stannar vid Flemingsbergs station som har un-
gefär lika många resenärer som stationen i 
Lund. Under de kommande åren förutses en 
utbyggnad av tusentals bostäder och flera tio-

tusentals arbetsplatser i Flemingsberg och dess 
närområde. 

I Haninge centrum finns ett rikt serviceutbud 
och KTHs högskoleingenjörsutbildning. Om-
rådet har en stor utvecklingspotential som re-
gional kärna i sydöstra Stockholmsregionen. 

Landanslutningar till hamnen i Nynäs-
hamn 
Södertörnsleden är också en viktig landanslut-
ning till hamnen i Nynäshamn med färjor till 
Visby, Ventspils och Gdansk. Hamnen i Ny-
näshamn ingår i det transeuropeiska nätverket 
för transporter (TEN-T) och E4/E20 ingår i det 
av EU prioriterade TEN-T projektet Nordiska 
Triangeln. Södertörnsledens utbyggnad innebär 
att dessa två TEN-T projekt knyts samman 
med en kapacitetsstark vägförbindelse.   

 
Nordiska triangeln 
Källa: Trans-European Transport Network TEN-T priority axes 
and projects 2005, European Commission  

Vägstandard 
Den nya Södertörnsleden planeras att bli en 13 
meter bred väg med 2+1 körfält.  

Masmolänken föreslås gå i en ny tunnel genom 
Masmoberget mellan Myrstuguberget och 
E4/E20. På Masmolänken föreslås Myrstugu-
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vägen anslutas via bro över Botkyrkaleden och 
Gustav Adolfsvägen anslutas till väg 259 i en 
ny trafikplats, vars utformning kommer att stu-
deras vidare.  

Botkyrkaleden går i Masmodalens södra kant 
fram till en ny planskild trafikplats vid Katri-
nebergsvägen och ansluter till Haningeleden 1 
norr om Flemingsbergs gård.  

Den skyltade hastigheten kommer att vara 70 
km/h. När Botkyrkaleden är byggd kommer 
Glömstavägen att bli en lokalgata. 

Haningeleden 1, som går från Flemingsberg 
till  Gladö kvarn, ansluter till Botkyrkaleden i 
väster och inkluderar en planskild trafikplats 
vid Huddingevägen.  

Den utbyggda delen av Södertörnsleden, Ha-
ningeleden II, har en 9 meter bred vägbana. 
Vägområdet är förberett för att utvidga vägen 
till 13 meters bredd med 2+1 körfält.  

Planeringsläget 
Södertörnsleden har diskuterats länge. Den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsre-
gionen, RUFS 2001, inkluderar utbyggnad av 
Södertörnsleden. Södertörnsleden finns med i 
länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Stockholms län 2004-2014 med byggstart tidi-
gast 2010. Södertörnsleden ingår också i de 
prioriterade vägtrafiksatsningar inom Stock-
holmsregionen som nu är aktuella i Carl Ce-
derschiölds uppdrag om Stockholms trafiklös-
ningar och införande av vägavgifter. 

Länsstyrelsens styrelse fattade beslut 2006-07-
24 om ändring av länsplanen. Beslutet innebär 
att medel för Södertörnsleden ska avsättas för 
att möjliggöra byggstart år 2009 av Botkyrka-
leden och Haningeleden del 1. Inriktningen är 
att påbörja utbyggnad av Södertörnsleden så 

fort detaljplaner och arbetsplaner vinner laga 
kraft.  

Vägverket har tagit fram arbetsplaner för Bot-
kyrkaleden och Haningeleden del 1, vilka 
kommer under att fastställas våren 2007. En 
detaljplan i Huddinge kommun som möjliggör 
vägens utbyggnad har överklagats till reger-
ingen. Vägverket har hög beredskap att sätta 
igång arbetet med bygghandlingar för Haning-
eleden 1 och Botkyrkaleden.  

Vägverket har tagit fram en förstudie, för-
slagshandling för Masmolänken. Ambitionen 
är att utbyggnad av Masmolänken ska kunna 
ske i direkt efter färdigställandet av Botkyrka-
leden och Haningeleden del 1. Byggtiden för 
Botkyrkaleden och Haningeleden del 1 beräk-
nas vara åtminstone 3 år.  

Andra stora infrastrukturinvesteringar pågår på 
Södertörn. Ombyggnad av väg 73 mellan Älg-
viken och Fors har påbörjats och vägen väntas 
stå klar för trafik år 2009.  

Nynäsbanan mellan Västerhaninge och Nynäs-
hamn kommer att byggas om så att fler tåg kan 
trafikera sträckan. Arbetet med förlängning av 
plattformar och sidospår sker mellan 2006-
2009. I augusti 2008 beräknas förlängningen 
av plattformarna vara klara så att sträckan kan 
trafikeras med fullånga tåg. Två nya sidospår 
vid Segersäng och i Hemfosa som gör att tåg 
kan mötas/köras beräknas vara klart under hös-
ten 2008. Dubbelspåret från Västerhaninge 
planeras att förlängas söderut. Hur långt söder-
ut är i dagsläget inte beslutat, men minst till 
Tungelsta. Detta arbete beräknas vara klart 
tidigast hösten 2009. 

Beslut om finansiering av Norviks hamn avses 
fattas av Stockholms kommunfullmäktige den 
12 februari 2007. 
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Utveckling på Södertörn enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2001 (RUFS). 
Källa: RUFS plankarta, utsnitt 

 
Kostnad  
Kostnaden för utbyggnad av Södertörnsleden 
inklusive Masmolänken skattas till ca 1,4 mil-
jarder kronor.6 Kostnaden för att utbyggnad av 
Masmolänken är mindre säker eftersom utför-
da kostnadsuppskattningar avser entreprenad-
kostnader för en utformning som föreslogs år 
2000. Vägverket uppskattar tillkommande 
kostnader till 5-10 procent för Vägverkets in-
terna kostnader, marklösen och fortsatt projek-
tering. Detta kan innebära ett tillägg om cirka 
50 miljoner kronor. 

Miljökonsekvenser 
Södertörnsleden kommer att korsa de gröna 
kilarna i den regionala grönstrukturen. Vid 
Masmo passerar Botkyrkaleden en del av 
Bornsjökilen. Haningeleden del 1 kommer att 
gå igenom en av Hanvedenkilens värdekärnor.  

Boendemiljö 
Södertörnsleden förväntas ge många av de bo-
ende längs befintlig väg 259 en bättre närmiljö 
med minskad vägtrafik och buller. I det följan-

                                                      
6 Rapport 2:2005 Infrastrukturplaneringen i Stockholmsregionen, 
RTK 

de redovisas förhållandena längs den planerade 
vägen från väster till öster. 
Boendemiljön i Masmo förväntas bli något 
bättre med Södertörnsleden, under förutsätt-
ning att skydds- och skadeförebyggande åtgär-
der vidtas.  
Södertörnsleden kommer att ge Glömstavägen, 
Storängsleden och Lännavägen en kraftigt 
minskad trafikbelastning vilket bidrar till en 
bättre miljö för de många boende längs vägar-
na. Bullersituationen förbättras för husen längs 
Glömstavägen. Något sämre i förhållande till 
dagens bullersituation blir det för husen vid 
Lovisebergsvägens kulle, bebyggelsen i Kästa 
och delar av Flottsbro friluftsområde. För att 
minimera vägens påverkan på landskapet och 
störande buller planeras Botkyrkaleden läggas 
så lågt som möjligt. Trafikbullret ökar i bebyg-
gelsen kring anslutningen till Huddingevägen, 
som redan idag är utsatt för vägtrafikbuller. 
För att lindra vägtrafikbuller ska omfattande 
bulleråtgärder göras i form av jordvallar och 
skärmar. 
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Natur- och kulturmiljö, rekreation 
Masmolänken berör de yttre delarna av Göm-
marens naturreservat och Gömmarebäcken. 
Masmolänkens tunnel kommer i södra delen att 
göra intrång i en fornlämning. Trafikplats vid 
E 4/E 20 berör området runt Vårby källa som i 
stort bedöms vara rikt på fornlämningar. Arke-
ologiska undersökningar är nödvändiga.  

