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Bebyggelsen i Huddinge består till stor
del av äldre villasamhällen som vuxit
upp under lång tid. T vissa områden har
bebyggelsen brett ut sig helt oreglerat
medan andra haft byggnadsplaner eller
stadsplaner som stöd. Många av dessa
planer anses idag föråldrade och icke
genomförbara. Långvariga byggnadsförbud
har ofta blivit följden av den osäkerhet
som rått cm markens användning.
★★★

Befolkningen minskar ofta i de äldre
villaområdena på grund av bl a ändrad
familjesammansättning när t ex barnen
flyttar hemifrån och andelen pensionärer
ökar. Befolkningsunderlag för service
och skolor minskar. Kottmunen kan inte ta
till vara gjorda investeringar i full
utsträckning.
★★★

Trafikstandarden är ofta låg i dessa
villaområden. Från början var trafiken
ringa och alla trafikantslag samsades
utan olägenhet på vägarna. Men områdenas
egen trafikalstring växte - det gamla
vägnätet blev en allt osäkrare trafik
miljö. Konflikter började uppstå t ex
mellan barn på väg till skolan och jäk
tande bilister på väg till arbetet.
★ ★ ★

H Ö R N I N G S N Ä S är ett av dessa villaom
råden i Huddinge som har problem med
långvariga byggnadsförbud, vikande be
folkningsunderlag och låg trafikstan
dard. Planområdet ligger i centrala
Huddinge och begränsas i väster av fler
familjshusbebyggelsen kring centrum, i
öster av Solfagravägen, i söder av Stor
ängens industriområde och i norr av
flerfamiljshusbebyggelsen vid Kvarnbergsplan. Hörningsnäs goda läge nära
service och kommunikationer har medfört
att main tidigt började diskutera den
framtida markanvändningen och att man
därför i avvaktan på nya planer lade
byggnadsförbud över området. Trots att
planarbete bedrivits periodvis under
lång tid har bara ett fåtal stadsplaner
blivit fastställda.
★★★
Områdesplanens syfte är att klarlägga
den framtida markanvändningen inom plan
området, dvs att ange områden för all
mänt och enskilt byggande av olika slag,
att bestämma de områden scm av skilda
skäl inte bör bebyggas samt att ge an
visningar för en ändamålsenlig trafik
försörjning. Områdesplanen skall också
ligga till grund för kommande detaljplaneläggning av området samt för kommunens
långsiktiga planering.
★★★

I Hömingsnäsområdet har planarbete be
drivits periodvis under lång tid. Redan
1947 påbörjades ett arbete som resulte
rade i sju stadsplaneförslag, vilka
ingick i det nu aktuella området. Endast
tre förslag i områdets norra del fast
ställdes 1964-65. De övriga godkändes
av byggnadsnämnden 1965 efter upprepade
revideringar och utställningar och över
lämnades till fullmäktige för antagande.
Under behandlingen i kommunalnämnden
ifrågasatte dåvarande exploateringsavdelningen cm inte området borde utnytt
jas för en mycket tät hyreshusbebyggelse
- höga skivhus och punkthus i 8-12 vå
ningar. översyn av stadsplanerna resul

terade inte i några revideringar men
fördröjde handläggningen så att de inte
antogs av fullmäktige förrän i slutet av
år 1967. Länsarkitekten motsatte sig
fastställelse av förslagen på grund av
den långa tid som gått mellan utställ
ning och antagande och begärde ny for
mell handläggning. Planförslagen bedöm
des i detta skede som alltför inaktuella
för att bara på nytt handläggas, varför
de återkallades från länsstyrelsen och
lades åt sidan 1969. Efter detta ansågs
en översiktlig plan vara nödvändig. I
den skulle markanvändningen klargöras
liksom hur den skulle inordnas i ett
större sammanhang.

★★★

ELLT Arkitektkontor AB fick i feb
ruari 1969 i uppdrag att utarbeta
förslag tilL dispositionsplan för
Hömingsnäsområdet. 1 februari 1972
förelåg en dispositionsplan med två
alternativ till markanvändning. Al
ternativ A innebar att området för
tätades enbart med radhus och vil
lor. Alternativ B innebar förtät
ning med såväl flerbostadshus som
villor och radhus.
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Trafiksystemet hade en likartad uppbygg
nad i båda alternativen. Det baserades
på den då aktuella trafikledsplanen för
kcmnunen med en avlastande trafikled
"Centrumvägen" - söder cm Hörningsnäsområdet. En genomgående nord-sydlig bil

★★★
2

trafikförbindelse utöver de på bild 1
redovisade bedömdes dock nödvändig. Om
rådet sam avgränsas av biltrafikleder är
så stort att endast detta nät skulle ge
för långa körvägar till nackdel både för
trafikekonomin och orienterbarheten.

Flera alternativa sträckningar
diskuterades, bl a Lännavägen,
Solfagravägen och Sjövägen. Solfagravägen bedörndes ha bäst för
utsättningar att rustas upp till
en godtagbar standard för sin
trafikfunktion (bild 2). Några
detaljstudier gjordes dock inte.

BILD 2

I augusti 1972 larmade exploateringskontoret sitt yttrande cm dispositionsplanealtemativen. Alt A med
nybebyggelse av radhus och villor i
maximalt 2 våningar skulle ligga till
grund för fortsatt stadsplanearbete.

led. Sträckningen via Solfagravägen
bedömdes inte vara genomförbar. Denna
förändring av en av områdesplanens
grundförutsättningar medförde att en
omfattande omarbetning av planen kräv
des. En PM med förslag till handlings
program färdigställdes 1973-12-20. Bl a
föreslogs att ett program skulle utarbe
tas scm underlag för fortsatt planarbete
och precisering av gällande förutsätt
ningar, önskvärd markanvändning och
önskvärda markreservationer.

I juni 1973 presenterades förslag till
generaIplan för Centrala Huddinge. En
väsentlig förändring från tidigare före
slaget trafiksystem var att Lännavägen
här redovisades san genomgående trafik

*★★

Först när generalplanen för
Huddinge kommun, utställd 1975,
godkändes av kommunfullmäktige
1978, blev Lännavägens funktion
av genomgående trafikled klar
lagd.
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1Ett förslag
PROGRAM
till program för Hömingsnäs
cmrådesplan färdigställdes i december
1980. Detta var under första halvåret
1981 utsänt på remiss till olika statli
ga, regionala och kormtunala organ samt
till fastighetsägare och boende i Hörningsnäs. Programförslaget innehöll för
utom förslag till övergripande mål även
en programskiss med alternativa förslag
till varje delområdes användning samt en
beskrivning av konsekvenserna för två
ytterlighetsaltemativ - maximal respek
tive minimal utbyggnad.

nala förvaltningarna förordade en ut
byggnad med nybebyggelse på alla större
obebyggda markytor medan villaägarföre
ningar och enskilda fastighetsägare
motsatte sig stora delar av den före
slagna nyexploateringen.

Inkomna remissvar gav en viss vägledning
om inriktningen på det fortsatta arbe
tet, även om något entydigt svar inte
kunde erhållas. I kort sammanfattning
kan man säga att de regionala och kommu
★★★

Efter genomgång av yttrandena och med
ledning av dessa redovisade stadsbygg
nadskontoret i ett tjänsteutlåtande sin
uppfattning cm vilka allmänna riktlinjer
som borde gälla för det fortsatta plan
arbetet. Den politiska behandlingen
skedde i byggnadsnämnden 1981-12-09, med
uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att
fullfölja områdesplanearbetet med led
ning av de föreslagna riktlinjerna samt
inkomna skrivelser och synpunkter i öv
rigt.

Byggnadsnämndens beslut innebar bl a
att en utbyggnad med såväl flerbostadshus som sammanbyggda och fri
liggande småhus borde eftersträvas
med inriktning på programskissens
maximala utnyttjande. Riktlinjerna
angav också att området vid f d
Hömingsnäs gård
och cmrådet
söder om Apelvägen (2) borde reser
veras för flerbostadshus samt att
nybebyggelse borde begränsas på de
befintliga parkområdena norr om Cy
pressvägen (3) och väster cm Hor
ningsnäsvägen
I övriga obebyggda
delområden borde markanvändningen
prövas i det fortsatta planarbetet.
Byggnadsnämndens beslut innebar
också att Lännavägen borde förbli
genomgående i enlighet med general
planen från 1978.
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BILD 4

★★★
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2 ÖVRIGA KOMMUNALA BESLUT
Generalplan för Huddinge kom
mun, godkänd av kommunfullmäk
tige 1978, anger för Hö mingsnäs del en markanvändning som
redovisas på bild 5.
I kottmunens bostadsförsörjningsprogram 1984-89, som upp
rättas årligen, anges för Hörningsnäs del en utbyggnad av 30
lägenheter i flerbostadshus år
1984 (kv Rödbetan) och 50 lä
genheter i flerbostadshus år
1989.
I bostadsförsörjningsprogramnet
för perioden 1985-90 kommer en
dast kv Rödbetan att anges
byggstart 1985. Den fortsatta
utbyggnaden ingår i den ej spe
cificerade potten i slutet av
perioden.

Utdrag ur Generalplan 1978

b IL D a

★★★

3 BEFIN TLIG A FÖRHÅLLANDEN
Gällande detaljplaner och förbud
Incm planområdet har ursprungligen
gällt stadsplanen för Hömingsnäs
m:e fastställd 1928,A
, stads
planen för Stuvsta södra m:e fast
ställd 1945,B
och byggnadsplanen
för Hömingsnäs Parkhem fastställd
1930,
• Utcmplansbestämmelser
gäller för ett mindre onråde i
söder,
. På 1950, 60- och 70talen har dessa planer delvis
ersatts med nya stadsplaner. De
ursprungliga planerna anger bebyg
gelse med friliggande småhus på
stora tomter, imedan de senare
planerna ofta anger radhusbébyggelse.

C
D

I stora delar är detaljplanerna
föråldrade eller ogenomförbara av
andra skäl. Byggnadsförbud har
funnits under lång tid i avvaktan
på aktuella planer. Med stöd av
planutredningar för enstaka kvar
ter har, trots byggnadsförbudet,
enskilt byggande kunnat ske i viss
utsträckning - främst i områdets
norra del.

BILD 6
★★★
5

Bebyggelse och fornminnen
Bebyggelsen i Hömingsnäs består till
största del av friliggande villor med
mycket varierande ålder. Miljön präglas
av de stora, lummiga trädgårdarna. Vege
tationen ramar in de ofta smala och
krokiga gatorna i området, så att vackra
gaturum bildas.
★

På senare tid har en viss förtätning
tillåtits, bl a i det tidigast bebyggda
området. Stora tanter har delats och nya
moderna typhus har vuxit upp. I Hörningsnäs finns det idag ca 390 småhus,
ett flerfamiljshus, några fritidshus och
i nordost ett små industriområde.
*
.

Den första bebyggelsen tillkom redan
i början på 1900-talet. I H ö m i n g s 
näs bildades år 1914 det första municipalsamhället i Huddinge. Många
av dessa tidigt uppförda byggnader
har klassats som kulturhistoriskt
intressanta.
Under 1930- och 40-talen uppfördes
sedan större delen av övrig bebyg
gelse. På 1950-, 60- och 70-talen
tillkom en del radhusbebyggelse,
främst i de östra delarna av områ
det.

B ILD 7

*★ ★

Inom Hörningsnäsområdet finns endast ett
känt fornminne. Detta ligger mellan
Lännavägen och Liljevägen och består av
ett gravfält från järnåldern, nr 17 i
riksantikvarieämbetets förteckning. Ur

sprungligen fanns här 13 fornlämningar/
gravar. Delvis har dock gravfältet
grävts ut i samband med nybebyggelse ;men
fortfarande finns ett antal fomlämningar kvar.

Befolkning
Befolkningen uppgår till ungefär 1 200
invånare. På den nivån har antalet invå
nare hållit sig ganska konstant den se
naste 5-årsperioden. Befolkningsstruk
turen har dock förändrats, t ex liar an
delen förskolebarn minskat med 3 % och
andelen pensionärer ökat med 1,3 %. Även
åldersgruppen 45-64 år, alltså pensionä
rer inom 20 år, har ökat i andel.
De redovisade uppgifterna har hämtats ur
Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik men kan inte utläsas direkt
därifrån eftersom planområdet inte sam
manfaller med statistikområdet. 13 av de
ca 400 permanentbebodda småhusen i sta-

ANTAL

tistikområdet, dvs 3,2 %, ligger utanför
planområdet. Befolkningssiffrorna för
statistikområdet har därför reducerats i
motsvarande grad.

★★★

Service
Serviceutbudet inom Hömingsnäs
består av en låg- och mellanstadie
skola, en förskola med fyra avdel
ningar, en deltidsförskola och en
kiosk. Hömingsnässkolan utnyttjas
inte helt för närvarande nen kan ta
emot 18 klasser på låg- och mellan
stadiet.

gymnasium,sim-och idrotts
hall, aulo/bio, idrottsplats,
fritidsgård, öpperi förskola

högstadieskola,
gymnastiksal
skolidrottsplats
fritidshem

låg-och mellanstadieskola
bibliotek
kommunal
förvaltning

/' /

4
låq-och mellan
stadieskola

<'

fritidshem,
förskola,
låqstadie öppen förskola
kvartersgård

pendeltågsstotion

Väster och norr cm området finns ett
allsidigt utbud av både allmän och
kaxmersiell service. Till Huddinge
centrum och pendeltågsstationen är
avståndet 1-2 km.

idrottsplats
gymnastiksal

Huddinge centrun
butiker
vård - och service
central
fritidshem! .
.
dogcentral
fritids?
oppen förskola
hobbylokal
<- 500 m

deltidsförskola
hobbylokal /teropi
deltidsförskola

förskolo log-och mel!; •’stodieskola
★

livsmedelsbutik

BI LD9

En stor del av de boende i Hömingsnäs
har mer än 500 m gångavstånd till ser
vice scan utnyttjas dagligen, t ex livs
medelsbutik och skola. Gångavståndet
500 m är ett avstånd som enligt planver
ket inte bör överskridas vid nybebyggel-

se. Från områdets sydöstra del är gång
avståndet 1-1,5 km. Gångavståndet kan
grovt uppskattas till 20-30 % längre än
fågelvägsavståndet.

Natur, lek och rekreation
Landskapet är ganska kuperat »ned omväx
lande plan ängsmark, mjuka kullar och
bergknallar. Kullarna, san är kraftigt
trädbevuxna, bildar öar av tät grönska.
Obebyggda markomåden finns lite här och
var bland bebyggelsen odh används idag
ofta som lekområde för barn, för rastning av hundar m m. Områdena uppfattas
som mycket värdefulla av de kringboende.

Anlagda lekplatser för barn saknas. Två
små grusade bollplaner finns - en vid
skolan och en vid hörnet av Sturevägen
och Silvergransvägen. Mellan Apelvägen
och Sjödalsvägen finns en minigolfbana.
Sydost om Hömingsnäs finns stora natur
områden, dels kring Tréhömingen och
dels längre söderut mot sjön Orlången.
★

★

restaurering av sjön Trehörningen
Under åren 1975 och 1976 restaurerades
sjön Trehörningen. Sjön muddrades och
slammet lagrades i den av vass igenvuxna
Lännaviken söder om Hömingsnäs. Tanken
var att åstadkomma en grönyta för lek
och rekreation på slammagasinet. Enligt
de ursprungliga planerna skulle denna
vara iordningställd senast vid utgången
av 1984.

bort. Idag går marken att beträda och
delar av området är bevuxet med hög sly
av björk, al och vide. Vegetationen
påskyndar uttorkningen och bör behållas
tills man vet hur området skall plane
ras. Under sommaren 1983 fyllde gatukon
toret upp med massor sarrtt gräsbesådde
den västra delen av magasinet, där vege
tation saknas.

Uttorkningen av magasinet har dock inte
gått så fort som beräknats. Först vin
t e m 1982/83 kunde sponten mot Lännavä
gen och staketet kring magasinet tas

Marken är av sådan beskaffenhet att den
inte kan belastas med byggnader av något
slag. Gångvägar och t ex bollplaner utan
krav på hög kvalitet kan anläggas.

Markägof örhål landen
Huddinge konxnun har successivt för
värvat mark i området och äger idag
såväl enstaka tanter som mer sarrman
hängande markanråden. Till största
delen är marken obebyggd. Komnunens
markinnehav redovisas på bild 10.

