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Begäran om redovisning av kommunens kostnader för 
Södertörnsleden 
 
För utbyggnaden av Södertörnsleden träffade Vägverket (idag Trafikverket) och 

Huddinge kommun ett ramavtal år 1996. Syftet var att mellan parterna reglera 

övergripande frågor, såsom, drift och underhållsansvar, markupplåtelser, projekterings- 

genomförande- och kostnadsansvar m.m. Avtalet kompletterades 2004 med ett första 

genomförandeavtal.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 12 september 2011 om ett nytt genomförandeavtal för 

Södertörnsleden. Med Södertörnsleden avses i detta avtal endast Västra Botkyrkaleden, 

Botkyrkaleden samt Haningeleden 1. Masmolänken är således inte inkluderad. 

Kommunens utgifter enligt detta nya avtal har räknats upp och uppgår till 55 miljoner 

kronor. I genomförandeavtalet regleras bl.a. gränssnitt, huvudmanna-

skap/väghållaransvar, åtaganden, ansvarsfördelning, kostnader, tillstånd, 

markupplåtelser. Därutöver tillkommer enligt avtal diverse utgifter för erforderligt 

detaljplanearbete, åtgärder för markåtkomst m.m.  

 

Utöver detta tillkommer kostnader för kommunen för: 

- Marklösen och rivning 

- Utebliven intäkt för markupplåtelse 

- Flyttning av Glömsta sportfält 

- Ökade driftskostnader när kommunen blir väghållare för vägar som är statliga idag. 

- Dessutom kommer sannolikt investeringar att krävas på Glömstavägen för åtgärder 

för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

 

Kommunen har redan för många år sedan gjort stora investeringar inför bygget av 

vägen, däribland mark- och fastighetsinköp och rivningar. Informationen i anslutning 

till det nya avtalet visar att det tillkommer stora kostnader för kommunens del. Den 

politiska kommunledningen i Huddinge uppger själva att det är svårt att helt överblicka 

de ekonomiska konsekvenserna för kommunens del. De säger också att det handlar om 

grova uppskattningar. 

 

Vi anser nu därför att det är högst angeläget att kommunens kostnader för 

Södertörnsleden redovisas. Det gäller både tidigare kostnader och de kostnader som 

blir tydligare nu i och med detta nya genomförandeavtal. Vi hemställer därför nu hos 

kommunstyrelsen om att kommunens kostnader för Södertörnsleden ska redovisas.  

 

För Miljöpartiet de Gröna 
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