Masmolänken innebär att flera barriärer byggs 
bort vilket gör att tillgången till närrekrea-
tionsområden ökar.  

I den västra delen av Glömstadalen, kommer 
Botkyrkaleden att utgöra en ökad barriär för 
växter och djur mellan Gömmarenområdet och 
Flottsbroområdet. En bred bropassage med 
vegetation över Botkyrkaleden planeras i form 
av en ekodukt vid Masmovägen för att minska 
barriäreffekten.  

Barriäreffekten är den enskilt största negativa 
konsekvensen för naturmiljön. Den nya vägen 
kommer att ta upp en väsentlig del av Glöms-
tadalens mark. Leden och dess tillfarter kom-
mer väsentligt att minska arealen brukningsbar 
mark. 

Haningeleden1 påverkar naturmiljö, land-
skapsbild, kulturmiljö och rekreationsmiljö. 
Omedelbart öster om Huddingevägen passerar 
vägen mellan industriområdet och villaområ-
det. Vägens placering och höjdläge har valts 
för att inpassningen i landskapet ska upplevas 
så naturlig som möjligt. Totalt tre ekodukter 
föreslås öster och väster om Stensättra ängar. 
Befintliga vandringsleder och strövstigar som 
berörs av vägen byggs om och kompletteras så 
att näten i huvudsak behålls intakt. 

 
Nybyggd skola i Balingsnäs  
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2. SÖDRA STOCKHOLMSREGIONEN 

Befolkning  

Mer än 250 000 invånare 
Utbyggnaden av Södertörnsleden kommer att 
möjliggöra utbyggnad av arbetsplatser, bostä-
der och andra satsningar i Södertörnskommu-
nerna. 

Södertörnsleden kommer att gå igenom några 
av Stockholmsregionens mest folkrika kom-
muner. Dessutom gynnar Södertörnsleden be-
folkningen i delar av Stockholms stad, bland 
annat dem som bor längs med stråket E4/E20 i 
Skärholmens stadsdelsområde, som omfattar 
stadsdelarna Skärholmen, Vårberg, Sätra och 
Bredäng.  

Folkmängd  

 1 november 
2006 

Huddinge 89 899 
Botkyrka 77 432 
Haninge 72 838 
Nynäshamn 24 977 

 
 1 jan 2005 

Stockholm Söderort  
- Varav i Skärholmens 
stadsdelsområde 

282 530 
30 770 

Källa: SCB/RAPS/USK 
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Dag- och nattbefolkning 2005 
Källa: SCB/RAPS/USK 

Huddinge är den tredje största inpendlings-
kommunen i Stockholms län, med nästan 
24 600 inpendlare år 2004. Enbart Flemings-
berg har en arbetsplatskoncentration som är i 
klass med Arlandas (14 000 arbetsplatser). De 
förvärvsarbetande som bor i dessa kommuner 

(sysselsatt nattbefolkning) är fler än de som 
arbetar där (sysselsatt dagbefolkning). Därför 
har samtliga kommuner, och kommundelar 
inom Stockholms stad, en nettoutpendling.  
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Befolkningsutveckling 1985-2005 
Källa: SCB/RAPS/USK 

Befolkningen växer 
Befolkningen har ökat under de senaste decen-
nierna i samtliga Södertörnskommuner. I Hud-
dinge har befolkningen ökat mest. Alla Söder-
törnskommunerna har en tillväxttakt i befolk-
ningen som ligger betydligt högre än riksge-
nomsnittet, enligt tabell nedan. Botkyrkas till-
växttakt överskrider genomsnittet för Stock-
holms län. I övriga kommuner är tillväxttakten 
något lägre än länsgenomsnittet. Befolkningen 
på Södertörn väntas fortsätta att växa i samma 
takt som i länet totalt.  

Befolkning år 2000, 2015 och 2030 enligt RUFS Scenario 
Hög, 1000-tal invånare  

 2000 2015 
Antal      

Index 2030 
Antal      

Index 

Botkyrka 73,2 91 124 102,5 140 

Haninge 69,7 81,5 117 92,3 132 

Huddinge 84,6 97 115 107,5 127 

Nynäshamn 23,9 27,8 116 31,5 132 

Stockholm  
söderort 

276,8 289,9 104 322,0 115 

Stockholms 
län 

1 823,2 2 132,8 117 2 429,2 133 

Riket 8 882,8 9 460 106 10 048 113 

Källa: Regiondelsbeskrivningar för RUFS 2001, Regionplane- 
och trafikkontoret, SCB (Riket)  
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Folkmängd sista december 2004 samt förändringar sedan 1998 i tätorter på Södertörn, exklusive Stockholms 
stad. Mer är 700 000 av invånarna i Stockholm län bor söder om Södermalm, ca 400 000 bor söder om Stock-

holm. Till år 2030 väntas folkmängden öka med cirka 120 000 personer. 

Planerat bostadsbyggande 
I den regionala utvecklingsplanen för Stock-
holmsregionen, RUFS 2001, förutsågs årligt 
bostadsbyggande i kommunerna enligt tabellen 
nedan.   

Årligt bostadsbyggande år 2001-2015 och 2016-2030 vid 
Scenario Hög, antal lägenheter 

 2001-2015 2016-2030 

Botkyrka 550 300 

Haninge 550 500 

Huddinge 550 500 

Nynäshamn 200 200 

Stockholm söderort 750 750 

Stockholms län 11 950 10 000 

Källa Regiondelsbeskrivningar för RUFS 2001, Regionplane- 
och trafikkontoret 

 

I verkligheten har bostadsbyggandet i Stock-
holms stad redan överträffat scenarierna i 
RUFS. Det beror på höjda ambitioner som för-
verkligades genom bostadsbyggnadsprogram-
met ”20K” under förra mandatperioden. Även 
den nya majoriteten i Stockholm stad har am-
bitioner att nå ett högt bostadsbyggande.  

På lång sikt är transportinfrastrukturen avgö-
rande för regionens framtida bostadsbyggande. 
Det finns många samband mellan trafikinfra-
struktur och bostadsbyggande. Planering för 
bostadsbyggande måste samordnas med ut-
veckling av transportsystemet. Exempelvis kan 
utbyggnad av en enskild trafikplats vara helt 
avgörande för att beslut om utbyggnad av ett 
nytt bostadsområde ska kunna tas. 
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Landshövdingeuppdraget 
Landshövding Mats Hellström slutredovisade 
2003 ett regeringsuppdrag som hade till syfte 
att öka bostadsbyggandet i Stockholms län. 
Uppdraget var att nå överenskommelser med 
kommuner i länet. Enligt dessa överenskom-
melser åtog sig kommunerna att verka för ett 
bostadsbyggande under perioden 2003 – 2006. 
Sammanlagt gjordes åtagande att bygga drygt 
55 000 lägenheter. Av dessa har ca 30 000 
kommit till genomförande i slutet av 2006. 

Uppdraget visade att kommunerna i Stock-
holms län hade planer på att bygga drygt 
50 000 nya lägenheter under perioden 2007-
2011. Erfarenheten har visat att 70-80 procent 
av det planerade byggandet verkligen kan 
komma till genomförande.  

Även om uppgifterna om bostadsbyggnadsam-
bitionerna från denna redovisning är 4-5 år 
gamla bedömer Länsstyrelsen att de fortfaran-
de är rimliga. Länets kommuner har en politisk 
ambition att kunna möta efterfrågan på bostä-
der.  