Teknisk försörjning
vatten och avloppsnät
Vatten- och avloppsledningar finns ut
byggda i så gott som hela planområdet.
Befintliga ledningar klarar en utbyggnad
enligt max-altemativet i programskissen
från december 1980 (ca 400 lägenheter).
Undantag är området söder an Rotnäsvägen
vid f d Hömingsnäs gård, där VA-för
sörjning saknas, och intilliggande kv

elnät

Inan området finns ett antal transforma
torstationer i bruk. Ytterligare sta
tioner kommer att behövas vid en utbygg
nad. Antal och lägen beror på hur mycket
som byggs och var.

värmeförsörjning
Området väster om Lännavägen samt småin
dustrin i kv Näckrosen ingår i fjärrvär
meområde medan övriga delar öster cm
Lännavägen ingår i elvärmeområde enligt
kommunens värmeplan. Fjärrvärmeledningar
finns utbyggda i Centralvägen, Förrådsvägen, Hörningsnäsvägen samt Kvambergsvägen.
Hömingsnäs skolan och förskolan vid
Centralvägen, radhusen vid Kvambergsvägen/Solfagravägen samt ytterligare några
byggnader är anslutna till fjärrvärmenä
tet. De flesta småhusen är oljeeldade.
Relativt få är eluppvärmnda.
8

Rabarbern, där kapaciteten är otillräck
lig. En exploatering av dessa delområden
innebär alltså kostnader för nya eller
ombyggda VA-ledningar. Dagvattenledning
ar kan behöva kompletteras generellt.
Genan områdets södra del passerar huvud
avlopps tunne In mot Henriksdals renings
verk.

Grundläggningsförhållanden
Grundläggnings- och förstärkningskostnader utgör en väsentlig del av totalkost
naden vid byggnadsarbeten - vanligen
10-15 % eller mera.
I samband med generalplanearbetet upp
rättades 1975 en markkostnadsindexkarta
över kommunen som en hjälp att göra
översiktliga bedömningar om ett områdes
lämplighet för bebyggelse. Markkostnadsindex, Mi, är förhållandet mellan de
beräknade markbyggnadskostnaderna för
ett cmråde och kostnaderna för samma

anläggningar vid bästa tänkbara markför
hållanden.
I området kring Lännavägen/Centralvägen
har en översiktlig geoteknisk undersök
ning utförts L967 och redovisats i ett
utlåtande över markförhållandena. Under
matjordlagret finns ett 2-15 m djupt
lager lera, som vilar på fast botten av
morän eller direkt på berg. Det översta
lagret består av gyttjig lera med hög
vattenhalt och längre ner varvig lera.
3åda lerorna tål var för sig att pressas
ihop utan att tryckas ut i sidled.

Grundläggningsförhållandena inom de
obebyggda områdena i Hömingsnäs
varierar. Kring korsningen Lännavä
gen/Centralvägen är grundförhållan
dena mycket dåliga. Markkostnadsin
dex är här större än 2,0 dvs mark
byggnadskostnaderna är dubbelt så
höga som vid ideala förhållanden.
Övriga områden har i huvudsak sta
bila grundföthållanden men vissa
delar, t ex östra delarna av kv
Dillen och Rabarbern (norr respek
tive söder om Rotnäsvägen) har
besvärliga nivåförhållanden med
stora lutningar. Även här blir Mi
> 2,0 på grund av att cmfattande
sprängningsarbeten krävs, bild 12.

Trafik
bi Inätet

Bebyggelsen, som växte upp före bilismens
genombrott på 1950-talet, knöts till det
allmänna vägnätet genan enskilda vägar
och vägsamfälligheter. Ny bebyggelse fick
ofta sina förbindelser via förlängningar
av befintligt vägnät. Så länge trafiken
var ringa kunde alla tafikantgrupper utan
olägenheter samsas på vägarna mellan
husan, men med växande trafik började
konflikter uppstå.
De största konflikterna i Hömingsnäs
gäller Lännavägen, som i nord-sydlig
riktning delar området i två delar. Den
är en viktig regional förbindelse och
sammanbinder Huddinges centrala och
östra kommundelar med varandra och med
de stora grönområdena i söder. Vägen
ingår i kommunens huvudnät för biltrafik
där framkomligheten för biltrafik skall
prioriteras, bild 13.

Lännavägen har ett flertal tcmtutsläpp
och mycket låg geometrisk standard. Den
är smal, krokig och har på flera ställen
krön som ger dålig sikt. En smal enkelsidig gångbana finns. Cyklister är hän
visade till körbanan. Vägen är starkt
trafikerad, ca 800 b/Dh* vid Hörningsnässkolan, vilket motsvarar närmare 13
bilar/minut. Förbud mot tung trafik på
denna sträcka finns numera infört. Tidi
gare belastades vägen även av en rela
tivt stor andel lastbilstrafik, bl a
renhållningsverkets bilar på väg till
sopanläggningen i Sofielund.

♦ bilar per dimensionerade timme
dvs den timme på dygnet med mest trafik
9

Intill Lännavägen ligger en låg- och
mellanstadieskola, vars upptagningsområ
de omfattar bebyggelsen på båda sidor om
vägen. Många barn tvingas att varje dag
korsa eller färdas längs Lännavägen.
Beträffande säkerheten i gång- och cy
kelnätet hänvisas till bilaga 1, analy
sen enligt TRÄD ("Allmänna råd för pla
nering av stadens trafiknät").

I bilaga 1 analyseras bilnätets
standard vad avser framkomlighet och
säkerhet med hjälp av anvisningarna
i TRÄD.

I det lokala gatunätet i Hörningsnäs fungerar några av ga
torna som uppsamlingsgator med
mer trafik. Dessa är Rotnäsvagen, Centralvägen och Solfagravägen.
R O T N Ä S V Ä G E N har låg standard i
förhållande t'.I.L sin funktion. Den är
smal, har kurvor och krön som ger dålig
sikt samt saknar gångbana.
C E N T R A L V Ä G E N är relativt bred och
har bra sikt för; ål landen, men saknar
till största de’ ■»n gångbana.

SOLFAGRAVÄGEN har, med undantag av
sträckan meIlar. Lännavägen och Kvam- ★

BILD 13

bergsvägen, relativt god standard. Den
är bred, har bra siktförhållanden och en
enkelsidig gångbana.
Enligt de boende är det problem med
genomfartstrafik och för höga hastighe
ter på vissa gator i lokalnätet, t ex
Hörningsnäsvägen.
★★★

gång- och cykelnätet
De gång- och cykelförbindelser i
centrala Huddinge som idag fungerar
son gc-nät redovisas på bild 14.
Viktiga målpunkter i ett huvudnät
för gång- och cykeltrafik är större
centrumanläggning (c) , fritidsan
läggning ©
, arbetsområden © ,
buss- och jämvägsterminaler @ .
Redovisat huvudnät är detsamma som i
kommunens gång- och cykelplan. Vik
tiga målpurikter i ett grannskapsnät
är LM-skolor © , lekparker, närbutik/kiosk © , idrottsplats ©
och
po st ko nt or ©. Eftersom gc- trafi
kanter är känsliga för avstånd tar
de sig till betydelsefulla målpunk
ter oavsett om vägen dit är lämplig
eller ej. Samtliga förbindelser i
nuvarande gc-nät sammanfaller med
vägar för biltrafik. För gång- och cy
keltrafikanten är säkerheten av grund10

BILD 14

läggande betydelse. I bilaga 1 analyse
ras gc-nätets säkerhetsstandard med
hjälp av anvisningarna i TRÄD.

★ ★★

busslinjenätet
Hörningsnäs trafikeras av tre buss
linjer, 709, 715 och 744, som har
följande linjesträckningar
709

715

Huddinge station-KvarribergsplanBalingsnäs-Nybovik-SågarängenLissma
Fruängen (T)-Källbrink-Huddinge
station-Trehömingen-SofiebergStuvsta station

705

Från och med mars 1985 kommer
linjen att delas, och den nya
linje 705 trafikera sträckan
Huddinge station - Stuvsta
station via Sofieberg.

744

Balingsnäs-Huddinge centrumKvambergsplan-Högdalen (T)Fagers jö-Fars ta (T )-Skogås.

Alla tre busslinjema passerar Huddinge
cent m m och pendeltågsstationen. Tur
tätheten varierar.

Linje 715 trafikerar sträckan Fruängens
T-bana-Stuvsta station via Solfagravägen. Den går 2 turer/tim på vardagar och
lördagar samt 1 tur/tim på söndagar.
Linje 709 har gles trafik. 1 tur var
tredje tiirme på vardagar och 1 tur va
rannan timme lördag-söndag.
Busstrafikanternas standard bestäms
förutom av turtätheten också av t ex
gångavstånd till hållplats, restid,
omstigning och regularitet. Gångav
stånd till hållplats hänger direkt
saitman med den fysiska planeringen
och redovisas för Hörningsnäs del på
bild 15.
I TRÄD betecknas verkligt gångavstånd
upp till 400 m som god (grön) stan
dard. Avstånd mellan 400 och 600 m
ger en standard som kan accepteras
t ex vid förändringar i befintliga
områden (gul standard). Avstånd över
600 m betecknas som låg (röd) stan
dard och bör undvikas.

På linje 744 är turtätheten hög med 5-6
turer/tim på vardagar och 5 turer/tim
lördagar-söndagar.

Av bild 15 framgår att en stor del G5n<jcwsl5nd 1iH busshpT
C__J <jr00m ,
av området har grön standard och
återstående delar gul. Med hänsyn gp3400-600m
tagen till den låga bebyggelsetät @ iiui bussllnje
heten i Hörningsnäs måste standar
den sammantaget betecknas som myck
et god.

rflitwtMmH»Hrniu71sy
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trafikbuller
Den enda väg sam kan anses ge några
problem ur trafikbullersynpunkt inan
Hömingsnäsområdet är Lännavägen.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
har låtit Ingemanssons Akustik göra en
trafikbullerkartläggning inom hela
kommunen. Enligt denna rapport blir

bullret ca 60 dBA ekvivalentnivå utef
ter Lännavägen för de värst drabbade
fasaderna. Detta innebär att buller
störningarna inte är värre än vad som
bör tålas. Nybebyggelse intill vägen
bör dock utformas med hänsyn till
vägbullret t ex när det gäller lokali
sering av sovrum och uteplatser.

oo

följd.
skapas
så att
hållas

IN LE D N IN G
Befolkningen i Hömingsnäs har under de
senaste åren hållit sig ganska konstant
kring 1 200 invånare, men en successiv
förskjutning not högre åldrar har kunnat
konstateras. Detta innebär att underla
get till främst skolor men även annan
service så småningom blir otillräckligt
med nedläggningar och sämre service som

MÅL.

’

Målet har varit att förtätningen ska
innehålla såväl småhus .som flerbostadshus för att skapa förutsättningar för en
blandad befolkning i området - såväl
socialt som åldersmässigt.

Genom att delvis förtäta med flerbostadshus kan bl a äldre Hömingsnäsbor
erbjudas ett alternativ till villabo
endet inan den stadsdel de är vana att
bo.
**

Genan att förtäta Hömingsnäs
ett bättre elev- och kundunderlag
den befintliga servicen kan be
och eventuellt utökas.

Förutsättningar som gör området lämpligt
att förtäta ur andra synpunkter är när
heten till kommunikationer och till kom
munens centrum med stort utbud av servi
ce, liksom att man i stor utsträckning
kan använda sig av redan gjorda kommuna
la investeringar t.ex skola, vägar och
vatten/spillvatten och dagvattenledningar.
★
Det har också varit viktigt att reser
vera mark för service av olika slag samt
att se över trafikföringen i området och
redovisa en lösning som kan tillgodose
barns och vuxnas krav på säkra gång- och
cykelvägar inom området och sajmtidigt
vara acceptabel med hänsyn till biltra
fikens frarrkcml ighet.

4 M ARKANVÄNDNING
D IS K U T E R A D E M ARKO M RÅDEN
Under planarbetets vgång har narkanvändningen diskuterats främst
för de på bild 16 markerade delom
rådena. Föreslagen användning
beskrivs i det följande under
tillämplig rubrik. Kartbilaga 2
ger en översiktsbild av varje
delområdes innehåll och avgränsning.

Bostadsbebyggelse
Bostadsbebyggelse föreslås i flera av de
diskuterade delområdena. Sammanlagt re
dovisas ca 285 nya lägenheter i Hörningsnäs varav 260 i flerbostadshus och
25 i sanmantayggda småhus. Dessutom kan
ca 50 småhus tillkomna genom delning av
12

stora tomter etc. Enligt förslaget till
kommer alltså ungefär 335 lägenheter
inom planområdet. Efter en utbyggnad
korrmer det i Hömingsnäs att finnas
totalt ca 735 lägenheter, fördelade på
270 i flerbostadshus, 145 i sanmanbyggda

småhus och 320 i friliggande småhus.
Nedan följer en närmare beskrivning av
de cmråden där bostadsbebyggelse före

slås. Områden föreslagna för andra ända
mål beskrives senare i texten.
★

delområde 4
Delområde 4 har i förslaget delats
upp i områdena 4a och 4b som skiljs åt
topografiskt och lämpligen angörs från
två skilda håll.
Område 4 a ägs till största delen av
kommunen, grund- och nivåförhållandena
är normala, gångavstånd från områdets
mitt till busshållplats med två linjer
är ca 400 m och till livsmedelsbutik på
Sjödalsvägen ca 650 m. Avståndet till
låg-och mellanstadieskola är knappt
1 000 m.
Området föreslås utnyttjas för en tätare
bebyggelse med flerbostadshus i enlighet
med de riktlinjer byggnadsnämnden god
kände i december 1981.
Bebyggelsen föreslås bli i två våningar
mot den angränsande villabebyggelsen på
Apelvägen och tre våningar plus suterrängplan i sluttningen mot arbetsområdet
i söder, totalt ca 64 lgh. Tillfart fö
reslås ske från Apelvägen. Väster om
angöringsgatan är huskropparna gruppe
rade kring en gård, på vilken lek- och
vistelseplatser för barn och vuxna an
ordnas. Söder om angöringsgatans vändplan kan motsvarande ytor anordnas för
bebyggelsen öster om vägen. Körbara
gångvägar möjliggör för t ex ambulans
och färdtjänst att komma intill entré
erna. Exploateringen i området begränsas
av att det från bostadsmiljösynpunkt
finns behov av en skyddszon mellan ar
betsområdet och bostadsbebyggelsen. I
den obebyggda zonen bör en vegetationsridå finnas för att bryta den visuella
kontakten mellan områdena.

delområde 6
Området ägs av kommunen. Gångavstånd
till busshållplats är ca 450 m och till
livsmedelsbutik ca 1 000 m. Avståndet
till LM-skola är ca 750 m. Området före
slås bebyggas med 7 sammanbyggda småhus
som på grund av markens lutning utformas
med suterrängplan. Parkering och angöring sker från Rotnäsvägen.

BILD 17

Antalet föreslagna parkeringsplatser
uppfyller kommunens planeringsnorm, sam
anger 9 bilplatser/L 000 m2 våningsyta
för boende samt 1,5 bilplatser/l 000 m 2
våningsyta för gäster. Detta motsvarar
55 respektive 9 bilplatser, vilket
totalt i området ger ett behov av 64
bilplatser. All parkering föreslås ske i
markplanet.
Område 4 b äg< tckså till största
delen av kanmunen och grundförhållanaena
är bra, gångavståndet till busshållplats
med två linjer är ca 300 m och till
livsmedelsbutik ca 750 m. Avståndet till
LM-skola är knappt 1 000 m. Området
sluttar delvis brant mot söder och före
slås bebyggas med 7 sammanbyggda småhus,
några med suterrängplan. Bullerskyddade
uteplatser kan erhållas i sydvästläge.
Tillfart till området och dess parkering
föreslås ske från Lännavägen.

delområde 8
Större delen av området ägs av kcnrrtunen
och grund- och nivåförhållandena är bra.
Gångavståndet till busshållplatser,
linje 715/705 och linje 744, är idag
400-600 m men blir genom föreslagna nya
gångvägar istället 300-500 m. Gångav
ståndet till befintlig livsmedelsbutik
är ca 1 300 m och till LM-skola ca
1 000 m.
,
Området föreslås bebyggas med tre- och
fyravånings flerbostadshus, varav några
med suterrängplan. Byggnadskropparnas
planform och läge har bestämts dels med
hänsyn till terrängen, dels av möj
ligheterna att skapa gårdar, där lékoch vistelseplatser för barn och vuxna
kan anordnas. Genom att inte bygga ihop
byggnaderna har utblickar mot söder och
den öppna grönytan gjorts möjliga från
såväl gårdar som lägenheter. I detta
syfte föreslås också att byggnaderna
närmast grönytan görs en våning lägre än
de övriga. Inan området finns ett små
hus, som föreslås användas som gemensam
hets lokal för de boende.

i två anläggningar vid respektive angöringsgata. Vid Groths väg föreslås en
parkering i markplanet med 44 bilplat
ser. Vid Parkhansvägen föreslås att ett
parkeringsdäck i tre plan med sammanlagt
92 bilplatser anläggs. Genom att utnytt
ja markens lutning kan det utformas
trappstegsvis, vilket gör att anlägg
ningen relativt väl smyger in i terräng
en.

