
 

 

 

 

Planläggningsbeskrivning  2021-03-16 

 

 

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om 

hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka 

beslut som kommer att fattas. 

 

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet 

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg (GC-väg) längs med norra sidan av väg 

259 Glömstavägen, Huddinge Kommun. GC-vägen avses att byggas ut i etapper och den sträcka 

som är aktuell som första etapp är cirka 2,3 kilometer lång och går från Björkhagsvägen i väster 

till cirka 50 meter öster om Bergavägen.  

För den formella handläggningen tas en vägplan fram. Syftet med vägplanen är att fastställa det 

vägområde som krävs för att bygga GC-väg på sträckan. 

Projektets mål är att; 

• Att koppla ihop och höja standarden för regionala cykelstråk.  

• Att bidra till en ökning av cykelresor och möjliggöra vardagscykling mellan hem, arbete 
och skola samt knutpunkter i kollektivtrafiken.  

• Att åstadkomma en bra teknisk lösning som möjliggör gång- och 
cykelkommunikationer på ett trafiksäkert sätt.  

• Att göra det möjligt att gå och cykla säkert till lokala målpunkter.  
 
 

Vad har hänt? 

En åtgärdsvalsstudie och en idéutredning togs fram under 2015.  

Ett samrådsunderlag, innehållande projektets mål, förutsättningar, tänkbara miljöeffekter samt 

en beskrivning av det geografiska område som berörs, färdigställdes 2017-09-01. 

Allmänheten, enskilda fastighetsägare, organisationer och myndigheter har erbjudits 

möjligheten att ta del av handlingen och lämna synpunkter. Särskilda samrådsmöten har hållits 

med Huddinge kommun och Länsstyrelsen i Stockholms län. Öppet hus hölls 2017-09-19 där 

Trafikverket fanns tillgängliga för att svara på frågor. 

Länsstyrelsen beslutade 2017-11-29 att projektet inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan.  

 

 



Så här planerar vi arbetet 

Utifrån samrådsunderlaget tas vägplan fram. Arbetet har startat och vi ska i samråd med er 

utforma ett planförslag. Det formella dokumentet heter vägplan och ska innehålla bland annat 

en plankarta, en planbeskrivning, en miljöbeskrivning och en samrådsredogörelse 

 

Vad händer framöver? 

Planförslag håller på att tas fram och kallelse till samråd sker genom annons. De som känner 

sig berörda är välkomna att yttra sig över planförslaget. I april 2021 kommer vi att ha ett 

samrådsmöte med er som är särskilt berörda av projektet. Vi kommer att bjuda in till 

samrådsmötena i god tid.  

När vi har sammanställt ett planförslag utifrån all insamlad kunskap och information kommer 

vi att ställa ut vägplanen. Det steget heter granskning och är planerat till augusti 2021. 

Granskningen är till för att du ska få ett konkret förslag att tycka till om. Du kommer att få reda 

på granskningen via annons i tidningen och brev om du är särskilt berörd av projektet. Under 

granskningstiden kommer du att få möjlighet att se förslaget och lämna dina synpunkter till 

oss.  

Alla inkomna yttranden kommer sedan att sammanställas och bemötas i ett utlåtande. Därefter 

kommer vi be Länsstyrelsen att tillstyrka planen inför fastställelse. Vi planerar att lämna in 

planen för fastställelse i juni 2022. Vi kommer att handla upp en entreprenör så att 

ombyggnationen kan börja när planen har vunnit laga kraft, förhoppningsvis till våren 2023 

under förutsättning att finansieringen är klar för själva genomförandet. 

 

När kan du påverka 

Du är välkommen att delta i de olika samråd som du kommer att bli inbjuden till. Du kan lämna 

dina synpunkter under hela projektets gång fram till att granskningen av vägplanen är avslutad.  

Beslut om att vägplanen är fastställd kan överklagas till regeringen. Information angående 

detta skickas ut i samband med fastställelsebeslutet.  

 

 

Vill du veta mer? 

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna 

av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida 

www.trafikverket.se - sök på Glömstavägen. 

 

 

Öppet hus, 
samrådsunderlag

(september, 2017)

Beslut om betydande 
miljöpåverkan

(november, 2017)

Samråd på orten 

(april, 2021)

Samrådshandling

(maj, 2021)

Granskning

(Augusti, 2021)

Fastställelseprövning 
(Hösten, 2022)
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