Av de 50 000 lägenheter som redovisades som 
planerade i Landshövdingens redovisning för 
2007-2011, bedömdes drygt 40 000 lägenheter 
vara direkt kopplade till inventeringar i trans-
portinfrastrukturen. Många större nya bostads-
områden planeras i södra Stockholmsregionen.  

Stockholms stad planerar för totalt 3 600 nya 
bostäder samt nya arbetsplatser inom Skärhol-
mens stadsdelsområde, som omfattar Bredäng, 
Sätra, Skärholmen och Vårberg. 

En del av bostadsbyggandet i Huddinge kom-
mun begränsas av att Södertörnsleden inte är 
utbyggd. Under 2007-2009 påbörjas planering 
för ett stort antal lägenheter i Södertörnsledens 
närhet. De kommer att finnas i Glömsta och 
Vistaberg (tillsammans 720 nya lägenheter) 
och Västra Balingsnäs (300 nya lägenheter). I 
Flemingsberg planeras utbyggnad av 200 nya 
studentbostäder. Projektplanen för hela kom-
munen omfattar planering av totalt 2 800 lä-
genheter år 2007-2009. Bostadsprojekten har 
en genomförandetid som sträcker sig fram till 
år 2012. I överenskommelsen med landshöv-
dingen ingår att Huddinge kommun avser att 
planera för totalt ca 2 500 lägenheter under 
2007-2011.  

Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus 2000-2005 

 
Färdigställda lägenheter 

i nybyggda hus 

Botkyrka 1351

Haninge 1474

Huddinge 1669

Nynäshamn 380

Stockholm söderort 2 175

Stockholms län 36 412

Källa SCB/RAPS/USK 

Överenskommelsen med landshövdingen inne-
bär att Haninge kommun ska planera för totalt 
ca 3 200 - 4 800 lägenheter under 2007-2011. 

Nya bostäder planeras i Vegastaden, norr om 
Handen. Området ska utvecklas till en stadsdel 
med ca 3000 nya bostäder med stora boende-
kvaliteter. En pendeltågsstation planeras i om-
rådet. I Handen/Campus Haninge planeras ca 
400 nya bostäder och nya arbets- och utbild-
ningsplatser.  

Botkyrka kommun planerar också för utbygg-
nad och förtätning av flera bostadsområden. I 
Riksten föreslås en stor utbyggnad av bostäder 
och verksamheter kombinerat med en ny drag-
ning av väg 226. Kommunen planerar att byg-
ga 2 500 marknära bostäder och 1 000 arbets-
platser under åren fram till 2020. I överens-
kommelsen med landshövdingen ingår att Bot-
kyrka kommun ska planera för totalt ca 1 700 
nya lägenheter under perioden 2007-2011.  

I Nynäshamns kommun anger kommunens 
samhällsbyggnadsprogram för åren 2006-2014 
att cirka 2070 lägenheter ska byggas till och 
med år 2014.  

Omvandling av fritidshusområden 
Samtidigt sker en omvandling av fritidshus till 
permanentboende, bland annat i anslutning till 
Södertörnsleden i Gladö och Ådran i Huddinge 
kommun. Förtätning och VA-utbyggnad pågår 
i flera äldre fritidshusområden som numera är 
befolkade året runt. Under det senaste decenni-
et har omvandlingen av fritidshus gått snabbt i 
Stockholmsregionen. Ju närmare Stockholm 
fritidshuset ligger, desto större är sannolikhe-
ten för permanentning. 

I de östra och centrala delarna av Södertörn 
finns vidsträckta områden som är attraktiva för 
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såväl boende som rekreation och besöksupple-
velser. Kustbandet inom Haninge och Nynäs-
hamns kommuner och södra delen av övärlden 
i Stockholms skärgård - och Gotland - kommer 
till stor del att trafikförsörjas via Södertörnsle-
den.  

En av nyckelfrågorna i planeringen för skär-
gården7 är att ökad folkmängd och aktivitet i 
kust- och skärgårdsområdet naturligt leder till 
ökad efterfrågan på transporter. I skärgården 
väntas under de kommande åren både dag- och 
nattbefolkningen fortsätta öka liksom antalet 
besökare. 

Området Gladö kvarn i Huddinge kommun är 
ett exempel på ett område där permanentning 
av fritidshus är aktuellt. I många fritidshusom-
råden på fastlandet i Haninge ligger perma-
nentningen av fritidsfastigheter på 40-50 pro-
cent. Även i Botkyrka går utvecklingen mot att 
alltfler fritidshus används för åretruntboende. I 
Nynäshamn märks framförallt en ökad efter-
frågan på permanentning i de fritidshusområ-
den som ligger i de norra kommundelarna.  

 
Glömstavägen passerar Glömsta som en gång var 
ett sommarstugeområde. Nu sker en detaljplane-
läggning.  

                                                      
7 Delregional plan för kust- och skärgårdsområdet (samrådsun-
derlag), RTK 

Arbete och näringsliv 

Stora arbetsplatser  
Flera stora arbetsområden med en stor mängd 
företag och institutioner är beroende av väg-
förbindelserna i öst-västlig riktning på tvärs 
över Södertörn. 

 
Orienteringstavla i Jordbro Företagspark 

Runt Glömstavägen i Huddinge finns arbets-
platser, framförallt vid korsningen med Gamla 
Tullingevägen. Huddinge kommun avser pla-
nera för nya arbetsplatser i Glömstadalgången 
förutsatt att Södertörnsleden byggs ut.  

Jordbro företagspark i Haninge kommun är ett 
av regionens största arbetsområden. I området 
finns främst lager och distributionsföretag men 
även tjänsteföretag och tillverkning. Området 
beräknas vara fullt utbyggt inom 5 till 10 år. I 
den nordvästra delen kommer en mindre ut-
vidgning att ske. I Jordbro företagspark ligger 
bland annat flera stora företag med såväl hu-
vudkontor som anläggningar och med distribu-
tion i hela landet eller Norden.  

Inom Huddinge har Länna Industriområde 
samt Länna och Länna Gårds handelscentrum 
vid Nynäsvägen (väg 73) expanderat starkt. 
Där finns både handel och industri. Området 
gränsar till flera stormarknader i Haninge.  

Nya arbetsplatsområden planeras i kommuner-
na. Albyberg i Haninge kommun är ett sådant 
exempel. Området ligger intill väg 73 och den 
planerade anslutningen mot Södertörnsleden.  
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De regionala kärnorna 
Stockholms stad och Huddinge kommun har 
tagit fram en gemensam vision för Kungens 
Kurva - Skärholmen tillsammans med lokala 
företag i området. De har också genomfört en 
gemensam trafikutredning och definierat ge-
mensamma planeringsförutsättningar.  

I Flemingsberg, som ligger inom 15 minuters 
restid från Stockholms city och har goda tåg-
förbindelser till övriga Sverige och Arlanda, 
utvecklas nu ett delregionalt centrum för rätts-
väsendet med Södertörns Tingsrätt, Åklagarnas 
hus i anslutning till befintlig polisstation och 
häkte. Ett nytt rättspsykiatriskt sjukhus ska 
byggas.  

Inom området planeras också investeringar i 
Flemingsbergs centrum, upprustning och ut-
byggnad av bostäder längs Hälsovägen samt en 
stor satsning i det s.k. Novum Bio Cityprojek-
tet i anslutning till sjukhusentrén. På sikt vän-
tas även investeringar i handel och andra funk-
tioner intill Flemingsbergs station.  

Betydande satsningar planeras för att stimulera 
innovationer och nyföretagande. Stockholms 
läns landsting, Huddinge och Botkyrka kom-
muner arbetar tillsammans för att stimulera 
utvecklingen av Flemingsberg. Ledande före-
trädare för den politiska majoriteten och oppo-
sitionen ingår i en politikergrupp som styr ar-
betet. Arbetet är långsiktigt och handlingsinrik-
tat. Flemingsberg ska bli känt som en plats där 
kunskap driver näringslivet. 