Angöring sker dels från Groths väg, dels
från Parkhemsvägen. Körbara gångvägar
gör det möjligt för t ex ambulans och
färdtjänst att komma intill entréerna,
som är vända in mot gårdarna.

P R IN C IP SK IS S

Enligt kanmunens planer ingsnorm ska
antalet bilplatser i området uppgå till
ca 135 inklusive 20 platser för gäst
parkering. Parkeringen föreslås uppdelad★
★★★

delområde 9
Området består av ett relativt svårtill
gängligt höjdparti med bra grundförhåll
anden men delvis med hög eller mycket
hög markbyggnadskostnad. Marken är i
privat ägo. Gångavstånd till busshåll
plats med l/2-tirmiestrafik (715/705) är
idag 500-600 m, men med de nya gångför
bindelser som föreslås blir avståndet
under 400 m. Avståndet till befintlig
livsmedelsbutik och LM-skola är ca 1 300
m respektive 1 000 m. Till den föreslag
na nya butiken blir avståndet 150 m. I
cmrådesplanen föreslås en bebyggelse med
9 st sammanbyggda småhus samt en garage
länga för boendeparkering. Gästparkering
får ske i det föreslagna parkeringsdäcket i delområde 3, direkt söder om detta
område.
★
14

★

delområde 10
Marken ägs till hälften av kornnunen och
till hälften av HSB. Området har bra
grundförhållanden men delvis besvärliga
nivåförhållanden, där bebyggelse bör
undvikas. Gångavstånd till busshållplats
med l/2-tirnnestrafik (715/705) är drygt
400 m. Avståndet till livsmedelsbutik
och LM-skola är ca 800 m respektive
1000 m. Områdesplanen redovisar här små
flerbostadshus i två våningar, typ
Rödbetan 10, san kan anpassas till
småhusbebyggelsen runt crrikring. Försla
get innehåller 24 lägenheter. Angöring
och parkering sker från Plogvägen.

delområde 11
Marken ägs av kornnunen, har bra grund
förhållanden och normal eller låg markbyggnadskostnad på den fasta marken
intill Rotnäsvägen. Gångavstånd till
busshållplats med l/2-timmestrafik
(715/705) är ca 300 m. Avstånd till
befintlig livsmedelsbutik är knappt
1 000 m och till LM-skola ca 1 000 m. I
området föreslås 7 samnanbyggda småhus
med enskilt garage. Intill cmrådet
föreslås plats för en ny butik.
BILD 23

delområde 3(bostadsparkering)
Marken ägs av kornnunen. Grundförhållan
dena är dåliga, vilket tillsanmans med
områdets läge gör att det inte är lämp
ligt för bostäder. Här föreslås att det
istället anläggs en större parkerings
plats, som kan fungera som kompletteran
de boendeparkering för flerbostadshusen
på Ängsnäsvägen. Eventuellt kan också
uppställningsplatser för husvagnar och
släpvagnar anordnas här.

Bl LD 24

**♦

riktlinjer — nybebyggelse i
Hörningsnäs fd mumcipalsamhälle
Det gamla municipalsamhället ligger i
den norvästra delen av plananrådet och
innehåller ett markant inslag av kultur
historiskt intressant bebyggelse där
miljön också präglas av stora lurrmiga
trädgårdar. De typiska husen har två
våningar med röd eller gul träpanel och
vita lister. Husen är stora och har ofta
altan eller veranda i bottenvåningen.
Fönstren är placerade i ett listverk av
panel så att våningsindelningen blir
markerad.
Kanpletteringsbebyggelse i området måste
vara anpassad till den befintliga be

byggelsen. Detta innebär vissa restrik
tioner såväl på fastighetsindelningen
san på de enskilda husens utformning.
Detta innebär
★ att tomtplatserna i området bör vara
i storleksordningen 1 000 m^ och >red
eu minsta bredd av ca 25 m,
★ att husen inte får vara mer än två
våningar
★ att husen placeras så att avståndet
till närmaste grannhus blir minst
12 m,
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i f att husen bör ha en relativt hög
takresning (minst 3 0 ;

För befintliga hus bör särskilda rest
riktioner utformas för om- och tillbygg
nader, fasadändringar och färgsättning.

★ att högst 1/5 av tomtens yta får
bebyggas varav uthus sammanlagt inte
får vara större än 50 m^

I en kommande detaljplan bör bevarandeoch miljöfrågorna särskilt beaktas genom
en utvidgad byggnadslovsplikt, som om
fattar både byggnader och markåtgärder.

★ att husen skall ha ett fasadmaterial
som ansluter till befintlig bebyg
gelse och ges en färgsättning som är
anpassad till miljön.

S E R V IC E
Befolkningsunderlag
Efter en utbyggnad av Hömingsnäs enligt
vad som redovisats i de olika delområde
na skulle det totala antalet bostäder
uppgå till ungefär 735. Under antagande
att området är fullt utbyggt år 1995 och
att boendetätheten i inledningsskedet
för flerbostadshus är 2,4 invånare per
lägenhet och för småhus 3,3 inv/lgh kan
befolkningen i området efter utbyggnaden
★★

ÅLDERSFÖRDELNING 1985
0-6 7-12 13-19 20-44 45-64 65-w
SNÄTTRINGE 10 10,5 11.5 38
22
8%
FULLERSTA
11
36
9 9
26
9%

uppskattas till ca 2 000 personer. Ål
dersfördelningen har antagits vara den
samma scm för Snättringe och Fullersta
idag.
★

Skolor
Incm planområdet finns Hömingsnässkolan, en låg- och mellanstadieskola med
plats för 18 klasser. Upptagningsområdet
omfattar idag förutom Hömingsnäs även
Solgårdsamrådet. Läsåret 83/84 hade sko
lan underlag för 15 klasser.
Tillskottet av barn i aktuella åldrar på
grund av förtätningen i Hömingsnäs har
grovt uppskattats till ca 70 b a m (dvs
3 klasser) om området är fullt utbyggt
år 1995. 10 år efter antagen utbyggnad

dvs 2005, beräknas ökningen av elevan
talet ha stigit till ca 100, dvs 4 klas
ser.
Ökningen av antalet elever i framtiden
och därmed sammanhängande behov av till
byggnad av Hömingsnässkolan är idag
svårbedömd, då även utvecklingen i öv
riga delar av upptagningsområdet spelar
in. Om elevantalet skulle öka kraftigt
kan intilliggande skolor eventuellt lösa
problemet.

Förskolor och fritidshem
I områdesplanen ska reserveras mark för
den kommunala barnomsorgen - förskolor
och fritidshem.

ovan under befolkningsunderlag erhålls
följande:
TO TALT AN TAL
BARN 0 6 ÅR

Enligt Barnansorgsplan 34-88 ska i slu
tet av perioden servicenivån vara lika
med efterfrågenivån. I kommundelen
Sjödalen innebär det att 73 % av alla
b a m 0-6 år och 69 % av 7-9 åringar ska
beredas barnomsorgsplats. Fördelningen
mellan platser på daghem/fritidshem och
platser i familjedaghem har antagits
vara 75 %-25 %.

280
TO TALT A N T A L
BARN 7 - 9 ÄR

100

204

A N T A L D AGHEM SPLA T SE R I7S% )

153

AN TAL BARN I
A N T A L DAGHEM SBA R N O M SO R G (69% ) P LA T SE R I75% )

69

52

A N T A L AVD
IS B A R N /A V D

10
ANTAL AVD
2D B A R N /A V D

3

1 Hömingsnäs finns idag 3 avdelningar
daghem och 1 avdelning fritidshem. Under
förutsättning att hela denna kapacitet
endast utnyttjas av b a m boende i Hörningsnäs skulle det krävas sju nya
avdelningar daghem_till år 1995 och två
nya avdelningar fritidshem.

Hörningsnäsområdet antas vara fullt
utbyggt enligt områdesplaneförslaget år
1995. Med de antaganden sam redovisats
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ANTAL BARN I
B A R N O M SO R G I73% )

★★★

Tio år efter områdets utbyggnad beräknas
antalet 0- 6-åringar ha sjunkit och anta
let 7-9-åringar vara ungefär konstant,
så att ett behov av totalt åtta avdel
ningar daghem och tre avdelningar fri
tidshem kvarstår incm området.
Med hänsyn till ovanstående föreslås att
mark reserveras för två friliggande dag
hem-fritidshem med två respektive tre
avdelningar. Dessutom föreslås att två
daghem-fritidshem, med vardera två av
delningar, inryms i flerbostadshusen i
i

delområde 4 respektive delområde 8 . Vid
eventuellt minskat behov av barnomsorg
kan dessa lokaler lätt göras om till
lägenheter eller utnyttjas för andra
ändamål. De båda friliggande tomterna
för daghem-fritidshem föreslås ligga i
delområde 5, san är centralt beläget i
Hömingsnäs och kcmnunägt. Områdets
grundförhållanden är visserligen dåliga,
men enstaka hus har ändå bedömts vara
möjliga eftersan det då blir fråga om
begränsade pålningsarbeten. (Se sid 18
"delområde 5").
★

Fritidslokaler
Incm planområdet ger föreslagen förtät
ning behov av en fritidslokal avsedd för
verksamheter ordnade av kommunen eller
föreningar. Lokalen om ca 300 m2 förslås
ligga på en av kommunen ägd tomt vid
Tömvägen, alldeles intill bännavägen.

Angöring sker från Törnvägen och parke
ringsplatser anordnas på tomten.
I övrigt bör kvarterslokaler för verk
samheter som bedrivs av de boende anord
nas inom nyexploateringsområdena.
+

Kommersiell service delområde 12
I områdesplanen har mark för butik re
serverats i delområde 12. Det ligger i
planområdets sydöstra del, där nya flerbostadshus föreslås och gångavståndet
till butik idag är 1-1,5 km. En butik i
detta läge skulle betjäna inte bara Hörningsnäs sydöstra del utan också delar
av Kynäsområdet. Köpmannaförbundet och
ICA-förbundet har gjort bedömningen att
den föreslagna exploateringen bara ger
hälften så stor omsättning som skulle
behövas för en nyetablering. Möjligen
skulle en kiosk med utökat sortiment
kunna tänkas. Trots detta har alltså
mark reserverats för att inte omöjlig
göra en eventuell framtida etablering.
Närhet till butik är viktigt, speciellt
för äldre och handikappade som är mycket
bundna till bostadens närmaste omgiv
ningar.

SKYDDSRUM
Enligt skyddsrumsplan för Huddinge kom
mun, fastställd 1978-07-24, ingår Hörningsnas i skyddsrumsområde 16. Stora
delar av planområdet ingår i ett s k
amflyttningsområde, dvs skyddsrumsplatser finns inom 1 km. I den sydöstra de
len, delområde 8 , 9, 11 och 12, saknas
skyddsrumsplatser för närvarande. I sam
band med en nyexploatering framför allt
i delområde 8 kommer behovet av skydds
rumsplatser att bevakas.
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Natur, lek och rekreation
Några av de idag obebyggda markområdena
i Hömingsnäs föreslås förbli naturmark
eller anläggas för lek- och fritidsakti
viteter.

Delområde 1
Bör ligga kvar som parkmark, dels på
grund av dess värde som lek- och när
strövområde för de kringboende, dels på
grund av dess funktion som "buffertzon"
mellan flerbostadshusen i k v Beslutet
och den känsliga miljön i Hörningsnäs
gamla municipalsamhälle. Området bibe
hålls som naturmark.

Delområde 7
Även delområde 7 är viktigt som lek- och
närströvområde. Att bebygga området
skulle dessutom kräva kostsamma åtgärder
på grund av de kraftiga nivåskillnader
na. Området föreslås ligga kvar sam
parkmark/naturmark och i förhållande
till gällande plan t o m utökas något.

Delområde 5
I delområde 5, beläget öster om Lännavägen vid dess korsning med Centralvä
gen, är grundförhållandena sådana att
alla eventuella byggnader och ledningar
måste grundläggas pa pålar nedförda till
fast botten. Trots pålning får man ändå
räkna med betydande riarksättningar.
Problemen kormer att bli jämförbara med
dem i t ex Storängens industriområde.
Med hänsyn till de ekonomiska konsekven
serna av att bebygga området föreslås
att detta tills vidare i huvudsak undantas från bebyggelse och istället utnytt
jas för andra ändamål.
I områdets norra respektive södra del, i
gränszonen mot fastare mark, har tomt
platser reserverats för ett framtida
behov av förskolor.
I cmrådesplanen föreslås att ytan an
vänds för en större lekplats, öppna
gräsytor och odlingslotter, som det
fortfarande finns stort intresse för
från hyresgästhåll. Anlagda lekplatser i
Hömingsnäs saknas nästan helt, eftersom
småbarnslek av praxis har antagits vara
ordnad på den egna tanten i villaområ
den. I nyexploateringsområdena förut
sätts dock att behovet av anlagda lek
platser tillgodoses för förskolebarnen
18

*

eftersom de har en mycket begränsad aktionsradie. Den större lekplats son fö
reslås i delområde 5 är främst avsedd
för de yngre skolbarnens lekbehov, var
för den bör innehålla t ex bygglek och
hårdgjorda ytor för bollspel. Även för
skolebarnen bör dock kunna hitta lämpli
ga aktiviteter här.

*

Delområde 2
Också i delområde 2 är grundförhållande
na för bebyggelse ogynnsartma. Här före
slås en mindre idrottsplats avsedd i
första hand för skolans behov. Den bör
innehålla, dels en grusad yta på
40 x 60 m, som på scmmaren används som
bollplan och på vintern som isbana, dels
en s k combiplan, dvs en asfalterad yta
son linjeras på olika sätt för att kunna
användas för tennis, volleyboll, handboll
m m. Combiplanen kan kompletteras med
löparbanor och längdhoppsgrop. Gräsytor
na söder om de båda planerna kan även de
utnyttjas för idrottsliga aktiviteter,
t ex brännboll. Den grusade ytans mått
är sådant att den kan användas för korp
idrott, varför det kan finnas behov av
ett antal parkeringsplatser inom områ
det. Dessa bör då ligga mot Centralvägen.

Lännavikens rekreationsområde
Till sist bör, i samband med en utbygg
nad av Hömingsnäs, Lännavikens s lam
magasin iordningställas för lek och
fritidsaktiviteter så att området blir
det tillskott i miljön som man länge
räknat med. Området kan användas för
t ex djurhållning, varpaspel, bågskytte,

baseballspel och andra aktiviteter som
inte ställer krav på jämnt underlag.
Biltillfart till området bör ske från
Glimnervägen. Grönytans utformning
kaomer enligt kanmunens gemensamma
planeringsförutsättningar att behandlas
i samband med översiktsplanearbetet.
★ ★★

5 ÖVERSYN AV TRAFI KNÄTET
Tänkbara åtgärder
Vid en översyn av trafiknätet i Hörningsnäs kan man diskutera olika åtgär
der för att få till stånd standardför
bättringar.

A
Man kan förbättra säkerheten på Lännavägen genom att anpassa vägens geome
triska standard, dvs gatubredd, verti
kal- och horisontalradier, så att den
bättre motsvarar vägens funktion av hu
vudgata. Genom att anlägga särskilda
gång- och cykelbanor höjs säkerhetsstan
darden för de gång- och cykeltrafikanter
som färdas längs Lännavägen.

kommentar
Diskussioner cm en förbättring av Lännavägens standard har förts under lång tid

varför kommunen redan förvärvat största
delen av den mark som erfordras.
En breddning av Lännavägens gaturum är
ett stort ingrepp i den befintliga mil
jön - särskilt känsligt är det på
sträckan mellan Klarabergsvägen och
Solfagravägen där en äldre bebyggelse
från 20- och 30-talen till stor del
finns kvar. Ingreppen kan emellertid bli
mer eller mindre störande beroende på
val av gatusektion och utförande i öv
rigt. Vid valet av gatusektion måste
önskvärd standard ur trafiksäkerhetssyn
punkt vägas mot miljöhänsyn.
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E

B

Man kan höja säkerhetsstandarden på
Lännavagen genan att minska antalet
korsningar och tantutfarter.

Man kan höja säkerhetsstandarden på lo
kalgatorna gencm att vidta åtgärder som
förhindrar gencmfartstrafik och dämpar
hastigheten till 30 km/h.

kommentar

kommentar

Det är önskvärt att antalet korsningar
och tantutfarter begränsas i huvudnätet
efterson det är i korsningarna som de
största olycksriskerna finns. På Lännavägen är det möjligt att uppnå grön
standard enligt TRÄD, dvs ett korsningsavstånd som är större än 200 m. Eventu
ella vändplaner i samband med gatuavstängningar ger kommunen kostnader för
markintrång och anläggning samt ökade
kostnader för drift och underhåll. Uttag
av gatukostnader för vändplanens anord
nande torde inte kunna göras av fastig
hetsägare såvida inte gatans standard
förbättras i övrigt.

På lokalgatoma kan main genom gatuavstängningar förhindra gencmfartstrafik
och begränsa körsträckorna till 150 m så
att hastigheten 30 km/h kan påräknas.
Gatuavstängningar bör dock inte tilläm
pas rutinmässigt då de försämrar orienterbarheten i området och är ett allmänt
irritationsmoment i trafiken. Hastighe
ten kan även dämpas genan att gatan ut
formas med vägbulor eller görs avsmal
nande så att högre hastighet än 30 km/h
inte medges.

C

F

.

Man kan höja säkerhetsstandarden för gå
ende på uppsamlingsgatorna Rotnäsvägen
och Solfagravägen genom att anlägga
gångbanor där detta saknas samt förbätt
ra Rotnäsvägens geanetriska standard så
att den motsvarar vägens funktion. På
uppsamlingsgatan Centralvägen kan säker
hetsstandarden för gång- och cykeltrafi
kanter höjas genan att en från körbanan
3vskild gång- och cykelbana anläggs.

Förutom de standardförbättrande åtgärder
av det nuvarande gång- och cykelnätet
som diskuterats i punkt A. och C kan man
förbättra nätet gencm att anordna nya
förbindelser som knyter ihop befintliga
gång- och cykelstråk med varandra. För
de gång- och cykeltrafikanter som korsar
Lännavägen kan säkerheten förbättras
genom att en planskild korsning - bro
eller tunnel - byggs.

kommentar

kommentar

Genom att anlägga gångbanor kan gul sä
kerhetsstandard enligt TRÄD uppnås på
Rotnäsvägen och Solfagravägen där tra
fikmängderna är små. Rotnäsvägens vägom
råde måste utökas om den geometriska
standarden skall förbättras. Centralvä
gen får grön säkerhetsstandard för gångoch cykeltrafikanter om en avskild gångoch cykelbana anläggs. Detta kräver dock
att vägararådet breddas avsevärt.

Vid sidan om det "officiella" gång- och
cykelnätet i Hömingsnäs finns också ett
nät för interna kormunikationer som of
tast bara är upptrampade stigar. Dessa
är ofta gena förbindelser till viktiga
målpunkter och bör cm möjligt permanen
tas och införlivas i det "officiella"
gång- och cykelnätet.

D
Man kan höja framkomlighetsstandarden
för biltrafik på Lännavägen genom att ta
bort hastighetsbegränsningen på sträckan
förbi Hömingsnässkolan.

kommentar

Trots att Lännavägen är en huvudgata där
framkomligheten för bilar ska priorite
ras, kan det av trafiksäkerhetsskäl vara
motiverat att på en sträcka förbi skolan
begränsa hastigheten till 30 km/h.
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Planskilda korsningar är generellt sett
mycket kostsanma anläggningar och man
vill därför att så många scm möjligt ska
använda dem. Vid en trafiksanering kan
det vara svårt att få en planskild kors
ning att naturligt ingå i nätet. Miss
lyckas man med att göra bron eller tun
neln attraktiv så att fotgängaren hellre
korsar körbanan i plan kan trafiksäkerhetsvinsten bli mindre jämfört med ett
väl fungerande övergångsställe.

★★★

Förslag till åtgärder
LÄ N N A V Ä G E N
En upprustning av Lännavägens standard
har ansetts vara nödvändig av trafik
säkerhetsskäl. Ty även efter det att den
tunga trafiken förbjudits på sträckan
Solfagravägen-Centralvägen känner vägen
att vara en livligt trafikerad kommunalf
och regional förbindelse med ca 800 b/Dh.
Befintlig vägområdesbredd varierar mel
lan ungefär 12 och 18 m och den nya gatuséktion som föreslås ryms inom detta
cmråde.
Förslaget innebär att körbanan breddas
från nuvarande 6 m till 7 m som tillåter
två tyngre fordon att nötas med bibehål
len referenshastighet 50 km/h. Denna
standard bör man ha ned tanke på vägens
funktion och att den idag trafikeras med
linjebuss.
Utmed vägens västra sida föreslås att en
3 m bred dubbelriktad gång- och cykelba
na anläggs. För närvarande pågår i vägförvaltningens regi projektering av en
sådan. Sträckan mellan Kvambergsplan
och Centralvägen planeras byggas redan i
år och 1985 byggs gång- och cykelbana
också på sträckan mellan Centralvägen
och Storängsleden.
Mellan gång- och cykelvägen och Lännavägen föreslås en minst 0,5 m bred skil
jeremsa. Där utrymmet så tillåter kan
den göras bredare. Längs vägens östra
sida föreslås att en 1,5 m bred gångbana
anläggs.*

*

b/Dh= bilar per dimensionerande timme, dvs
den timme på dygnet med mest trafik
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Breddningen av Lännavägens gaturum kan
inte ske omärkligt även an måtten på den
föreslagna gatusektionen har hållits
minimala sett från trafiksäkerhetssyn
punkt. För att mildra de miljömässiga
konsekvenserna är det av största vikt
att bevara de trästaket, häckar och
uppvuxna träd san finns, speciellt norr
om K la ratergsvägen på Lännavägens östra
sida, och låta breddningen ske på västra
sidan. För att ytterligare hålla nere
måtten på det föreslagna gaturummet fö
reslås att träd och buskar planteras i
skiljeremsan mellan gång- och cykelbanan
och körbanan.
Ett led i upprustningen av Lännavägen 'V
att förbättra linjeföringen inom ramen
för det befintliga vägområdet och där
det kan ske utan alltför stora ingrepp i
angivande terräng. Bl a föreslås att
Lännavägen rätas ut - flyttas västerut
■mellan Centralvägen och Klarabergsvägen
för att skapa bättre siktförhållanden. I
samband med detta föreslås också att
korsningen Lännavägen/Centra1vägen byggs
an till ett 4-vägskors. Ekedalsvägen
stängs av och Sturevägen-Rotnäsvägen
sammanbinds och ges en gemensam anslut
ning till Lännavägen. Vid projekteringen
måste tillses att de stora björkar scm
finns omedelbart väster om nuvarande
Lännavägen kan bevaras. Efter ombyggna
den kan Lännavägens gamla sträckning
fungera som gemensam tormtutfart för in
tilliggande fastigheter.

♦ ♦ •*

avstängningar mot Lännavägen
Nästan alla tomtutfarter rrot Lännavägen
kan avvecklas. Tillsammans med en be
gränsning av antalet väganslutningar gör
detta att säkerheten blir bättre i hu
vudnätet. Det är nämligen i korsningarna
sam de största olycksriskerna finns och
huvuddelen av olyckorna inträffar också
där. Gatuavstängningar innebär emeller

tid generellt sett sämre orienterbarhet
i trafiknätet och bilisten får färdas
längre sträckor på de gator sam fortfa
rande är öppna. Varje avstängning bör
därför övervägas noga så att vinsterna
blir större än de olägenheter som upp
står.

+++
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Följande korsningar med Lannavägen fö
reslås stängas av:

B JÖ R K H U L T S V Ä G E N ©
En avstängning innebär inga stör
re olägenheter för de boende i
form av omvägar. Två fastigheter
som idag har sina utfarter mot
Lännavägen kan genom att tomtskaft
anordnas istället erhålla tomtut
farter mot Björkhultsvägen. Utrym
me för vändplan saknas.

G ID EO N H Y D E N S V Ä G ©
En förutsättning för avstängning
är att Gideon Hydéns väg knyts
ihop med Dalstigen så att långa
omvägar på lökalgatoma undviks.
Två tomtutfarter mot Lännavägen
kan vändas mot den nya förbindel
selänken. Huddinge kommun förvär
vade på 70-talet nödvändigt mark
område i samband med utbyggnad
av VA.-nätet.

KLA RA BERG SV Ä G EN ©
Avstängningen innebär inte några större
olägenheter för de boende i form av om
vägar och kräver ingen anläggning av
vändplan. Sambandet mellan Hömingsnässkolan och den föreslagna skolidrottsplatsen stärks eftersom den korsande
trafiken försvinner.

den på skolans område med en backningsrörelse - en rranöver som helst bör und
vikas. I framtiden föreslås att skolbus
sen via Centralvägen kör in på Hörningsnäsvägen, stannar vid skolan och släpper
av eller tar upp eleverna och sen fort
sätter Hömingsnäsvägen ut på Lännavä
gen. Någon vändplan blir med denna
lösning inte nödvändig.

TÖ RN VÄG EN @
En avstängning innebär inga längre om
vägar för de boende och en vändplan kan
anläggas på kormrunens mark. I planför
slaget redovisas en fritidslokal på
Törnvägen, alldeles intill Ijännavägen.
En sådan verksamhet alstrar en del tra
fik san det vore olämpligt att leda ut
på Lännavägen via Tömvägen.

CYPRESSVÄ G EN ©
Avstängning innebär relativt lång omväg
för trafikanter som ska söderut på Län
navägen men motiveras av den dåliga
sikten i korsningen. Någon vändplan är
inte nödvändig.

BÄG VÄG EN ©
Till Lännavägen ansluter också Bågvägen
som från detta håll endast betjänar en
fastighet. Behovet av denna tomtutfart
försvinner enligt planförslaget.
Förutom ovan nämnda gatuavshängningar
föreslås att Hömingsnässkolans utfart
mot Lännavägen stängs av(7). Den används
idag av skolbussen för angöring. Innan
bussen kör ut igen på Lännavägen vänder
22

Två fastigheter i kv Ängsliljan med
direkt utfart till Lännavägen föreslås
få en gemensam utfart till Liljevägens
vändplan (§) •
Det befintliga bostadshuset med kafé
rörelse i korsningen Lännavägen-Rotnäsvägen ©
har för närvarande direkt
infart till kaféet från Lännavägen.
Denna utfart bör stängas och all till
fart ske via Rotnäsvägen. Auto-piraten,
Ijännavägen 46 (g) , har en direkt anslut
ning till Lännavägen. Utfarten kan knap
past avvecklas med nuvarande verksamhet
på fastigheten. I samband med utbyggnad
av Lännavägen måste därför utfarten
utformas så entydigt som möjligt med
hänsyn till trafiksäkerhetskraven.
Koamunens energisparhus, Lännavägen 16
©
har en direkt tillfart från Länna
vägen. Med hänsyn till trafiksäkerheten
bör denna tantutfart avvecklas. Detta
kan endast ske genom att samordna till
farten till energisparhuset med den be
fintliga infarten utefter Hömingsnäs
skolans norra tomtgräns.

avstängningar i lokalnätet
I lokalnätet föreslås endast några få
gatuavstängningar förutom de som redo
visats ovan. Dessa är Ekedalsvägen (få
Pil vägen (J3) och Kvarnbergsvägen (fä) .

idag kan utnyttja utfarten mot Lännavä
gen. Fastigheten föreslås i framtiden få
sin angöring från Sturevägen via ett
tomtskaft.

Ekedalsvägen och Pilvägen stängs av med
hänsyn till att det obebyggda markom
rådet öster om Lännavägen och söder cm
Sturevägen föreslås bli ett lek- och
grönområde, vilket bör vara bilfritt.
Den störande gencxnfartstrafik som enligt
de boende förekommer på Ekedalsvägen
mellan småindustriområdet vid Kvarn
bergsvägen och Lännavägen stoppas också
med denna åtgärd. Avstängningen av Eke
dalsvägen föreslås ske på krönet av vä
gen istället för nedanför, trots att
bättre vändplansutrymme finns där, ef
tersem det annars blir stora svårigheter
att vid halt väglag ta sig uppför backen
igen. Detta problem drabbar den fastig
het som ligger nedanför krönet och som

Den tredje avstängningen gäller Kvarn
bergsvägen vid dess anslutning till
Rotnäsvägen och hänger sanrnan med att
Rotnäsvägens nivå måste höjas här för
att få en bättre linjeföring. Som en
följd av denna nivåändring kan Kvarn
bergsvägen inte längre anslutas utan
blir en återvändsgata.
De här föreslagna avstängningama kan få
konsekvenser i andra delar av lokalnä
tet, t ex kan avstängningarna av Eke
dalsvägen och Pilvägen ge ökad trafik på
Sturevägen. Man bör dock vänta med yt
terligare åtgärder i lokalnätet tills
effekterna kan analyseras närmare.

★★★

Rotnäs-, Solfagra- och Centralvägen
En stor del av den föreslagna nyexploa
teringen i Hörningsnäs sker utmed uppsamlingsgatan Rotnäsvägen, varför det
bedömts som särskilt angeläget att stan
darden på denna väg förlä ttras.
Även Solfagravägen, som också är en
uppsamlingsgata bör på hela sträckan få
en standard som motsvarar funktionen.
Rotnäsvägen och Solfagravägen föreslås
få en 9,5 m bred gatusektion med 6,5 m
körbana och 1 , 5 m breda gångbanor på
ömse sidor. Genom att anlägga gångbanor
höjs säkerhetsstandarden till gul enligt
TRÄD, eftersom trafikflödena även efter
en utbyggnad blir relativt små, mindre
än 300 b/Dh. Vid en körbanebredd på 6,5
m kan en personbil rriota ett tyngre
fordon med bibehållen referenshastighet
50 km/h. Även tyngre fordon kan mötas
under förutsättning att den ena saktar
in något. 6,5 m körbanebredd kan enligt
utredningen cm trafikstandard i fömyelseemråden accepteras cm trafikbelast
ningen är högst 300 b/Dh.
Rotnäsvägen har
på ca 7,5 m och
varierar mellan
gen gatuséktion

idag en vägområdesbredd
en körbanebredd som
3,5 och 5,0 m. Föresla
kräver att vägområdet

breddas vilket innebär markintrång på
några enskilda fastigheter.
En förbättring av Rotnäsvägens linje
föring kan på sina håll medföra problem
med anslutningen av befintliga tomtut
farter. önskvärd linjeföringsstandard
kan därför inte alltid uppnås.
För Solfagravägen, på sträckan mellan
Lännavägen och Vikingavägen, innebär
förslaget att körbanan breddas och två
gångbanor anläggs. På sträckan mellan
Vikingavägen och Rotnäsvägen krävs att
en gångbana anläggs på vägens östra
sida. Åtgärderna kräver ingen breddning
av befintligt vägområde.
Centralvägen har ett trafikflöde på
drygt 300 b/Dh och trafikeras av buss,
varför körbanebredden här bör väljas
till 7,0 m. Med 1,5 m breda gångbanor
blir gatusektionen 10,0 m, vilket ryms
incm nuvarande vägområde. Med dessa
åtgärder förbättras säkerheten för
gående även om standardnivån enligt TRÄD
inte höjs utan fortfarande är röd på
grund av att trafikflödet överstiger
300 b/Dh. Att anlägga en avskild gångoch cykelbana som skulle höja standard
nivån till grön, har inte bedömts vara
realistiskt.

gång- och cykelnätet
I amrådesplanen föreslås inga
ändringar av det nuvarande gångoch cykelnätet, utan bara för
bättringar av nätets säkerhets
standard enligt vad som redovi
sats ovan. Däremot föreslås att
gång- och cykelnätet kompletteras
med nya förbindelser som kan
knyta ihop befintliga gång- och
cykelstråk med varandra.
I kommunens generalplan och i
det pågående arbetet med den kommunövergripande cykeltrafikplanen
finns en gång- och cykelväg redo
visad mellan ågestavägen och Hud
dinge centrum. Scm en del av
denna föreslås i områdesplanen
att en ny gång- och cykelväg
anläggs mellan Solfagravägen och
Parkhemsvägen (T) och sen vidare
söder om den föreslagna flerbostadsbebyggelsen till Lännavägen
andra sidan lännavägen föreslås gångoch cykelvägen fortsätta tills den nöter
Sjödalsvägen (3) . Den sistnämnda länken
är redan idag en väl använd genväg mot
centrum.
Sedan länge har också funnits planer på
en gång- och cykelväg runt Tréhörningen.
Den ovan nämnda förbindelsen mellan Sol
fagravägen och Parkhemsvägen ingår som
en länk även i dessa planer. Dessutom
föreslås att en gång- och cykelväg an
läggs längs Trehömingens nya strand
mellan Hömingsnäs och Balingsnäs (4) •
Också de interna kommunikationerna i
Hörningsnäs föreslås kompletteras,
främst för att ge skolbarnen alternativ
till att färdas längs Lännavägen. Många
av de föreslagna förbindelserna är bara
en permanentning av redan upptrampade
stigar.
Från de föreslagna flerbostadshusen på
Apelvägen föreslås en gång- och cykelväg
scm går väster om odlingslotterna, kor
sar Centralvägen och sen via den före
slagna skolidrottsplatsen och Thunholms
väg leder till skolan @ . Korsningen
med Centralvägen föreslås få en fotgängarstyrd trafiksignal.