De centrala delarna av Haninge (kallat Hanin-
ge Centrum i RUFS) är utpekad som regionala 
kärna. Kommunen har ställt sig positiv till 
RUFS och översiktsplanen (antagen 2005) 
bygger på utvecklingen enligt RUFS.  

Haninge kommun har tagit fram två program 
inom det område som avgränsar den regionala 
kärnan. Ett program har tagits fram för Cam-
pus Haninge, det vill säga i området kring 
Haninge centrum, pendeltågsstationen och 
högskolan. Syftet är att den idag splittrade fy-
siska miljön i skall byggas ihop så att en le-
vande stadskärna kan komma till stånd. Detta 
innebär att fler platser för högskoleutbildning, 
bostäder, cirka 2000 nya arbetsplatser, kultur-
aktiviteter och allmän och kommersiell service 
tillskapas. Ett program har tagits fram för Ve-
gastaden, som omfattar nya bostäder, service 
och arbetsplatser. En ny pendeltågsstation och 
en ny trafikplats för anslutning till motorvägen, 

väg 73 är två viktiga förutsättningar för att ut-
veckla kommundelen.  

På Södertörn finns en stor samstämmighet mel-
lan kommuner, näringsliv och högskola om att 
utveckla de regionala kärnorna Kungens kurva 
- Skärholmen, Flemingsberg och Haninge cent-
rum.  

Södertörnskommunerna pekar i en gemensam 
skrivelse8 på vikten av att prioritera både stat-
liga och regionala satsningar vad gäller infra-
struktur, utbildning, sjukvård m m sker i enlig-
het med denna struktur.   

 

Flemingsberg har ca 12 000 invånare, drygt 12 300 
arbetande och ca 14 000 studenter vid Karolinska 
Institutet, KTH och Södertörns högskola.  

Expanderande verksamheter i Nynäshamn  
Nynäshamn har nyligen känt av effekterna av 
avveckling av verksamheter. I staden finns ett 
lokalt näringsliv, där ett av de större företagen 
har expansionsplaner.  

En ny hamn ska anläggas på Norviksudden. 
Norvik planeras bli en modern hamn för rul-
lande gods- och containertrafik. Byggstarten är 
planerad till 2008. De första kajlägena väntas 
stå klara år 2010.  

Transporter till och från hamnen kommer att 
ske på såväl järnvägs- som på vägnätet. Stock-
holms hamnars prognoser visar att den tunga 
trafiken från hamnverksamheten i Nynäshamn 
kommer att öka från 130 lastbilar per dag 
(2000) till ca 540 lastbilar per dag år 2010.   

                                                      
8Aktualitetsprövning av RUFS Gemensamt remissvar från Sö-
dertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. 
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Handelsplatserna expanderar 
Butiker och service finns traditionellt i Hud-
dinge centrum och Handen (fd Haninge Cent-
rum) samt i Skärholmen och andra bostads-
knutna centrumområden. Under de senaste 
åren har flera stora externa handelsområden 
expanderat kraftigt på Södertörn.  

I Huddinge ligger Länna och Kungens kurva 
som båda har byggts ut i omgångar. I Kungens 
Kurva vid E4/E20 finns IKEA, Heron City och 
många andra stora handelsetableringar. Skär-
holmens centrum byggs för närvarande ut i stor 
skala för att vara helt klart 2008. Kungens 
Kurva och Länna är främst inriktade på vo-
lymhandel. I Haninge finns ett expanderande 
handelsområde strax norr om Handen och i 
anslutning till Länna.  

Snabb tillväxt förutses 
I Huddinge, Botkyrka, Haninge och Nynäs-
hamn väntas antalet arbetsplatser öka dubbelt 
så snabbt som i länet totalt. Tillväxten av ar-
betsplatser väntas överlag bli betydligt högre 
än befolkningstillväxten. Huddinge beräknas få 
det största tillskottet.    

Arbetsplatser år 2015 och 2030 vid Scenario Hög,  
1000-tals sysselsatta  

 2000* 2015  

Antal  

 

Index 

2030 

Antal  

 

Index 

Botkyrka 19,7 28,6 145 35,8 182 

Haninge 21,3 31,6 148 40 187 

Huddinge 34,4 51,6 150 65,8 191 

Nynäshamn 7,7 10,7 139 13,2 171 

Stockholm 
söderort 

109,0 128,2 118 144,0 132 

Stockholms 
län 

952,2 1 143,1 120 1299,9 136 

* Uppgifterna år 2000 är en prognos 

Källa Regiondelsbeskrivningar för RUFS 2001, Regionplane- 
och trafikkontoret 

 

Sysselsatta per bransch och kommun, utveckling  
1994-2004 

 Huddinge Botkyrka Haninge Nynäs-
hamn 

Industri -30% -4% 101% -16% 

Handel 64% 18% 29% -1% 

Byggnads 24% 15% 36% 31% 

Tjänster 28% 14% 24% 8% 

Ej spec -8% -10% -10% -29% 

Källa: SCB/RAPS 

 
Kungens kurva  
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Framtida resmönster 
Befolkningen på Södertörn växer samtidigt 
som antalet arbetsplatser på Södertörn ökar, 
och därmed även resandet.   

Väntad utveckling kommer att resultera i ökad 
efterfrågan på transporter. Den relativa fördel-
ningen av trafik i olika riktning kommer också 
att ändras. Framförallt väntas resandet mellan 
olika kommuner inom Stockholmsregionens 
olika delar, samt till viss del i tvärled mellan 
intilliggande regiondelar, öka sina andelar. 
Andelen av resorna till centrala regionkärnan 
väntas minska något.  

I arbetet med RUFS 2001 har förändringen i 
resmönster till följd av befolknings- och sys-
selsättningsutveckling och satsningar i infra-
strukturen beräknats. I figurerna visas hur res-
mönstret väntas förändras till år 2030 jämfört 
med år 2000 i sydväst (Botkyrka, centrala och 
västra Huddinge, Nykvarn, Salem och Söder-
tälje) och sydost (Haninge, Nynäshamn, Tyre-
sö och Östra Huddinge). 
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Bil Kollektivt Summa  
Förändring av resmönster 2000 – 2030 i sydvästra 
Stockholmsregionen och Stockholms län 

Resorna i öst-västlig riktning på sydvästra Söder-
törn ”yttersektorer söder” kommer att öka mer än 
resorna i länet som helhet under perioden fram till 
2030. 

Källa: Inregia Trafikanalyser av RUFS2001 

Antalet resor totalt från sydväst beräknas öka 
med över 50 procent mellan 2000 och 2030 i 
RUFS scenario Hög att jämföra med befolk-
ningsökning på 35 procent och en ökning av 
arbetsplatser med över 70 procent. Bilresorna 
ökar mer än kollektivresorna. Med en stor ök-
ning av arbetsplatserna inom sektorn att kom-
mer resorna inom sektorn öka ungefär som det 
totala resandet.  

De största ökningarna av resor uppstår till yt-
tersektorer i den norra länshalvan, vilket helt 
och hållet kan tillskrivas den nord-sydliga för-
bindelsen. Den därnäst största ökningen är till 
yttersektorer söder, dvs till sydost. Denna ök-
ning beror delvis på Södertörnsleden. 
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Bil Kollektivt Summa  
Förändring av resmönster år 2000 – 2030 område 
sydost 

Resorna i öst-västlig riktning på sydöstra Södertörn 
”yttersektorer söder” kommer att öka mer än re-
sorna i länet som helhet under perioden fram till 
2030. 

Källa: Inregia Trafikanalyser av RUFS2001 

Antalet resor totalt från sydost beräknas öka 
med 50 procent mellan 2000 och 2030 i RUFS 
scenario Hög att jämföra med befolkningsök-
ning på 30 procent och en ökning av arbets-
platser med över 80 procent. Bilresorna ökar 
mer än kollektivresorna.  

Trots den stora ökningen av arbetsplatser inom 
den egna sektorn kommer den största ökningen 
att ske i relation till yttersektorer i norra läns-
halvan, på grund av flera förbindelser över 
Saltsjö - Mälarsnittet. Därnäst är det en stor 
ökning av resandet till sydväst och i detta fall 
även för kollektivresor.  

Prognoserna förutsätter att kollektivtrafiknätet 
är väl utbyggt med regionala stombussar på 
Södertörnsleden. 
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3. INTERVJUER 

Barnfamilj på Glömstavägen 

 
Glömstavägen är daglig skolväg för många barn  

Yvette Thompson bor med man och en 11-årig 
dotter i ett hus på Glömstavägen, alldeles intill 
korsningen med Katrinebergsvägen. Intill hu-
set finns stoppljus och hastighetskamera.  

Yvette anser att det är väldigt bra att bo i 
Glömsta, men trafiksituationen är inte bra för 
småbarnsfamiljer. De som bor i Glömsta be-
rörs av trafiken på Glömstavägen.  

Stor andel lastbilar 
På Glömstavägen kör många lastbilar för Coca 
-Cola. De tunga fordonen bromsar in och acce-
lererar vid trafikljusen och rondellen.  

Trafikljusen och rondellen dämpar dock has-
tigheten. Hastigheten på vägen har sänkts, men 
många motorcyklar bryr sig inte om kameran 
och gasar istället på. Att bo bredvid Glömsta-
vägen är som att bo intill en järnväg - efter ett 
tag vänjer man sig vid oljudet.  

”Jag önskar att hela Glömstavägen var en 50-
väg.” 

Många korta bilresor  
Yvette kör ofta bil för resor i närområdet och 
för att hämta och lämna dottern på skola och 
aktiviteter. Yvette kör ofta sin dotter till skolan 
i Segeltorp, då de dåliga busstiderna på Glöms-
tavägen tvingar dottern att åka en timme innan 
skolan börjar.  

”Södertörnsleden kommer att bli ett lyft för 
hela Glömsta.” 

Farligt att gå och cykla 
Det saknas bitvis gång- och cykelväg på 
Glömstavägen. Det bidrar till att folk ibland 
promenerar och cyklar längs med de delar av 
Glömstavägen där det inte finns någon trottoar 
eller cykelväg.  
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”Jag låter inte min 11-åringa dotter cykla 
själv på cykelvägen längs Glömstavägen. Det 
är för mycket tung trafik. Det är inte trevligt 
att gå längs med vägen. Man hör inte vad man 
säger till varandra.” 

En bättre boendemiljö 
Yvette tror att Södertörnsleden skulle innebära 
förbättringar för området, bland annat att man 
kan sitta utomhus och prata vilket man inte kan 
göra idag. Redan nu anger mäklare att Söder-
törnsleden snart ska byggas i sina försäljnings-
annonser för hus i Glömsta.  

Framkomligheten kommer också att bli bättre 
när Södertörnsleden byggs. Idag är det kö på 
Katrinebergsvägen på eftermiddagarna och 
trots att huset har treglasfönster överallt är da-
gens trafik störande. Yvette hoppas att det blir 
renare också. 

”Det kommer att bli ett riktigt lyft ur miljösyn-
punkt. ” 

Högre säkerhet 
Hastighetsbegränsningen till 50 km/h har bi-
dragit till färre olyckor på Glömstavägen. 
Yvette är förvånad över att inte fler fotgängare 
blir påkörda med tanke på den stora trafik-

mängden. En gång- och cykelbana behövs 
längs med hela vägen.   

”Min dotter har en kompis som bor längre väs-
terut längs med Glömstavägen. När hennes 
föräldrar ska ta sig ut med bilen och göra 
vänstersväng så är det helt omöjligt. De måste 
istället köra till höger och vända i närmsta 
rondell.” 

”Vid Gustav Adolfsvägen är det jättesvårt att 
ta sig ut med bilen på Glömstavägen. Ibland 
måste bilisterna gå ur bilen och trycka på 
knappen för övergångsstället för att få en 
lucka i trafiken. Vid Myrstugeberget är det 
också svårt att svänga ut med bilen.” 

Glömsta i framtiden 
Glömsta har fått ett högre anseende som områ-
de. Yvette anser att byggandet av Södertörns-
leden är avgörande för en god boendemiljö i 
framtiden. Utvecklingspotentialen är stor, för-
utsatt att Södertörnsleden byggs. För att fler 
ska bosätta sig i Glömsta måste dock kollektiv-
trafiken förbättras. 

”De kan inte trycka in 2000-4000 nya hushåll i 
Glömsta utan att man gör något åt trafiksitua-
tionen.”

 

Pendlare Nykvarn - Handen 
Mats Lostringer arbetar inom Haninge kom-
mun och bor i Nykvarn. Mats kör bil till arbe-
tet varje dag sedan 1989.  

Kör bil till arbetet 
Mats berättar att hans vägval varierar mellan 
de olika vägarna som korsar Södertörn. På 
sommaren väljer han väg 225 och 227 och på 
vintern, med halt halka och risk för vilt på 
vägg 277, kör han E4-Glömstavägen-
Lännavägen. Sena och mörka höstkvällar väl-
jer han väg 73 – Södra länken och E4/E20 till 
Nykvarn.  

Idag är det mycket tunga transporter väg 259. 
Mats resonerar om de problem som uppstår på 
morgonen. Vid Huddinge C kl 08 på morgonen 
är det tvärstopp och på Glömstavägen och vid 
Gladö kvarn är det mycket bussar och tung 
trafik. 

”Jag anpassar mina tider jag kör efter arbetet 
och hur mycket köer det är.” 

Bättre miljö och högre säkerhet de 
främsta motiven 
Mats lyfter fram trafiksäkerhet, tidsvinst och 
minskad irritation som ett av de främsta moti-
ven till att bygga Södertörnsleden. Han tror att 
han skulle slippa dagens köer och tjäna 10-15 
minuter samt att det skulle leda till bättre och 
säkrare miljö och lägre bensinförbrukning. Kö-
erna skulle försvinna och han skulle kunna åka 
senare till jobbet på morgonen.  

Med Södertörnsleden skulle trafiken inte pas-
sera centrala Huddinge och avfarten in mot 
centrum skulle avlastas. Med en upprustning 
av väg 225 och Södertörnsleden skulle hela 
vägtransportsystemet på Södertörn fungera väl.  
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Olycksrisken är, enligt Mats, värst vid Vårby 
backe, vid utfarten mot Huddingevägen och på 
Glömstavägen.  

”Södertörn är en vit fläck på kartan när det 
gäller vägar. ” 

”Man pratar om miljövänliga transporter idag 
men med dagens situation är det mycket avga-
ser. Dessutom går det mycket tid” 

Regionen utvecklas 
Mats tror på utveckling och förtätning i områ-
dena. Han är också tydlig med att bilisterna 
aldrig kommer att få någon tidsvinst utan Sö-

dertörnsleden. Fler industrier och andra arbets-
platser etableras på Södertörn. En tipp och be-
tongstation i Jordbro bidrar till att fler trans-
porter genereras i området. Den låga bärighe-
ten på bron vid Orlången är ett bekymmer 
tycker Mats. Det är smalt och trångt vilket gör 
att köer uppstår. Vägen från Tungelsta till Väs-
terhaninge är trång.   

”Det kommer att bli kaos i Huddinge till slut. 
Bilarna blir tyngre och tyngre. Det leder till 
ökad miljöförstöring, ökat antal fordon, mer 
irritation och mer buller. Folk kommer att få 
sitta längre i köer.” 