★★★
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På östra sidan Lännavägen föreslås al
ternativet vara att färdas över det fö
reslagna lek- och grönområdet (
6) och
sedan vidare längs den nya förbindelsen
Dalstigen-Gideon Hydéns väg till Länna
vägen, som korsas med hjälp av fotgängarstyrd trafiksignal.
De alternativa skolvägarna är inte helt
trafikseparerade men där de sammanfaller
med vägar för biltrafik är trafiken be
tydligt mindre än på Lännavägen. Det är
dessutom både lättare och säkrare för
barnen att gå över en gata på en sträcka
mellan korsningar än i en korsning, där
svängande trafik komplicerar situatio
nen. Enligt TRÄD höjer trafikljus stan
darden för korsande gång- och cykeltra
fik cm ljuset är placerat mellan gatu
korsningar. Signalreglering i korsning
måste kcmpletteras med skolpolis eller
dylikt för att den ska innebära en för
bättring av standarden för barn under 10
år. På bild 32 redovisas hur trafik lju
sen föreslås bli placerade i framtiden.

6 PLANHANDLÄGGNING OCH UTBYGGNAD
Förslaget till områdesplan skall nu
ställas ut och remissbehandlas. Efter
eventuell överarbetning av förslaget,
beroende på remiss- och utställningsresultatet, skall planen föreläggas bygg
nadsnämnden för godkännande san underlag
för kortmande detaljplaner.

Förtätningen i den rena villabebyggelsen
kommer att ske helt på enskilt Initia
tiv. Allmänna anläggningar, som förskola
och fritidsanläggningar, byggs ut av'
kommunen med hänsyn till det behov som
bostadsutbyggnaden ger upphov till.

Enligt framtaget förslag till bostadsbyggnadsprogram 1985-90 skall kv Röd
betan byggas ut med 30 lägenheter 1985.
En fortsatt utbyggnad av samlade bo
stadsgrupper kan komma först i slutet av
perioden.

För att möjliggöra utbyggnader såväl i
förtätnings- som de mindre exploate
ringsområdena måste detaljplaner ut
arbetas. För närvarande finns ej någon
detaljplaneverksamhet incm Hörningsnäsområdet intagen i planprioriteringen.
Med ledning av godkänd områdesplan måste
planläggningsbehovet prövas i kommande
planprioriteringsbeslut.

★★

De gamlas hem, Hörningsvägen

Solhyddan byggd 1905, Hörningsnäsvägen 12

UPPLYSNINGAR
Förfrågningar om planförslaget besvaras av stadsarkitektkontoret genom
planchef Sören Torstendahl, tfn 779 13 96 eller tekniker Ulla Nordström,
tfn 779 17 76. Trafikfrågor besvaras av trafikingenjör Rune Thörnvik,
tfn 779 1792.
Under utställningstiden finns målade kartor och övriga handlingar utställda
på stadsarkitektkontorets planavdelning, Kcmmunalvägen 28, Huddinge.

SYNPUNKTER
Synpunkter på förslaget från såväl enskilda fastighetsägare son remissorgan
skall lämnas skriftligen till Huddinge byggnadsnämnd, 141 85 Huddinge,
senast 1985-05 31. 2LO j u n i .
För enskilda fastighetsägare är det viktigt att adress och/eller
fastighetsbeteckning anges.
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HÖRNINGSNÄS, förslag till program för områdesplan PM angående
samråd och kontorsremiss
Programförslaget har, sedan byggnadsnämnden 1980-11-12 ,§ 401
beslutat att upprättad handling skall vara offentlig, varit ut
sänt till fastighetsägare och boende i området samt till berörda
myndigheter, organisationer och kommunala förvaltningar för ytt
rande senast 1981-06-05.
Svar har inte inkommit från
Kommunstyrelsens kansli
Södertörns Renhållningsverk AB
Företagarföreningen i Huddinge centrum
Kommundelsrådet i centrala Huddinge
Sveriges hantverks- och industriorganisation
HSB ekonomiska förening i Huddinge
Riksbyggen
Balingsnäs byalag
Solgårds villförening
Hörningsnäs Hem och Skola förening
Kvarnberga Hem och Skola förening
Solfagra Hem och Skola förening
.
Statens Naturvårdsverk har meddelat att verket inte tänker
avge något yttrande.
Totala antalet inkomna skrivelser är 47 st.
A

REMISSINSTANSER

1

Programförslaget har lämnats utan erinran av
Statens vattenfallsverk
Telesektion Huddinge
Postens regionförvaltning (Postmästaren i Huddinge - per telefon)
Fastighetsbildningsmyndigheten
Fastighetskontoret
Hälso- och miljövårdskontoret
Brandförsvaret
Kyrkoförvaltningen
Stockholms handelskammare
Sörskogens Egnahemsförening (lämnat besked per telefon)
Sörskogens samfällighetsförening (per telefon)

2.

Följande remissinstanser har lämnat synpunkter på programskissen
i form av påpekanden eller erinringar.

f|

Länsstyrelsens yttrande är en sammanställning av de olika enheter
nas synpunkter.
-

R_e£iona_le_k^n£mis_ka_enhe_ten_anser att planområdets läge i regionen
och i kommunen motiverar högsta möjliga exploatering. En eventuell
utbyggnad av service bör lokaliseras till sydöstra delarna av Hör-

/ '

2

ningsnäs. Mark för eventuell närbutik bör reserveras centralt i om
rådet norr om Rotnäsvägen.
Naj:u£V£rdsenheteri anser att ianspråktagande av orörda områden noga
ska vägas mot behovet av friytor och grönområden. Många obebyggda
områden i Hörningsnäs har mycket goda kvaliteter som närströvom
råden och bör bevaras obebyggda t ex höjdpartiet inom kv Cedern,
naturparken inom kv Dillen och parken nordväst om Hörningsnäsvägen.
Områdena vid korsningen Lännavägen/Centralvägen kan däremot delvis
bebyggas, eftersom de har dåliga förutsättningar att fungera som
attraktiva park- eller lekområden.
Naturvårdsenheten påpekar också att vissa problem av förorenat dag
vatten till sjön Trehörningen förekommit. Om utbyggnaden i Hörnings
näs innebär ökad dagvattentillförsel bör behovet av ytterligare re
ning uppmärksammas.
J_äj2S£ntikv£rieri anser att parken nordväst om Hörningsnäsvägen bör
lämnas orörd med hänsyn till intilliggande kulturhistoriskt intres
santa bebyggelse.
j/ä£f£rvaltningen_framhåller att Lännavägen även efter Storängsledens utbyggnad kommer att fungera som en viktig regional tra
fikförbindelse. En stor del av den tunga genomfartstrafiken bör
' ändå kunna styras till Storängsleden.
Planenheten anser att flerfamiljshus bör kunna väljas i de två
större områdena i södra delen av planområdet förutsatt att kontakt
erna med rekreationsområdet vid Trehörningen uppmärksammas. Plan
enheten förordar tätare byggande med sammanbyggda småhus även på
övriga lämpliga områden. Förutsättningarna för och konsekvenserna
av ett tätare byggande i de områden som bedömts ha goda grundför
hållanden och mindre betydelse som friytor bör studeras i det fort
satta planarbetet, liksom möjligheterna till separata gång- och
cykelvägar samt trafiksäkra övergångar.
Stockholms läns landsting
^ R e ^ i ^ ^ ^ n e ^ k ^^ o ^ e ^ anser att en utbyggnad enligt maximialternativet bör prövas med hänsyn till områdets goda lokala och regio
nala läge och till behovet av bostäder i regionen. En viktig för
utsättning är att en tillfredställande■kollektivtrafikförsörjning
kan ordnas.(Kontoret påpekar också att skissen till områdesplan
överensstämmer med Regionplan 78)
Tra_fi_k]<ont£ret_ har överlämnat programförslaget till SL för ytt
rande direkt till kommunen. SL har inget att erinra mot program
förslaget oavsett val av alternativ. Man förordar dock alterna
tivet maximal utbyggnad med hänsyn till områdets goda kollektiv
trafikförsörjning. Gångavstånden till busshållplats ligger inom
normalt accepterade gränser för den aktuella bebyggelsetätheten.
Med hållplatser vid Lännavägen kan gångavstånden minskas ytter
ligare men p g a vägens låga standard är detta inte möjligt för
närvarande. SL förutsätter att Lännavägens ombyggnad liksom frå
gor om standardhöjningar på övriga busstrafikerade vägar och lo
kalisering av hållplatser behandlas i det fortsatta arbetet och
att samråd därvid sker med SL.
Fasti^qjietsjcontoret anser att avstängningen av Kvarnbergsvägen för
génomfartstrafik är bra med tanke på landstingets planerade förvärv
av fastigheter inom Hörningsnäs. Fastighetskontoret meddelar också

9

3

att endast tuå au de tre fastigheterna är aktuella att föruärua.
Den tredje, Rädisan 8 , har utgått och istället för den har Rädisan
41 föruäruats.

.3

■

^x^^a^erir^gs^kon^to^ret^anser att maximal utbyggnad bör eftersträuas.
Där programskissen anger olika täthet på bebyggelsen förordar ex
ploateringskontoret den tätare utbyggnaden.

'

Förskola bör byggas på kommunägd mark. Kontoret föreslår ängarna
öster om Lännauägen där också förutsättningarna att bygga småhus bör
pröuas Ku Dillen, där marken ägs au HSB, bör bebyggas med radhus
och ku Rabarbern med friliggande hus. Området närmast norr om reningsuerket bör bli park eller butikstomt. Den anuändning stadsbygg
nadskontoret föreslagit på öuriga markområden godtas.
Kontoret anser uidare att tomterna ui Apeluägen 1-9 bebygges med
■ flerfamiljshus. Kommunen äger 4 au 3 fastigheter.
Beträffande trafiknätet ifrågasätter kontoret de föreslagna paralella lokalgatorna till Lännauägen då trafiken på denna uäg bör
minska när Storängsleden. är utbyggd.
i

4

Pl^n^riui^sjäu^eln^n^er^ ger följande programförutsättningar för det
fortsatta planeringsarbetet.
'
De centrala delarna uid Lännauägen/Centraluägen bebyggs ej. Parken
uäster om Hörningsnässkolan och området mellan Rotnäsuägen - Trehörningen bebyggs med flerfamiljshus. Arbetsområdet i syduäst ut
ökas mot öster. Hela Hörningsnäsområdet förtätas. En närbutik byggs
i områdets södra del. Flertalet förskole-audelningar inryms i bo
stadshusens bottenuåningar. Vidare bör åtgärder för ätt förhindra
genomfartstrafik på Lännauägen när Storängsleden är utbyggd snarast
utredas.

'

5
•

’

gatukontoret förutsätter att lastbilstrafik förbjuds pä Lännauägen
mellan Centraluägen och Solfagrauägen när Storängsleden är färdigbyggd.Kontoret anser att Rotnäsuägen kan bli dyr att rusta upp till
matargata eftersom den har mycket dålig standard idag, och föreslår
att Rotnäsuägen stängs på mitten och matning sker både från Länna
uägen och Solfagrauägen.
Några planskilda gång- och cykeluägskorsningar med Lännauägen kan
troligen inte genomföras. Istället föreslår kontoret trafiksignaler.
Gång- och cykeluägnätet förutsätts anpassas till kommunens cykelledsplan.
Kollektiutrafiknätet kan komma att förändras när Storängsleden är
färdig.

6

JEluerket uill att alla de transformatorstationer som finns betecknas
som Es-område i de stadsplaner som kommer att utarbetas. De ger för
slag på tuå nya platser för transformatorstationer där sådana kan
komma att behöuas.

7

anser att en utbyggnad bör ligga närmare alternatiuet maximal utbyggnad än minimal. En jämnare fördelning au bo■ städer i flerfamiljshus och i småhus bör eftersträuas.

‘
'

Förualtningen påpekar betydelsen au att de äldres speciella bostadsbehou tillgodoses. I nybyggnadsområden bör pröuas nya modeller au
bostads- och seruiceintegrering, där lokalkräuande kommunal seruice
kan samordnas och samuerka. Mark bör reserueras för ett långsiktigt
behou au förskolor.
,

Gångvägnätet bör rustas upp speciellt med tanke på den äldre befolk
ningen.
Förvaltningen anser det viktigt att området får en dagligvarubutik.
.8

Fritidsförvaltningen tycker att fritidsanläggningar som ligger utan
för planområdet men som invånarna utnyttjar ska redovisas i program
beskrivningen. Förvaltningen understryker att det är viktigt att
gång- och cykeltrafiken söderut mot Sundby Gård, Gladö ridanläggning
m m kan ske trafiksäkert.
En lokalisering av odlingslotter och skolidrottsplats på föreslagna
platser förutsätter att den tunga trafiken på Lännavägen är borta.
Förvaltningen undrar över om markreservationen för skolidrottsplatsen är tillräckligt stor och förutsätter att man samordnar den
samma med lekplatsen vid den intilliggande förskolan.
Någon lekpark planeras inte i området, lekparken vid förskolan kan
användas av parkleken.
Den föreslagna placeringen av en ev fritidslokal vid Rotnäsvägen
tillstyrkes.
’
I planområdets södra delar föreslår förvaltningen att mark avsätts
till omklädnads- och serviceutrymmen och toaletter för Trehörningens fritidsområde.
Fritidsförvaltningen vill också att mark reserveras för en tennis
och/eller badmintonhall.

.9

j^ufövrfövvvlföi^nveri anser att en breddning av Lännavägen i den nor
ra delen skulle förstöra den enhetliga miljö som finns där.
Ur kultursynpunkt är en förtätning där stora tomter avstyckas tvek
sam därför att vegetationen förstörs och de nya husen är svåra att
anpassa till den äldre bebyggelsen.
Kulturförvaltningen påminner också om att fornlämningarna öster om
Lännavägen, kv Ängsliljan 17,22,23, är skyddade enligt fornminneslagen.

.10

Sk£lförya1tnin^en menar att ökningen av antalet skolelever är svår
bedömd varför fragan om en eventuell tillbyggnad av Hörningsnässkolan tas upp senare.
Under alla omständigheter måste området göras trafiksäkert för
gång- och cykeltrafikanter.

11

Huddin£e£ Jnandi^ap^åid påpekar att plushöjder för vägar och bebyg
gelse måste anpassas till varandra så att de rörelsehindrades krav
på besökstillgänglighet tillgodoses.

. 12

Huddin^es jnemb^gcte^ö^ening påpekar att de äldre husens storlek och
karaktär kräver stora tomter för att komma till sin rätt, det bör
beaktas vid arbetet med en förtätning.

.

Föreningen anser att Lännavägen inte behöver byggas om och förses
med lokalgator och avstängningar om trafiken halveras. Endast om
.Storängsleden inte byggs ut i full omfattning behövs gång- och
cykelbanor på båda sidor.
/

%

5

Föreningen påminner om att fornlämningarna öster om Lännavägen, ku
Ängsliljan 17,22,23 måste undersökas före ett eventuellt borttagande.
13

Huddinges £ensi;onä£sråd_ hoppas att den framsynta målsättning som
redovisats under "riktlinjer för serviceutbyggnaden", framför allt
vad gäller äldres behov av lämpliga bostäder och service, på allvar
kommer att respekteras i den fortsatta planeringen.

'

H_u^d£n£e_kon£umentn_äm>ndi anser inte att behovet av en närbutik i om

14

rådet är speciellt stort och påpekar att de boende inte heller tycks
ha något behov av en affär.
Konsumentnämnden anser att en eventuell etablering ska ske i om- :
rådets östra del för att komma det underförsörjda Kynäsområdet till
del. En etablering måste också samordnas med en eventuell butik i
Myrängen.
15

So de rt ör n_s_F£ä£r vä rme_ AB redovisar i sitt svar ett förslag till
värmeplan inom Hörningsnäs, som i grova drag innebär att områdena
väster om Lännauägen och kring korsningen Centralvägen/Lännavägen
är väl lämpade för värmeförsörjning med fjärrvärme medan områden
öster om Lännavägen. och norr om Sturevägen är lämpade för annan
form av värmeförsörjning. Uppvärmningsfrågan bör i det fortsatta
arbetet studeras a v .Södertörns Fjärrvärme AB i samråd med Elverket.

'
16

£t£d<h£lms_K^mam£f£rJburid anser det vara tveksamt om ens "maxi
mal utbyggnad" ger tillräckligt underlag för en ny närbutik. Ändå
tycker förbundet att man i områdesplanen kan reservera mark för en
butik. Förbundet säger sig också vara berett att ge mer detaljerade
synpunkter på denna fråga i det fortsatta planarbetet.

17

f£o£S£m£nj-för£nin£eri S^ckholrn me<d omnejd anser att Hörningsnäs med
sin utspridda bebyggelse inte ger underlag för en närbutik, vare sig
med minimal eller maximal utbyggnad.