 

Busschaufförer på Swebus 

Lännavägen söder om sjön Orlången 

Hans Frithiof, kvalitetssamordnare, och Hård 
Lars Andersson, skyddsombud samt ordföran-
de sektion 34 klubb 13, Kommunal arbetar på 
Swebus i Botkyrka. Swebus kör bussar i linje-
trafik i Botkyrka och Huddinge.  

En viktig pulsåder 
Glömstavägen är en viktig pulsåder för hela 
regionen. Glömstavägen är samtidigt ett av de 
stora problemen för busstrafiken i södra stock-
holmsregionen. Den är väldigt viktig för för-
bindelser mellan Botkyrka/Stockholm och 
Huddinge centrum och Flemingsberg. Köer 
uppstår vid korsningen Katrinebergsvä-
gen/Glömstavägen. Hans och Hård Lars tycker 
att busshållplatserna är för korta, felaktigt pla-
cerade och dåliga.  

”Det är 50-talsstandard på Glömstavägen. Det 
är rena vischan.” 

Hög sårbarhet 
Framkomligheten på Glömstavägen är beroen-
de av att omkringliggande trafikleder är stör-
ningsfria. En krock på E4 får konsekvenser för 
såväl Hågelbyleden som Glömstavägen. Hå-
gelbyleden är sårbar och ett stopp innebär att 
bussarna inte kan ta passagerna från norra till 
södra Botkyrka.  

Tung trafik och låg framkomlighet 
Hans och Hård Lars tycker långtradarna är fler 
nu på grund av hamnen och verksamheterna i 
Nynäshamn. Där Glömstavägen möter Hud-
dingevägen uppstår köer. Korsningen är pro-
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blematisk och det blir ofta kö och låg fram-
komlighet i rusningstid.  

De menar också att hastighetsbegränsningar 
ger tidsaspekter. Det är en lång 50-sträcka på 
Glömstavägen och bussresenärerna skulle vin-
na tid om bussen fick färdas 70 km/h. 

”Att göra vänstersväng på Glömstavägen tar 
så lång tid så att bilen nästan börjar rosta.” 

Trycket ökar på kollektivtrafiken 
Huddinge och Botkyrka växer hela tiden. Pas-
sagerare till Kungens kurva med buss har ökat.  

Förtätning av bostadsbebyggelsen kring 
Glömstavägen sker hela tiden. Hans och Hård 
Lars tror att det kommer att bli helt andra rö-
relseströmmar när befolkningen ökar. Trafik-
säkerheten kommer då att bli en viktig fråga 
eftersom fler barn kommer att röra sig i trafik-
miljön. 

”Det är gamla sommarstugeområden. Det hål-
ler inte. Glömstavägen är en landsväg.”  

Södertörnsleden behövs 
Hans och Hård Lars tror att köerna kommer att 
öka utan Södertörnsleden. Södertörnsleden ger 
stora möjligheter. En sträcka som tar sju minu-
ter idag med buss kan komma att ta en och en 
halv minut i framtiden med Södertörnsleden.  

För Tumba och Tullinge skulle Södertörnsle-
den ge möjligheter att åka till Stockholm city 
snabbare.   

”Ju smidigare det går med bussarna desto mer 
attraktivt blir det att åka” 

Svårt att passa tider 
Passningen mot pendeltåg och tunnelbana är 
svårare att hålla och rådande trafikförhållanden 
saboterar resekedjorna. Hans och Hård Lars 
menar att en enda liten krock på någon väg 
blockerar hela flödet. Swebus kunder blir li-
dande av köerna. Chaufförerna måste passa 
bussarna övergångarna till pendeltåg och tun-
nelbana. De tycker det blir svårare och svårare 
i stressamhället.  

”Våra kunder får sitta i köerna” 

Hela Södertörn berörs 
De menar vidare att Södertörnsleden skulle 
bidra till att skapa effektivare transporter mel-
lan kommundelarna. Väg 225, där många lång-
tradare kör idag, är en gammal landsväg som 
skulle avlastas om det fanns en snabb väg tvärs 
över Södertörn som alternativ. Vägen skulle 
avlastas om Södertörnsleden byggs. 

 
Karolinska universitetssjukhuset 

Björn Nyberg är divisionschef för MK1 divi-
sionen (Medicin och Kirurgi) som är en av sju 
divisioner inom Karolinska universitetssjukhu-
set.  

Kritiska sjukhustransporter fast i köer 
Glömstavägen är viktigast av de olika delarna 
av Södertörnsleden med anledning av att 
sträckan är det största problemet för sjukhusets 
transporter. Detta gäller framförallt transpor-
terna av personal.  

”Glömstavägen klarar inte trafikmängden” 
Den låga framkomligheten ställer till mycket 
bekymmer för ambulanserna. Björn uppskattar 
att 2/3 av ambulanstransporterna sker på 
Glömstavägen. Han tror att Södertörnsleden 
kommer att innebära kortare restider på mor-
gonen med 5-10 minuter och att framkomlig-
heten kommer att öka. 

Sjukhuset har fattat ett principbeslut på att 
bygga ett nytt centralkök i Flemingsberg där 
även mat ska lagas till sjukhusen i Solna och 
Södertälje. Maten ska transporteras med last-
bil.  

Anställda bor i hela regionen 
Södertörnsleden betyder väldigt mycket för 
verksamheten. Björn tror att leden kommer att 
underlätta transporter för personal och patien-
ter. Det är framförallt personalen som är bero-
ende av att trafiken fungerar under rusningstra-
fik. Dagens transportsystem påverkar de an-
ställdas möjligheter att åka kollektivt och 
Björn menar att Södertörnsleden skulle innebä-
ra kortare restider och dessutom ge positiva 
miljöeffekter. Det är ofta kö på Glömstavägen 
ut från Katrinebergsvägen.  
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Karolinska universitetssjukhuset i Flemingsberg

”Det är väldigt viktigt att bussarna fungerar 
för våra anställa, patienter och elever. Fram-
förallt är det viktigt att kopplingarna till tun-
nelbanenätet fungerar.”  

Det finns också en omfattande personaltrafik 
mellan Solna och Flemingsberg i och med 
sjukhussammanslagningen. En buss går varje 
halvtimma. 

”Vi är en väldigt stor utbildningsenhet, och 
studenterna åker inte bil. Det är därför viktigt 
att busstrafiken fungerar” 

Låg säkerhet 
Säkerhet är väldigt viktigt poängterar Björn. 
Trafiksituationen idag är inte tillfredställande 
med dåliga busshållplatser och trafikljus. 

 

Jordbro företagspark 
Ann-Marie Sjöstedt är ordförande i Jordbro 
företagspark, som är en ideell förening med ca 
118 Jordbroföretag anslutna.  

Transportintensiva företag 
Mycket transporter sker till och från området 
och Ann-Marie berättar att transporterna är 
dyra på grund av de långa körtiderna. Flera av 
företagen vill transportera sina varor tidiga 
morgnar för att undvika att hamna i köer. Före-
tagarna i Jordbro har inte samma flexibilitet i 
infrastrukturen som företagare i norra Stock-
holmsregionen. 

Åhléns, Dagab och Lagena är transportintensi-
va företag med lager i Jordbro. Företaget Kem-
etyl kör en hel del transporter med farlig last. 
Haninge åkeri är ett exempel på företag med 
många åkare. Ann-Marie påpekar att det finns 
dåligt med statistik över det totala antalet 
transporter till och från Jordbro företagspark.  

Hon inser också problemen under rusnings-
timmarna. Företagen vill gärna transportera 
varor in mot staden på morgonen, men då 
hamnar lastbilar i köerna och gör så att det blir 
ännu mer kö. De fullastade bilarna tvingas då 
köra in mot Stockholm för att sedan ta Örbyle-
den ut.  

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är väg 259 inte bra. 
Den låga bärigheten på Lännavägen på bron 
över Orlången gör att alla fordon inte får köra 
denna väg. De tomma bilarna tillåts köra på 
väg 259 över Orlången medan de fulla bilarna 
inte kan göra det.  

”Varje företag har frustration över trafiksitua-
tionen” 

”Vi ligger till så att våra lastbilar alltid måste 
gå igenom Sveriges centrum.” 
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Hela landets produktion 
Ann-Marie berättar att Coca-Cola funnits i 
Jordbro sedan 1997 och har all sin svenska 
tillverkning i Jordbro. Från Jordbro går trans-
porter till olika orter i Sverige, via omlast-
ningsstationer. Lastbilar som går söderut kör 
till Göteborg, Malmö och Jönköping. 

350 miljoner liter Coca-Cola produkter om året 
transporteras från Jordbro. Det sker också 
många transporter till Jordbro. Coca-Cola tar 
in råvaror till tillverkningen. Socker går på tåg, 
kolsyra på AGA tankvagnar. 

”All den Coca-Cola som konsumeras i södra 
Sverige måste gå mot stan och sedan via Örby-
leden och ut ” 

Onödigt långa restider 
Södertörnsleden skulle innebära flexibilitet, 
mer tid och pengar. Ann-Marie anser att det 
inte är arbetsresorna som är det stora proble-
met - det är godstransporterna, samtidigt som 
området är beroende av stora företag. 

Det är viktigt att få ner körtiderna. Körtider 
registreras hos företagen, vilket leder till stress 
hos de anställda och hon vill att arbetet för att 
minska hetsen skall prioriteras. Även ur miljö-
synpunkt är det viktigt med kortare resor.  

Företagarföreningen försöker ta sitt ansvar. 
Transporterna kör Lännavägen, Storängsleden 

och Glömstavägen; områden med små rondel-
ler och skolor och det anser hon inte är bra ur 
trafiksäkerhetssynpunkt.  

Ann-Marie befarar att de stora företagen kan 
välja att flytta från Jordbro om inte transport-
systemet förbättras. 

”Om ett företag kan reducera sina transporter 
med 50 mil om dagen så är det väldigt bra ur 
miljösynpunkt” 

Dåligt transportsystem försämrar kon-
kurrensmöjligheterna 
Ann-Marie berättar att Jordbro är det största 
industriområdet i södra Stockholmsregionen 
och att det är viktigt att infrastrukturen funge-
rar, eftersom företagen i Jordbro konkurrerar 
med de stora industriföretagen norr om inner-
staden. Hon tror att det är viktigt för regionens 
utveckling att företagen kan konkurrera.   

”Om vi inte har fungerande transporter så för-
svinner de stora företagen från Jordbro. Det 
kan bli svårt att locka hit nya företag.” 

På Coca-Cola i Jordbro finns 1000 anställda, 
det är en stor och viktig arbetsgivare. De som 
arbetar där är ofta bosatta i de södra förorterna. 
Ann-Marie kan därför inte nog poängtera hur 
viktig Coca-Cola är som lokal arbetsgivare.  

”Södertörnsleden handlar om att vara eller 
icke vara”

 
Många lastbilar har Jordbro som start- och målpunkt 
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Hamnen i Nynäshamn 

 
Från Nynäshamn går trafik till Gotland

Jan Valeskog är projektledare vid Stockholms 
hamnar.  

Stor investering vid Norvik  
Målsättningen är att en ny hamn vid Norvik-
sudden i en första etapp skall vara klar år 2010. 
Byggstarten är planerad till 2007 men Stock-
holms hamnar räknar med att det snarare blir 
till 2008.  

Norviks expansion innebär nya arbetstillfällen 
och många framtida arbetare vid Norviksudden 
är boende på Södertörn. Många kommer att ha 
stor glädje av att använda Södertörnsleden för 
resor till och från jobbet, tror han. NCC äger 
mark vid Norvik där en företagspark planeras. 
Jan är optimistisk inför framtiden. 

Hamnen behöver bra landanslutningar 
Jan berättar att cirka 80 % av allt gods som 
kommer från södra och västra Sverige till 
Stockholms län transporteras med lastbil och 
cirka 20 procent med järnväg. Goda transport-
anslutningar till hamnen i Nynäshamn är oer-
hört viktiga för verksamheten. Goda trans-
portmöjligheter handlar om utbyggnad av väg 
73 och Södertörnsleden är också viktig i sam-
manhanget. Han tror också på Södertörnsleden 
som en attraktiv transportväg i framtiden.  

Förkortad transporttid och ökad trafiksäkerhet 
är de starkaste motiven för att bygga ut Söder-
törnsleden.  

 

 
Norvik ligger direkt norr om Nynäshamns stads-
kärna. 
Källa: www.stockholmshamnar.se 

Jan menar att Södertörnsleden är viktig för 
hamnverksamheten och att den kommer ha 
positiv påverkan. Det är mycket viktigt att den 
kommer till stånd. Lastbilstransporter till södra 
och västra Mälardalen kommer att underlättas, 
restiderna förkortas och vägen kommer att ut-
göra ett säkrare alternativ. 

”Södertörnsleden kommer att stärka Norviks 
konkurrenskraft.”  

Södertörnsleden 



 28

Trafiken över Östersjön ökar 
Idag går trafik från Nynäshamn till Ventispils i 
Lettland, Gdansk i Polen och Gotland. Trafi-
ken till Polen har potential att växa och Jan tror 
att en annan tänkbar länk skulle kunna vara till 
Rostock. Även Lettland har stark tillväxt och 
ett bra läge nära Stockholm samt för vidare 
trafik söderut och västerut i Sverige. Många av 
de lastbilar som kommer med båt till Nynäs-
hamn ska även vidare till Norge.  

En utbyggd färjelinje, exempelvis med ut-
byggd trafik till Polen och S:t Petersburg inne-

bär att även väl fungerande transporter på land 
behövs.   

Samma stråk som väg 73 
Om Södertörnsleden inte byggs tror Jan att väg 
225 i högre utsträckning kommer att trafikeras 
och då kan effekten av utbyggnaden av väg 73 
förtas. Goda anslutningar till hamnen är oer-
hört viktiga och det handlar i första hand om 
väg 73, men även om Södertörnsleden. Slutli-
gen så tror Jan att Södertörnsleden har stor be-
tydelse för att öka attraktiviteten för Nynäs-
hamn och Norvik.  

Nynas Refinery 

 
Raffinaderiet i Nynäshamn 

Pär-Ola Andersson är raffinaderichef vid Ny-
näshamn Refinery, Nynas Refining AB som 
funnits i Nynäshamn sedan slutet på 1920-
talet. Idag är produktionen mest inriktad på 
specialolja och bitumen. Företaget har 250 an-
ställda i Nynäshamn och sysselsätter dessutom 
ytterligare 100 personer inom entreprenad och 
underhåll.  

Viktigt med säkra transporter 
Pär-Ola berättar att 1500-2000 tankbilar per år 
går till och från raffinaderiet i Nynäshamn. 
Företaget är mycket mån om säkra transporter. 
Olyckor och tillbud är inte bra för omgivning-
en.  