18

'

i.CA_-fÖ£bundet_ framhåller att det är planens befolkningsmässiga inne
håll, markdispositionen och trafikplaneringen samt konkurrensför
hållandena som är avgörande för möjligheterpa att ordna önskvärd dagligvaruservice. Pricipiellt ger alternativet "maximal utbyggnad" de
bästa förutsättningarna. Om möjligt bör en tillkommande butik dimen
sioneras och lokaliseras så att boende i närliggande områden, som fn
saknar närservice, kan erhålla sådan. Förbundet förutsätter att det
under planarbetets gång ges tillfällen att avge synpunkter.

19

Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm förordar förtätningsalternativet med "maximal utbyggnad". De anser att behovet av barn- och
social omsorg måste beaktas likaom behovet av fritidslokaler.

20

J3o£t£d£sjiijFtel£e£ H U G E anser att en utbyggnad enligt det högre alter
nativet är att föredra med tanke på att området är mycket välbeläget.
Stiftelsen tycker att området mellan Hörningsnässkolan och kv Beslut
et i norr och industriområdet i söder borde kunna utnyttjas på ett
mer sammanhängande sätt. Möjligheter till markstabilisering bör i
detta sammanhang undersökas ytterligare. På detta sätt skulle an
talet flerbostadslägenheter inom området kunna utökas.

,

'
•

Stiftelsen framhåller också de äldres behov av bostäder och service ■
samt vikten av att de ges möjlighet att bo kvar i området när de inte
längre vill eller kan bo i villa. Även ungdomars behov av bostäder
bör uppmärksammas.

.21

_Hörnin£s_näs_ Villastads Fastighetsägare före ning delar förslagets
grundide'att området ska förtätas.
Grönområdet väster om Hörningsnässkolan vill man behålla orört, om
det är nödvändigt att bebygga det är t ex 3 st tvåfamiljshus en
lämplig exploatering. Ett höghus motsätter de sig bestämt. Hörningsnässkolans eventuella utbyggnad och idrottsplats bör ske på den obe
byggda marken söder om skolan.

Föreningen betonar vikten av att den tunga genomfartstrafiken på
Lännavägen förbjuds så snart Storängsleden är utbyggd till Kommunal-,
vägen. Man motsätter sig att Lännavägen byggs ut överhuvudtaget. En
utbyggd Lännaväg skulle slå sönder det kulturellt värdefulla området.
Den planerade lokalgatan parallellt med Lännavägen och avstängning
arna mot samma väg anser man vara onödiga när Storängsleden är fär
dig.
Föreningen föreslår också en busshållplats på Lännavägen vid Hör
ningsnässkolan.
Föreningen anser att närbutikservicen är tillfredställande.

22

S_tu.vs.t_a villa. och. t.rä.d£år.dsä£ar.fö.r£ni.n£ anser inte att stadsbygg
nadskontorets målsättning att områdets allmänna karaktär ska be
' hållas, uppfylls i de för.slag kontoret ger i programskissen.
Föreningen vill att nuvarande "skogsparker" bibehålls eftersom de
berikar området och miljön. Förtätning av befintlig bebyggelse, av
styckningar, kan ske men succesivt och på markägarnas initiativ.
Tät bebyggelse kan accepteras vid Lännavägen - Centralvägens kors
ning.
Föreningen ställer som krav att innan ny mark bebyggs ska rekrea
tionsområdet vid Trehörningen vara färdigt att använda.

B

ENSKILDA FASTIGHETSÄGARE

.

Under remisstiden har 13 skrivelser inkommit, 1 skrivelse represen
terande 24 fastigheter, 1 representerande 15 pch 1 skrivelse repre
senterande 15 fastigheter, (Gula Husens förening), (se kartbilaga)
Bo£nde_kri£g_C£Ö£r.vä£e.n, 24 fastigheter hävdar att naturområdet
mellan Rotnäsvägen - Cedervägen - C y p r e s s v ä g e n har ett stort värde
som rekreationsområde.De protesterar mot planer på en bebyggelse
där och hävdar att marken är gemensam egendom för kringliggande
markägare.

.2

St£ 635.,_Län£a.vä£e£ _21_j_ Li£e^L£tt.e_Er_ik.s£0£ ,_A£der.s £ranlu£d_motsätter sig alla planer pa en utbyggnad av Lännavägen. De vill att
genomfartstrafiken stoppas och att vägen bara fungerar som lokalgata
för de boende. Befintliga tomtutfarter och lokalgatornas anslutningar
kan då behållas. Omedelbart kräver de förbud för lastbilar, hastig
hetsbegränsning och hastighetsdämpande anordningar.

.3

St.q_63.9_j_ j.än na vä ge n_ 2_2,_ 01 of _Kihlj3tedt motsätter sig en breddning av
Lännavägen, dels därför att nuvarande bredd tvingar bilisterna att
"ta det lugnt" dels därför att genomfartstrafiken till stor del kom
mer att försvinna då Storängsleden är färdig.
Han motsätter sig också delning av stora tomter som inte sker på
fastighetsägarens initiativ.

//

7
.4

£u_la_hjJSiens. .fö.renincjx £t_g_ ^89_0_O£h_s_tg_58_72>15f.gjh, föreslår att
naturmarken mellan Centralvägen och Rotnäsvägen bibehålls som grönområde/lekplats. Kv Dillen, naturmarken i kv Rödbetan och fotbolls
planen stg 5902 vill man också behålla som grönområde.
Föreningen ställer sig undrande över vad som kommer att hända med
dagvattennivån vid en stor nybyggnation.
Det vore olämpligt att bygga så att den smala och backiga Rotnäsvägen
får ytterligare utfarter.
Föreningen anser även att Centralvägen ska göras till återvändsgata
för att förhindra genomfart via Centralvägen, Plogvägen till Rotnäs
vägen.

‘

'
.
.5

Boende kring. Ap£lv_ä£en_,_15 fgh, anser att kommunen inte får genom
föra förändringar som försvårar eller tar bort boendetryggheten. Man
avvisar helt en "maximal utbyggnad", den fördubbling av befolkningen
.som då sker anser man inte önskvärd varken för kommunen eller de
boende. En utbyggnad som är förenlig med områdets struktur - en "mini
mal utbyggnad" accepteras.
I trakten kring Apelvägen tycker man det är lagom med en nybyggnation
■ av 12 friliggande och 25 sammanbyggda hus.

•6
•

Stg 59 05^ Ape_lv_ä£eri 22j_ KJe.ll Wes.tgrber.g finner det orimligt att
behöva ha tre väqar som omsluter huset, Han motsätter sig därför
att Bågvägen redovisas som återvändsgata med infart enbart från
Apelvägen.Det strider också mot de löften de fått av kommunens
tjänstemän att Bågvägen 'skulle enkelriktas från Apelvägen och genomfartsförbud införas.

•7

S.tg 5496j _ Cypressvägen 15, Ann Edlund, för Sally Klgséns dödsbcg. ut
trycker sin förvåning över att tomten redovisats delad, och förut.
sätter att detta misstag korrigeras i det fortsatta planarbetet.

.8

S t g 3874 B, _Solfggra.vägeg 6.,Al£red£ Zilberk. anser att man ska ha en
bevaringsinriktad planering med hänsyn tagen till kulturhistoria,
växtlighet och de boende. Förtätning på stora tomter kan ske i form
av flerfamiljsvillor.
Tung genomfartstrafik ska bort från Lännavägen. Då är ingen ombygg
nad av vägen nödvändig, l/ägavstängningar och enkelriktningar bör und
vikas. Lännavägen bör av säkerhets- och bullerskäl hastighetsbegränsas till 30 km/h. Han anser det viktigt att Kvarnbergsplan i
framtida utbyggnadsplaner redovisas som lokalcentrum.

.9

Stg 6 3 4 ,_Längagägeg 23^ Gdsta. Äström vill kraftigt begränsa trafiken
på Lännavägen.Genom.fartstrafiken bör snarast stoppas och vägen an
vändas som lokalgata. Inga utbyggnader av vägen behövs. Omedelbart
bör lastbilstrafiken begränsas och hastigheten sänkas.

10

Stg. 5.779^ £entra.lvägen_54,_Bg och. Eva. Holm anser att en maximal ut
byggnad är felaktig, grönområdena som finns idag behövs.
Eftersom kv Persiljans grönområde är trafikskyddat är det ett bra
lekområde och borde bevaras. Rotnäsvägen är en trafikfälla och kan
inte få fler utfarter än vad som finns. Någon närbutik behövs inte
i området.
' Stg 5.788j_ JRotnäs.vägeg 23j_ Birgitta och Olof Börjgsgog anser att en
utbyggnad av södra Hörningsnäs inte bör ske förrän man vet att Trehörningens friområde (slammagasinet) kan iordningsställas för lek
och rekreation.

/

Stci 6 3 6 j^Gi^deoin Hydéns_väg_4_1_ ^ar_s^In_gmar_ Hult_2yist_ betonar gångoch cykeltrafiken i området. Området ska ha ett sammanhängande nät
av gång- och cykelvägar som leder kortaste vägen mellan olika in
tressepunkter .
Lännavägen byggs om till ett sammanhängande gång- och cykelstråk.
Vägen till skolan ska vara trafiksäker, ej korsa någon körbana.
St£ 5_66_4j_n<eclalsyägen ^,_Irerie_o£h_Knut_ Fo£S£lius anser att Länna
vägen ska avlastas all tung trafik och inga parallella lokalgator
byggs. Ekedalsvägen bör avslutas med vändplan vid Lännavägen och
hastighetsbegränsas till 30 km/h. Från Kvarnbergsplan till Sundby
Gård bör en cykelväg byggas.
'SLUTKOMMENTAR
Föreliggande PM är en sammanställning av synpunkter från berörda
myndigheter, organisationer och markägare. Huvudintrycket är kort
fattat att myndigheter och förvaltningar vill ha en så stor utbygg
nad som möjligt medan enskilda markägare önskar få utbyggnader. Fler
talet förutsätter att Storängsleden kommer att avlasta Lännavägen
den tunga genomfartstrafiken. I ett särskilt tjänsteutlåtande redo
visas förslag till allmänna riktlinjer för det fortsatta arbetet med
områdesplanen.
STADSBYGGNADSKONTORET
planavdelningen

Sören Torstendahl

Elisabet Eriksson
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H U D D IN G E KOMMUN

TJÄNSTEUTLATANDE

Staosby ggnadskontoret

1981-11-19

V
Byggnadsnämnden

Förslag till program för områdesplan i Hörninqsnäs
Byggnadsnämnden beslöt 1980-11-12 § 401 att till fastighetsägare
och boende i området samt till berörda myndigheter, organisa
tioner och kommunala förvaltningar enligt upprättad förteckning
för samråd, sända ut förslag till program för områdesplan i Hörningsnäs. Yttranden önskades senast 1981-06-05.
Yttranden har inkommit från 34 remissinstanser, varav 11 stycken
icke har något att erinra mot förslaget, 13 remissinstanser har
ej svarat. Från 13 fastighetsägare eller grupper av fastighets
ägare har yttranden inkommit.
Samtliga yttranden finns redovisade

i särskilt PM 1981-11-18.

Nedan redovisas en sammanställning av huvuddragen i de svar som
inkommit.
Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen, landstinget och de kommunala förvaltningarna samt
hyresgästföreningen och bostadsstiftelsen HUGE förordar en maxi
mal utbyggnad, med nybebyggelse på alla större obebyggda mark
ytor och med flerfamiljshus där det är möjligt.Bostadsbehovet för
såväl den äldre som den yngre befolkningen poängteras. Hembygds
föreningen, kulturförvaltningen, villaägarföreningar och enskilda
fastighetsägare motsätter sig stora delar av den föreslagna nyex
ploateringen. Vissa är också tveksamma till delning och förtätning
av bebyggda tomter.
Från fastighetsägare framhålls dessutom att innan någon ny mark,
som idag fungerar som grönområde, tas i anspråk för bebyggelse,
bör rekreationsområdet vid Trehörningen vara färdigt att använda.
Fritidsförvaltningen föreslår att omklädningsrum, toaletter och
servicelokal byggs vid Trehönrningen samt att mark för en tennisoch/eller badmintonhall reserveras i området.Planerna på odlings
lotter och idrottsplats vid Centralvägen/Lännavägen tillstyrks.
Arbetsområdet i den sydvästra delen bör utökas österut enligt pla
ne ringsa vdelningen.
Förskolar bör byggas på kommunalägd mark enligt exploateringskontoret och socialförvaltningen påpekar vikten av att mark reser
veras även för en framtida utbyggnad av förskolor.
En närbutik bör ligga i den sydöstra delen av Hörningsnäs för att
även kunna utnyttjas av innvånarna öster om planområdet, bl a Kynäs. Köpmannaintressenterna är tveksamma om kundunderlaget ens vid
maximal utbyggnad är tillräckligt för en ny närbutik, men anser
att en markreservation bör göras. Flera av de boende anser inte att
det finns något behov av en butik i området.

Länsstyrelsen och Vägförvaltningen anser att Lännavägen behöver
byggas om, eftersom vägen även efter Storängsledens utbyggnad
kommer att ha en stor regional betydelse. Särskilt bör möjlighet
erna till separata gång- och cykelvägar samt trafiksäkra över
gångar studeras.
Många yttranden från enskilda och.grupper av fastighetsägare be
rör trafiken på Lännavägen och uttrycker.önskemål eller krav på
att genomfartstrafiken ska försvinna, t ex genom avstängningar,

när Storängsleden är utbyggd. En ombyggnad av vägen och ändringar
av tomt- och gatuanslutningar blir därmed onödig. Som ett första
steg krävs omedelbara åtgärder för att minska den tunga trafiken.
Fastighetsägarna poängterar också att cykel- och gångnätet behöver
knytas samman och rustas upp för att bl a få säkra skolvägar.
Gatukontoret påpekar att Rotnäsvägen har låg standard och sanno
likt blir kostsam att bygga om till uppsamlingsgata/matargata.
Eftersom arbete med cykelledsplan pågår förutsätts att det lokala
gång- och cykelnätet anpassas till denna plan.
Stadsbyggnadskontoret
Remissvaren ger ej något entydigt handlingsprogram för det fort
satta planarbetet. Efter genomgång av inkomna yttranden och med
ledning av dessa bör enligt kontorets uppfattning följande all
männa riktlinjer gälla för det fortsatta planarbetet.
.

Förutsättningar bör skapas för en utbyggnad med såväl flerbostadshus som sammanbyggda och friliggande småhus med inrikt
ning på programförslagets maximala utnyttjande.

.

Områdena söder om Rotnäsvägen, vid f d Hörningsnäs Gård, och
söder om Apelvägen, öster om tekniska kontoret, bör reserveras
för flerbostadshus.

.

I övriga obebyggda delområden bör markanvändningen prövas och
möjligheterna till förtätningar med såväl flerbostadshus som
sammanbyggda småhus tillvaratagas.
'

.

På befintliga parkområden norr om Cypressvägen vid kv Cedern
och väster om Hörningsnäsvägen vid kv Beslutet bör nybebyggelse
begränsas med hänsyn till nuvarande parkutnyttjande.

.

Bevarandeföreskrifter avseende såväl befintlig bebyggelse som
avstyckningar och tillkommande hus bör utarbetas' för den nord
västra delen.

.

Den obebyggda marken väster om Lännavägen bör i huvudsak utnytt
jas som friområde (skolidrott, park, odlingslotter m m).

.
.

På den obebyggda marken öster om Lännavägen bör möjligheterna
till nybebyggelse prövas, t ex förskola och småhus, genom att
utnyttja okonventionella grundläggningsmetoder.I övrigt bör
marken användas som park och friområde.

.

I den sydöstra delen av planområdet bör mark reserveras för en
närhetsbutik.

.

I övrigt bör möjligheterna till villaförtätning genom tomt
uppdelningar utnyttjas med riktmärke minsta tomtstorlek 800 m2.

.

I enlighet med generalplan 1978 bör Lännavägen bibehållas
genomgående. Möjligheterna att i annan ordning reglera eller
begränsa den tunga genomfartstrafiken bör dock utnyttjas.

.

Gatunätet i övrigt bör planeras enligt gällande råd och an
visningar .

.

Gång- och cykelvägnätet bör ägnas särskild uppmärksamhet med
målsättning att skapa trafiksäkra förbindelser mellan olika
målpunkter.

Byggnadsnämnden föreslås besluta
att uppdraga åt planavdelningen att fullfölja områdesplanearbetet
för Hörningsnäs med ledning av i detta tjänsteutlåtande redovisade
allmänna riktlinjer samt inkomna skrivelser och synpunkter i öv
rigt.
STADSBYGGNADSKONTORET
Planavdelningen
'

Sören Torstendahl
Elisabet

Eriksson

Huddinge Lokalavdelning
Sveriges Villaägareförbund

•

‘

K2)

Information till våra medlemmar
Lokalavdelningen har beslutat att gå ut med viss speciell informa
tion till medlemmarna, information som bl a skall innehålla nyheter
om kommunens planer o dyl.
1.