”Färdigställande av väg 73 och Södertörnsle-
den skulle ge effekt för våra kostnader” 

”Trygga, effektiva och säkra transporter är 
viktiga” 

Expansionsplaner   
Företaget för en ambitiös planering för inve-
steringar i Nynäshamn och för en fördubbling 
av specialproduktsverksamheten fram till år 
2010. Pär-Ola berättar att inga beslut har fattats 
ännu men expansionen ställer krav på en fun-
gerande infrastruktur. Enligt honom kommer 
fler och fler lastbilar att köra från Nynas. 
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Han berättar även om planer för att bygga ut en 
gasterminal i anslutning till raffinaderiet, i 
samarbete mellan Nynas, Fortum och AGA. 
Naturgas kommer att tas in med båt och föras 
vidare dels in i Nynäs anläggning och dels iväg 
på lastbil mot Stockholm och Mälardalen. An-
läggningen planeras vara klar år 2009 och upp-
skattningsvis kommer gasterminalen att gene-
rera 20-30 lastbilar per dag när den är i full 
drift.  

”Lastbilarna från gasterminalen kommer att 
gå både in mot stan på väg 73, samt till Mä-
lardalen genom att köra tvärs över Söder-
törn.” 

Rekrytering av rätt kompetens 
Enligt Pär-Ola är rekryteringsbasen en viktig 
fråga. Tidigare rekryterade företaget mycket av 
sin personal lokalt i Nynäshamn och arbets-
kraften var styrd av kommunikationerna till 
och från raffinaderiet. Pendlingsmöjligheterna 
till Nynäshamn har förbättrats med åren.  

”Nu är vi ett kunskapsföretag, med 4-5 procent 
disputerade. Många medarbetare pendlar hit. 
Södertörnsleden skulle öppna upp för inpend-
ling från andra områden.” 

När Södertörnsleden byggs kommer den att 
gynna Nynas verksamhet ekonomiskt. Det 
främsta problemet är den kostnad som uppstår 
i och med att tankbilstransporter inte kan fär-
das på väg 225. Dessutom finns viktiga förde-
lar såsom säkrare transporter och bättre förut-
sättningar för rekrytering. Pär-Ola tror att Sö-
dertörnsleden skulle öppna upp nya möjlighe-
ter för att bredda rekryteringsbasen.  

”Rekryteringen – de flesta som arbetar på raf-
finaderiet bor i Nynäshamn, men andelen 
minskar. Andelen som bor utanför Nynäshamn 
ökar varav de flesta pendlar med bil. Söder-
törnsleden skulle öppna upp andra möjlighe-
ter. Vi är till exempel måna om att unga aka-
demiker ska arbeta här och kunna ta sig hit på 
ett bra sätt.”  

Kommunikationerna viktiga   
Väg 73 är drabbad av olyckor och väg 225 tar 
lång tid att köra. För de skiftarbetande operatö-
rerna på raffinaderiet är ett fungerande trans-
portsystem viktigt. Nynas Refining är, enligt 
Pär-Ola, den enda stora industrin i Nynäshamn. 
Ericsson som tidigare var den största industrin 
har nu stängt. Från Nynas ser man enbart posi-
tivt på utvecklingen av Norvik.  

”Dagens transportsystem påverkar verksamhe-
ten negativt. Södertörnsleden är inte helt avgö-
rande för vår framtida verksamhet. Men ett 
transportsystem utan Södertörnsleden innebär 
ökade risker, ökade kostnader och i slutänden 
lägre marginaler. Södertörnsleden är en bit i 
pusslet för att skapa ett väl fungerande trans-
portsystem” 

Framtidsanda i Nynäshamn  
Framtidstron är stark i kommunen, med aktiva 
aktörer och kommuninvånare. Kommunala 
initiativ och finansieringslösningar har gjort att 
bygget av väg 73 kommer till stånd. 

 ”För invånarna i Nynäshamn skulle Söder-
törnsleden innebära en stor skillnad. ”

SRV återvinning  
Jan Falkenstedt är transportchef på SRV åter-
vinning, ett aktiebolag ägt av de fem kommu-
nerna; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäs-
hamn och Salem. SRV återvinning har kontor i 
Jordbro, Nynäshamn, Tumba och Sofielund. 
Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta 
insamling och hantering av hushållssopor.   

Avfall på Södertörn 
Jan berättar att SRV återvinning har 65 olika 
fordon för avfallshanteringen. 25 av fordonen 
används för hushållssopor som hämtas hos 
kunderna. I fordonsflottan finns också fordon 
som hämtar grovsopor och förpackningar så-

som plast, tidningar och kartonger samt sådana 
som tömmer på de nio olika återvinningscen-
tralerna på Södertörn. Dessutom har SRV for-
don för slamtömning. Företagets kunder är pri-
vatpersoner samt företag. Privatpersonerna 
utgör 120 000 hushåll i fem kommuner. Jan 
berättar att SRV har 175 fast anställda och 40 
visstidsanställda varav 80 personer kör företa-
gets fordon. Jan berättar att SRV återvinning 
även i viss utsträckning kör transporter till och 
från Tyresö, Ekerö och Stockholm. 

”Vi transporterar avfall från våra kunder, som 
är 270 000 privatpersoner på Södertörn och 
många företag och industrier.” 
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Sofielund ligger vid Lännavägen  
Vid återvinningsanläggningen nära Gladö 
kvarn vid Lännavägen töms grovsopor och 
förpackningar. Sofielund är den mest trafikalst-
rande verksamheten inom SRV återvinning. 
Bland annat går många containerlastbilar dit. 
Jan berättar att containerlastbilar kör betydligt 
längre sträckor än vanliga sopbilar. Sofielund 
trafikeras även av andra åkerier än dem som 
kör för SRV återvinning. Vid anläggningen 
hanteras 250 000 ton avfall per år. SRV åter-
vinning står för 25 procent av transporterna till 
och från Sofielund och andra åkerier står för 75 
procent. De andra åkerierna kommer från hela 
regionen och även från andra delar av Sverige. 

Bro med låg kapacitet innebär omvägar 
Bron över sjön Orlången på Lännavägen, som 
har en låg bärighet, är ett stort problem för 
transporter till och från Sofielund. Jan berättar 
att tyngre fordon får ta en omväg för att undvi-
ka bron. Omvägarna kan ta en halvtimme extra 
att köra, är 20 km längre och fördyrande för 
SRV. Jan berättar att vart 5:e fordon måste väl-
ja att ta en omväg.  

”Konkurrenskraften minskar när vi måste köra 
omvägar.” 

Transporter både på stora och små vä-
gar 
75 procent av materialet från Sofielund trans-
porteras ut, bland annat metall, krossat trä med 
mera. SRV nyttjar huvudstråken i vägnätet: 

Nynäsvägen, Lännavägen, Huddingevägen,  
Glömstavägen och E4/E20.  

Miljön är den viktigaste frågan 
Jan menar att Södertörnsleden skulle bidra till 
rejäla tidsvinster för SRV och kostnaderna 
skulle kunna sänkas. Uppskattningsvis skulle 
det bli 12-13 minuter kortare körtid från Mas-
mo vid E4/E20 till Sofielund. Framförallt skul-
le miljövinster uppstå i och med kortare 
sträckor och mindre utsläpp. Miljön är mycket 
viktig för SRV menar Jan. Södertörnsleden kan 
hjälpa företaget att nå uppsatta mål.  

”Södertörnsleden skulle innebära enorma mil-
jövinster.” 

Framtiden 
I framtiden skulle SRV kunna ta in fler fordon 
om det fanns bättre kommunikationer. Företa-
get kan i dagsläget inte expandera. Deponin i 
Sofielund kommer i och med nya direktiv från 
och med 2008 att bli den enda i södra Stock-
holmsregionen. Trafiken kan då komma att öka 
till och från Sofielund.  

”Sofielunds betydelse kommer att öka.” 

Enligt det nationella miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö ska senast år 2010 minst 35 
procent av matavfallet från hushåll, restau-
ranger, storkök och butiker återvinnas genom 
biologisk behandling. I praktiken kommer det-
ta att innebära att lastbilar som idag kör till 
Högdalen med organiskt material istället 
kommer att köras till Sofielund. 

 
SRV återvinning hanterar stora mängder avfall på Södertörn 
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