Först vill vi emellertid informera Er om att kallelser till års
möten m m fortsättningsvis kommer att publiceras i spalten
föreningsnytt i .tidskriften "Mitt i Huddinge". Gör det därför
till en vana att se igenom denna spalt!!

2.

Av nya broschyrer m m kan vi den här gången nämna "Byggnadslov,
behöver jag det?". Den kan vara nyttig när jag vill bygga om
eller bygga till eller kanske sätta upp en friggebod.
Broschyren "Planera och bygg i Sverige" behövs när man funderar
över nya stadsplaner m m som berör den egna fastigheten.
Bägge dessa broschyrer kan rekvireras kostnadsfritt från Statens
Planverk, tel 08/54 09 40.
Dessutom måste vi nämna Svensk Byggtjänsts nya bok "BYGGA" (172
sidor) med information rörande husköp, byggande, lån, fastighetsjuridik, försäkringar m m. Denna bok kan dessutom kompletteras
med "Byggråd" om t ex isolering, värme, bad etc. Du får både
"BYGGA" och de "Byggråd" Du vill om Du kontaktar Svensk Byqgtjänst.

3.

Ur de gemensamma planeringsförutsättningarna (GPF) för Huddinge
1983-88 kan vi bl a utläsa att
Hörningsnäs är föremål för skisser till områdesplan (för
tätning)
St Mellansjö är föremål för programarbete (omvandling till
permanent bebyggelse) t o m 1985
Glömsta likaså med programarbete till 1987

v

Vistaberg i Fullersta och Backen i Glömsta likaså
y
*

4.

I GPF kan man även utläsa hur detaljplaner (stadsplan) skall utarbetas. Har Ni speciella frågor kan Ni få besked på kommunens
stadsbyggnadskontor.
Samarbetsorganet mellan de olika villaägareföreningarna i Hud
dinge, Huddingekretsen av SVF, har hittills i år genomfört en
rad aktiviteter.
Skrivit till byggnadsnämnden i Huddinge kommun för att på
verka stadsplaner och områdesplaner. En plan är ett poli
tiskt ställningstagande om utformning av bebyggelse inom
ett begränsat område.
Skrivit till trafiknämnden i Huddinge kommun och SL för
att få påverka utformning av busslinjesträckningar, tid
tabeller och hållplatser för kollektivtrafiken.

Skrivit till Tekniska nämnden i Huddinge kommun för att få
påverka den tekniska standarden på gator och andra anlägg
ningar inom kommunen. Denna tekniska standard är av avgö
rande betydelse för de gatukostnader som vi fastighetsägare
drabbas av. Dessutom har kretsen uppvaktat samtliga kommu
nalråd och talat om hur kretsen vill att gatukostnader skall
presenteras och debiteras.
Kort sammandrag av möte mellan kommunalråden i Huddinge kom
mun och Huddingekretsen av Sveriges Villaägareförbund den
20 september 1983. Vid mötet framförde Huddingekretsen sina
synpunkter på Huddinge kommuns uttag av gatukostnader 1982.
Efter att synpunkterna hade framförts vidtog en livlig
diskussion om rimlig gatustandard och avgränsning av fördelningsområde. I princip är lagstiftningen korrekt (alla
fastighetsägare betalar kostnader för byggande av gata)
men avgränsning av fördelningsområde kan ge skevheter i
rättvisan.
I standardfrågorna var uppfattningarna dock i stort sett
samstämmiga dvs lägsta möjliga standard och kostnader skall
uppnås t ex asfalterad gata, minimibredden, jämnhetskravet
kan efterges, "gröna" sidoområden, inga gångbanor annat än
vid många hus, skolo1", daghem etc.
Kommunalråden framförde sitt tack för de synpunkter de er
hållit från de som bl a skall betala "kalaset".
Vidare har kretsen skrivit till regeringen och sagt bestämt
nej till småhusavgift.
5.

Den 15-16:e oktober hade, som framgått i dagspressen, Villaägare
förbundet kongress i Medborgarhuset på Södermalm. Kongressbeslu
ten kommer att redovisas i "Villaägaren".

C-M Willert
föreningssekreterare

..

Utdrag ur
Irotokoll från års stämman i
Hörningsnäs Villastads
Fastighetsägareförening
åvhållen i Hörningsnässkolans
matsal den 7 juni 1978.

§ 12

Beslöt stämman rekommendera samtliga medlemmar ( och samtliga
övriga boende inom Hörningsnäs Villastad ) att meddela föreningens
ordförande när ärenden aktualiseras där gemensamma intressen bercrs,
t.ex. som nu från kommunen rörande inlösen av mark för lännavägens
breddning. Härigenom skulle ett gemensamt agerande från de boendes
sida kunna uppnås.
Beslöt även stämman att detta omedelbart, skulle skriftligen meddelas
de boende.

Åke '.Vicksten
sekr

Hörningsnäs Villastads
Fast i ghe ts ägaro f 5 reni ng
' H u d d in g e k o n n u n

.

Byggnadsnämndens
"

ordf
v. ordf

Tekniska nämndens ordf

"

v, ordf

Angående Lännavägen.
Föreningens medlemmar har med största förvåning emottagit telefonbesked
och skrivelser som rör lännavägens breddning.
Föreningen anser att denna fråga lämpligen kan delas upp i planering,
information om planering och plangenomförande. Det förefaller nu som
om sista steget tages före det första.

'

Kär det gäller planeringen för kommunen föreligger, såvitt föreningen
känner till, två alternativ till kegionplan som båda förutsätter att
Crlångsleden bygges samtidigt som kommunens generalplan utvisar en
Storängsled ( f.d. Centrumleden ). För Lännavägens aktuella sträckning
föreligger en gällande stadsplan från 1954- samt pågår stadsplanearbete.
Föreningen konstaterar att övergripande planer där bl.a. trafikfrågor
berörs är under utarbetande. Cm trafikprojekten enligt dessa planer
genomföres förändras lännavägens betydelse ,bl.a. för den tvinga trafiken >
väsentligt.
Den vidgning av Tännavägen som stadsplanen från 1964 utvisar tillkom
under en period då inställningen till trafik och miljö var väsentligt
annorlunda än nu och föreningen anser därför att stadsplanen i denna
del är föråldrad.

1 .aneringssanunanhang kan vidare framföras att såväl kommunala organ
som hembygdsföreningen visat stort intresse för att Hörningsnäs Villa
stad skall bibehållas därför att den är unik för Huddinge och tydligt
visar hur de första villastäderna u t a n f ö r 'Stockholm utformades och på
vilket sätt de bebyggdes. Inom Hörningsnäs Villastad finns ett flertal

byggnader från seklets början.
r.ed tanke på områdets storn. kulturhistoriska värde borde en ny stads
plan for området närmast innebära en klassificering som 1bevarandeom
råde'. Detta kon-trasterar bjärt moljplanerna för vidgning av vägen
som helt skulle slå synder den totala miljön inom området.
Dessutom bör framhållas, när det gäller planering, att en breddning
av vägen dessutom menligt skulle påverka trafiksäkerheten. Un bredd
ning m.m. kommer att medföra ökad oeh snabbare trafik. Redan idag utger
de tunga fordonen en osedvanligt stor del av trafiken och detta för
hållande kommer att accentueras ytterligare om vägen får en högre stan
dard. Detta påverkar menligt trafikniljönför de boende och trafiksäker
heten för de barn som till och från skolan måsta korsa vägen.
Iler

tra fik

och högre hastighet samtidigt son vägbanan i vissa, fall

kommer närmare byggnaderna medför ökade bullerstörningar för de boende,
en faktor som inte kan ha beaktats vid stadsplanearbetet 1D64.
Föreningen anser att den enda riktiga lösnincen på trafikproblemen
Kr att i stället för de dyrbara provisorier som lännavägens oeh T'r.riedalsvägens breddningar utgör skall Storängsleden omgående byggas ut.
Det bör vara möjligt för kommunen att utverka motsvarande AiTS-nedel
för detta projekt som har minst samma sysselsättningsskapande effekt
som provisorierna.
Kär det gäller informationen kan föreningen konstatera att somliga
medlemmar erhållit information i samband ned att tjänstemän tagit kon
takt för att lösa markförvärvsfrågorna. ITågon information om planer
ingen och dess innehåll har ej förelegat. Föreningen kan alltså kon
statera att kommunen utan att på något sätt informera de boende i om
rådet utarbetat ett färdigt stadsplaneförslag för området och r.tt
kommunen redan innan förslaget utställts tagit kontakter för att lösa
genomferandefrågor. Av de kartor som översänts från kommunens exploateringskontor till vissa fastighetsägare framgår att den aktuella

marklösen skulle innebära en 20 m bred Lännaväg. Föreningen finner
kommunens agerande häpnadsväckande, Planlagstiftningen reglerar hur
planering skall ske och föreningen ifrågasätter on kommunen lännat
den information som förutsattes.

■

Pör plangenomförandet kan enkelt konstateras att detta bör följa på
planerna och inte föregripa planeringen, något som nu synes bli fallet.
Föreningen har även konstaterat att kommunen tidigt tagit kontakt en
dast med ett fåtal av de direkt berörda. Detta förefaller märkligt
enär samtliga genomförandefrågor ( enligt kommunens nuvarande handlings
linjer ) brådskar och i så fall alla berörda borde kontaktats. Före
ningen har inte heller erhållit information.

Föreningens samlade uppfattning rörande Lännavägen och dess framtid
kan sammanfattas sålunda
1. Inga åtgärder .som ökar trafiken får genomföras.
2. Storängsledens utbyggnad är en överlägsen lösning på berörda tra
fikproblem. Denna led bör därför snarast byggas. Utbyggnaden av
Lännavägen och Ilari edals vägen blir därmed onödig.
3. I samband därmed kan Lännavägen utläggas till lokalgata och stängas
av norr om Centralvägen. Därigenom kan trafiksäkerheten för skol
barnen, de boendes bullerstörningar, de kulturhistoriska problemen
och områdets bevarandestatus lösas i ett svep. Den enda åtgärd som där
efter kan anses motiverad är att nuvarande gångbana breddas.
4. Här det gäller informationen rörande planeringen har den varit yt. terst bristfällig. Planeringen är tydligen långt framskriden och
föreningen anser att kommunen redan nu och innan stadsplanen utställs
är skyldig att samråda med de boende.
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5 . Med tanke på den stora, tidspress som frågan om lännavugenr; bredd
ning be&rives under anser föreningen att. det skulle varit en mininiåtgärd ott kommunen undeijvåren arrangerat ett informationsmöte
för alla berörda, Mftersom detta ej gjorts kommer föreningen att
arrangera ett note snarast efter skolstarten de 21 augusti. Möre
ningen anser att det då är ett absolut krav att någon ansvarig,
t.ex. byggnadsnämndens ordförande, ställer upp för att besvara de
frågor eller diskutera de synpunkter föreningens medlemmar framför,
Huddinge den 15 juni 1973
För Hörningsnäs Villastads
Fastighetsägareförening

/ C-M Willert /
ordf.

Föreninsens kontaktmän i denna fråga är
C-M Willert

Bosse '.Vallin

Liljev. 1

Lännav, 9

tel: 03 - 711 60 91

hem

03 - 735 63 63

arb

0752 - 414 77

sonmarbost

tel: 03 - 774 66 26
08 - 54 05 00

hem
arb
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Hörningsnäs Villastads
Fastighetsägareförening
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Till
Huddinge Byggnadsnämnd

Program för områdesplanen för Hörningsnäs
Föreningen har beretts tillfälle yttra sig över programskissen.
Planen har diskuterats vid föreningens årsstämma varvid medlemmarna
kommit med synpunkter. Dessutom har föreningsmedlemmar deltagit i
ett av centerpartiet anordnat informationsmöte.
På grundval av de synpunkter medlemmarna redovisat vill föreningen
framföra följande.
Allmänt
Föreningen delar åsikterna att bebyggelsen inom föreningens område
till stora delar kan betraktas som kulturhistoriskt intressant, men
anser inte att detta tillräckligt beaktats vid programförslaget vad
gällder trafik- och bebyggelseplanering (jmf nedan).
De allmänna tankar om förtätning inom området som genomsyrar för
slaget kan föreningen dela.
Trafik
limavägen har i dag helt oacceptabla trafikmängder - särskilt som
den tunga genomfartstrafiken har en extremt stor omfattning. Den
utgör ungefär 1/3 av den totala trafiken (cirka 10.000 fordon per
dygn).
Det är nödvändigt att Storängsleden byggs ut snabbt så att Unnavägen
blir avlastad. Därför är det mycket tillfredsställande att kommunen
nåtien överenskommelse med vägverket om utbyggnad av Storängsleden
mellan lånnavägen och Kommunal vägen under 1981 - 1982. Redan när denna
del av Storängsleden är utbyggd måste tung genomfartstrafik förbjudas
på limavägen. Det är av trafiksäkerhets- och miljöskäl inte accepta
belt att låta den gå kvar på linnavägen till dess Storängsledens nya
anslutning till Huddingevägen blir klar i slutet av 1980-talet.

^

Det inte heller rimligt att satsa cirka 4 Mkr på en utbyggnad
av linnavägen som vare sig behövs efter några år eller kan bli
miljömässigt acceptabel.
En utbyggnad av linnavägen som ger ett 12 till cirka 25 m brett
vägområde skulle slå

sönder området. Ett område som även enligt

kommunens uppfattning är kulturhistoriskt värdefullt. Den omedel
bara närheten till Hörningsnässkolan gör en sådan utbyggnad ännu
mer olämplig.
För att trafiken inte skall lockas in på Larnavägen är det ange
läget att anslutning mellan limavägen och Storängsleden utformas
så att trafiken som går norrut på L navägen naturligen leds in på
Storängsleden.
Den planerade lokal gatan längs linnavägen norr om Central vägen
bör inte byggas då den dels blir onödig när genomfartstrafiken
på linnavägen upphör dels gör alltför stora ingrepp i området.
Sedan linnavägen sålunda fått karkaktären av lokal gata kommer
förslagen till avstängningar mot linnavägen inte längre att vara
aktuella. Utfart till linnavägen kan då accepteras t ex från
Gideon Hydéns väg, Klarabergsvägen m fl. Ej heller behövs då
någon uppdelning av Hörningsnäsvägen i två återvändsgator.
Vad gäller trafikfrågorna i övrigt vill föreningen att det an
ordnas en busshållplats på Lenavägen i anslutning till Hörnings
nässkolan, detta för att förbättra kollektivtrafikstandarden inom
området.
Bebyggelse
Den påverkan på områdets nordvästra del som Hörningsnässkolan ut
gör får inte underskattas. Erfarenheter visar att, i synnerhet
efter den senaste utbyggnaden med gymnastiksal och matsal, både
biltrafik och gång-,
närhet såväl

och cykeltrafik är kraftig i skolans

på vägarna som på gångstråken.

3

Mot bakgrund av detta, samt det förhållandet att den angränsande villa

bebyggelsen är av stort kulturhistoriskt intresse, motsätter sig föreningen

å det bestämdaste planerna på att uppföra ytterligare ett höghus

intill de två redan befintliga. Värdet av ett litet grönområde mel

lan den tyngre bebyggelsen och den lättare villa- och radhusbebyggel

sen i anslutning till låg- och mellanstadieskolan får inte underskattas.

Bet lilla grönområdet utnyttjas för närvarande i hög grad som

park

för omkringboende samt skolbarnen.

Ett höghus skulle f. ö..kraftigt förvärra den trafiksituation som redan n

nu är ansträngd

samt helt spoliera framtida möjligheter till solfångare

på näraliggande fastigheter.

Skulle planeringen ändå kräva ett ianspråktagande av den nu obebyggda

marken anser föreningen att t.ex. tre

tvåfamiljshus vore en accep

tabel exploateringsgrad.

Även i övrigt anser föreningen att en förtätning av bebyggelsen i

Hörningsnässkolans närhet bör vara måttlig och med beaktande av de

kulturhistoriska intressen som föreligger.

Att Hörningsnässkolans eventuellt framtida utbyggnad alternativt komplet-

teringmed idrottsanläggningbbör ske på den obebyggda marken sydost

om skolan bör stå utom allt tvivel.Att grundförhållandena där är

*r

dåliga är väl känt men de är inte sämre än på tidigare exploaterade

marker.

Service.

I motsats till programskissens uppfattning anser föreningen att när-

butiksservicen är tillfredställande inom vårt område. Butikerna i

omedelbar anslutning till området

( vid Solfagravägen, Hörningsnäsvä-

gen, Kvarnbergsplan och ^jödalsvägen ) utgör ett fullt tillräckligt

närbutiksut bud.

övrigt.

I anslutning till det egentliga planarbetet kommer föreningen att

med intresse återkomma med aspekter på planläggningen inom f.d.

Hö rningsnäs Muni c ipalsamhälle.

Sammanfattning.

Föreningen anser sålunda

-att Lännavägen inte skall byggas ut

- att den tugga genomfartstrafiken skall förbjudas på Lännavägen

mellan Kommunalvägen och Storängsleden

- att bebyggelseplaneringen mera skall beakta de kulturhistoriska

aspekterna

- att någon ytterligare höghusbebyggelse inom området inte

skall ske

för Hörningsnäs Villastads Fastihetsägareförening
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T R A F IK S T A N D A R D I H Ö R N IN G SN Ä S
Analys med hjälp av T R Å D
Planverket utgav år 1982 publikationen
"Allmänna råd för planering av stadens
trafiknät", TRÄD. Där lämnas anvisningar
an hur standarden på vägnätet kan be
stämmas med hänsyn till frarrikanlighet
och säkerhet för olika traf ikantgrupper.

------ jer en god standard san i regel
______ a n uppnås vid nyplanering
t

-'.an tillämpas vid besvärliga pla
______ ieringsförutsättningar som exem
pelvis kan förekomma vid föränd
ringar i befintliga områden
b

h

fuiebär en låg standard som i
regel bör undvikas.

För att beskriva de kvaliteter som be
handlas i råden har tre standardnivåer
införts. De anges med färgkoden grönt gult - rött och har följande innebörd:

HUVUDNÄT
U PPSA M LIN G SG A TO R
>1MNASItr,

LO KA LG A TO R

WECGÄftDSVAGEN

rOMTÖEPGA
SKOLAN %
KVAPN0EPOe.

AN JI

LUDDlNCit-CENTBUM

Tfft HQR/VINCi E /V

BILD1
Enligt TRÄD delas bilnätet i en tätort
upp i ett huvudnät och ett lokalnät,
bild 1. I generalplanen för Huddinge
kommun 1978 finns ett huvudnät för
biltrafik redovisat. I centrala Hud
dinge är det bl a Huddingevägen, Ägestavägen, Lännavägen och Storängsleden.

Huvudnätet förbinder kommuner och k u h mundelar med varandra. I huvudnätet ska
framkaoligheten för biltrafik priorite
ras utan att för den skull godtagbar
säkerhet och trygghet för andra trafi
kanter på och vid gatan eftersatts.
1

Framkomlighet för bilar i huvudnätet
och pä lokalnätets uppsamlingsgator
En av vägarna i huvudrvitet, Lännavägen,
går genom Hömingsnäsområdet. Lokalnä
tet består av övriga gator varav några
är s k uppsamlingsgator, sam leder
trafiken från ett grannskap till huvud
nätet. De fordras när trafikflödet blir
stort eller körsträckorna långa. I
lokalnätet är det inte lika nödvändigt
med hög framkomlighet utan miljö och
säkerhet bör här komma i första hand.
Bilnätet i Hörningsnäs beskrivs genom
att standardnivåerna på framkomlighet
och säkerhet anges. Säkerheten i huvud
nätet gäller både biltrafikanter och
oskyddade trafikanter, bild 2. Säkerhe
ten i lokalnätet gäller främst de
oskyddade trafikanterna och behandlas
därför under rubriken "gång- och cykel
nätet" .
B IL D 2
Framkomligheten i huvudnät och på lo
kalnätets uppsamlingsgator beskrivs i
TRÄD med hjälp av hastigheten. r,ännavägen får röd standard på sträckan
förbi skolan där hastigheten är begrän
sad till 30 km/h, eftersom framkomlig-

heten ska prioriteras i huvudrvitet.
Resten av sträckan får grön standard.
Uppsamlingsgatorna får grön framkomlighetsstandard genom Hörningsnäs eftersom
hastigheten är 30-50 km/h.

Säkerhet i huvudnätet för biltrafik
Korsningsavständ
Säkerheten i huvudrvitet beskrivs i TRÄD
bl a med hjälp av korsningsavstånd och
antalet utfarter på en viss våglängd,
bild 3. Det är i korsningar som de
största olycksriskerna finns. Ett ekat
antal korsningar i huvudnätet innebär
därför större olycksrisk. Avståndet
mellan korsningarna på Lännavägen är
ofta mindre än 150 m, dvs röd standard
enligt TRÄD. Lännavägen har också en
hel del temtutfarter. Standarden ur
denna aspekt varierar mellan grön och
gul, dvs mellan 1 och 3 utfarter per
100 m.

B IL D 3
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gång- och cykelnätet
Ett huvudnät för gång- och cykeltrafik
hör enligt TRÄD förbinda grannskap i
staden ined varandra och ned målpunkter
san t ex större centrumanläggning,
fritidsanläggning, arbetsområden, bussoch jämvägsterminaler. Ett lokalnät
eller grannskapsnät för ge-trafik bör
utgöras av förbindelser incm grannska
pen. Viktiga målpurikter är t ex LM-skola, lekpark, närbutik/kiosk, idrotts
plats och postkontor. De gång- och
cykelförbindelser i centrala Huddinge
san idag fungerar san gc-nät redovisas
på bild 4. Samtliga förbindelser sam
manfaller med vägar för biltrafik.

Idag fungerande huvudnät
länk i grannskapsnät
länk i både huvudnät
och grannskapsnät

För gång- och cykeltrafikanten är sä
kerheten av grundläggande betydelse.
Säkerhetsstandarden för gc-förbindelse
son sairmanfaller med väg för biltrafik
bedöms i TRÄD med hänsyn till biltra
fikens hastighet och trafikflöde samt
med hänsyn till dm gc-förbindelsen
ingår i grannskapsnätet eller huvudnä
tet. Några av gc-förbindelsema i HÖrningsnäs - Lännavägen och Centralvägen
- är länkar både i grannskapsnätet och
i huvudnätet och bör alltså bedömas två
gånger. Endast bedömningen av förbin
delsen san lärik i grannskapsnätet har
redovisats eftersom större krav ställs
för grannskapsnätet.

Säkerhetsstandard för GC- förbindelser dä
de bedöms som länkar i grannskapsnätet
Vägarna får röd standard då trafikflö
det är större än 300 b/Dh* oavsett om
hastigheten är 30 km/h eller 50 km/h.
Röd standard blir det också cm hastig
heten är 50 km/h och vägen saknar gång
bana. Där hastigheten är 50 km/h och
trafikflödet är mindre än 300 b/Dh blir
standarden gul under förutsättning att
gångbana finns. Grön standardnivå anses
gälla där hastigheten är 30 km/h och
biltrafikflödet mindre än 100 b/Dh.
Säkerheten på de lokalgator som inte
ingår i gång- och cykelnätet gäller i
huvudsak de oskyddade trafikanterna.
Här ställs inte lika höga krav sen för
gator dit gång- och cykeltrafik sär
skilt hänvisas. Säkerheten och känslan
av trygghet påverkas av:

Trehorm nqeh
0

o
o

*

biltrafikens storlek och hastig
het
bebyggelsens typ och täthet samt
entréernas läge
b/Dh = bilar per dimensionerande
tinme, dvs den tirrme på dygnet
med mest. trafik

Säkerhetsstandard för GC- förbindelser
pä lokalgatorna
På gator med gles småhusbebyggelse, som
det ju i huvudsak är frågan cm i Hörningsnäs, anges att grön standard er
hålls cm trafikflödet är mindre än 300
b/Dh och hastigheten är 30 km/h. Incm
Hömingsnäs lokalnät kerrmer rran idag
inte någonstans upp i trafikflöden över
300 b/Dh men hastigheten 30 km/h eller
lägre kan bara påräknas där körsträckan
är mindre än 150 m eller gatan givits
särskild ut for ruling. K r hastigheten
över 30 km/h blir standarden röd.

B IL D 6
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FÖRSLAG TILL PROGRAM FÖR OMRÅDESPLAN

Stadsbyggnadskontoret har påbörjat arbetet med
en områdesplan för Hörningsnäs. En områdesplan
skall ange markens användning för olika ändamål,
såsom bostäder, service, vägar, grönområden etc.
Områdesplanen skall ligga till grund för fortsatt

bostadsområde med
(äqre markutnyttjande

planläggning (stadsplan)
verksamhet i övrigt.

och

lör kommunens

I denna skrift - FÖRSLAG TILL PROGRAM FÖR
OMRÅDESPLAN - redovisas de viktigaste förut
sättningarna för områdesplanearbetet, vilka pro

>

generalplan

blem som finns samt en programstctss med olika
utbyggnadsmöjligheter.
Områdesplanen arbetas fram med ledning av pro
grammet och de synpunkter som framförts av de
boende i området och av berörda förvaltningar.

qillande ptener
I Hörningsnäs gäller stads- eller byggnadsplaner som till övervägande del anger
bebyggelse med friliggande småhus på
stora tomter. Planerna är föråldrade och
anses till stora delar inte vara genomför
bara. Byggnadsförbud har därför funnits
under lång tid.

'arbetsområde med
Lägre marKutTiijttjgftde
liq- odn mellgn
stadiesKolg

Sedan slutet av 40-talet har planarbete
bedrivits periodvis i Hörningsnäs men en
bart resulterat i några få fastställda planer.
Detta beror främst på att områdesplan
saknats och på att skilda uppfattningar
funnits om områdets utnyttjande och
tekniska förutsättningar.

iqy^ttefirenine
tdqqninq
1

arbetsområde med
(ggre markutmjttpnde
och rekmations-

le, öppen wturrwrk

kommunala beslut
•E n översiktlig plan, ”Generalplan för Huddinge
kommun 1978” , godkändes av kommunfull
mäktige 1978-04-24. I fig 1 redovisas vad som
gäller för Hörningsnäs.
®KELP (kommunalekonomisk långtidsplan)
anger en framtida utbyggnad av Hörningsnässkolan för mellanstadiet. Tidpunkten är be
roende av befolkningsutvecklingen.
©KBP (kommunalt bostadsbyggnadsprogram)
anger ingen bostadsutbyggnad i området i av
vaktan på områdesplan.
Med stöd av planutredningar för enstaka kvarter
(tomtindelningar och fastighetsplaner) pågår en
skilt byggande främst i områdets norra del.

Kommunen har vid upprepade tillfällen begärt
att vägförvaltningen bygger ut Lännavägen.
Möjligheter finns nu till en utbyggnad av vägen
som beredskapsarbete. Projektering och markin
lösen har skett.

upplqsninqgr synpunkter
Programförslaget har utarbetats inom stadsbygg
nadskontorets planavdelning. Förfrågningar i
ärendet besvaras av planingenjörerna Barbro
Malmlöf och Jan Larsson (trafikfrågor), stads
byggnadskontoret, Kommunalvägen 28, Hud
dinge, tfn 08-7791779 respektive 08-7791397.

1

Synpunkter på områdets planering måste ha
inkommit till byggnadsnämnden senast 5 juni
1981. Adress: Huddinge byggnadsnämnd,
141 85 HUDDINGE.

Allmänt
Befintliga förhållanden
Problembeskrivning
Programförslag
Programskiss

sid
1
2
3
3
4

PROGRAMSKISS
markanvgndmnq
Stadsbyggnadskontoret redovisar här ett förslag på hur
de obebyggda eller glest bebyggda områdena i Hörningsnäs kan användas. Områdena finns inringade och beskriv
na på kartan här intill. För de flesta områdena finns för
slag på alternativa användningssätt med olika exploate
ringsgrad.
För de områden som inte beskrivs särskilt föreslås i stort
sett oförändrad markanvändning. En förtätning med
ett 60-tal småhus kan dock ske i befintliga småhusområ
den genom att obebyggda tomter bebyggs, stora tomter
delas och fritidshus ersätts med permanentbostäder.

kollektivtrafik
Inga förändringar föreslås av bussarnas linje dragning.
Genom att planera nya lägen för busshållplatser och ge
nom att bygga ut gångvägsystemet kan hela Hörningsnäsområdet få godtagbara avstånd till busshållplatserna.
En målsättning bör dock vara att öka turtätheten på
linje 709 och 716.

qånq~ och cykeftrafik
I enlighet med generalplanen har huvudstråk för gångoch cykeltrafik redovisats dels utefter Lännavägen och
dels från Huddinge centrum till området kring Trehörningen. Dessutom föreslås ett huvudstråk som förbinder
bebyggelsen öster om Lännavägen med skola och före
slagen idrottsplats samt lekpark. Korsningarna med
Lännavägen är i båda fallen svårlösta eftersom grundför
hållandena knappast möjliggör någon planskildhet i
dessa punkter, vilket annars vore önskvärt. Det lokala
gång- och cykelvägnätet kommer att studeras i samband
med att förslaget till områdesplan arbetas fram.

biltrafik
För att höja standarden på Lännavägen har en ombygg
nad projekterats. Samtidigt förutsätts att den tunga
trafiken hindras att ta sig till Storängens arbetsområde
och avfallshanteringen i Gladö Kvarn via Lännavägen,
den dag Storängsleden byggts (se sid 2).
För trafiknätet i övrigt föreslås:
•
•

förbättring av Rotnäsvägens standard
nya lokalgator i kv Protokollet och Paragrafen (1)
samt utefter kv Gräslöken (2) för att begränsa antalet
tomtutfarter på Lännavägen
• avstängning m ot Lännavägen av Björkhultsvägen (3),
Gideon Hydéns väg (4), Klarabergsvägen (5), Törnvä
gen (6), Cypressvägen (7) och Apelvägen (8)
• en möjlig uppdelning av Hörningsnäsvägen i två återvändsgator (9) samt avstängning av Klarabergsvägen
(10), Ekedalsvägen (11), Pilvägen (12) och Kvarn
bergsvägen (13) för att förhindra genomfartstrafik.

xn| 2 ;.<><)ll Into Kjcllis

Området som idag är parkmark, ligger mellan be
fintliga flerfamiljshus i kv Beslutet och Hörningsnäs villastad med sin kulturhistoriskt intressanta
bebyggelse och miljö. Ett flerfamiljshus ger ut
rymme för kompletterande parkeringsplatser och
lekytor medan småhusbebyggelse tar hela ytan i
anspråk.

Grundförhållandena är dåliga varför området är
olämpligt för bebyggelse. Hörningsnässkolan har
behov av en skolidrottsplats som dock måste an
passas till bullret från Lännavägen.

Området har dåliga grundförhållanden varför det
bör bibehållas som friyta. Närheten till skola och
förskola gör området intressant för parkleksverksamhet.

Området kan användas som kompletterande parke
ring för intilliggande flerfamiljshus i kv Klockarbacken.

Mycket dåliga grundförhållanden. Tidigare har
marken varit uppodlad. Odlingslotter är ett tänk
bart användningssätt, trots närheten till Länna
vägen.

Grundförhållandena är inte sämre än att området
skulle kunna bebyggas med låga byggnader, t ex
småhus, med anslutning från Apelvägen. Alterna
tivt kan området läggas ut som parkmark.

Kommunen äger stora delar av detta område, som är bebyggt med
fritids- och bostadshus. Området är kuperat och har en riklig träd
vegetation. Närheten till centrum talar för en hög exploatering,
t ex flerfamiljshus i 4 vån. Alternativt kan området bebyggas med
radhus eller friliggande småhus.

Grundförhållandena är myckel dåliga. Området är väl beläget i
förhållande till gångstråk och bebyggelse varför det är intressant
som park och friområde. Forskning kring nya grundläggningsmetoder pågår dock i området, vilket kan leda till en experimentbebyg
gelse.

M arkens användning har kon sekven 
ser f ö r befolkningsunderlag och
beh ov av service. Under rubrikerna
'maximal u tbyggn ad ’ respektive
'minimal u tb y g g n a d ’redovisas inne
börden av dessa utbyggnadsalterna
tiv. M ellan dessa båda y tte rlig h e te r
kan utbyggnaden varieras om rådesvis enligt program skissen.
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maximal utby
Maximalutbyggnad enligt pro;
språk för bebyggelse. Det föi
området kan användas för lek
Detta alternativ innebär ett
byggda småhus. Därtill komn
detta ett tillskott av ca 400
vånare, dvs ungefär en fördubl
Maximalutbyggnaden ger unc
förutsättning att 75 % av on
barnomsorg. Fördelningen in
Hälften av avdelningarna ka
något år efter inflyttning, då l
fritidslokal och ett flertal kva
en närbutik.
Hörningsnässkolan beräknas e
maximalutbyggnad.
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Landstinget vill uppföra ”bostadsgrupp för psykiskt
utvecklingsstörda barn” . Ett hus på vardera tomten.

förskola
7 SS

13 SS

4 fs
5ss

p a rk
4 ss
butik

Området, som är obebyggt och med fin vegetation,
bör reserveras för eventuell framtida förskola.
Alternativt kan marken utnyttjas för samman
byggda småhus.
Området, som är kuperat och delvis med riklig
vegetation, är helt obebyggt. Marken kan utnyttjas
för sammanbyggda småhus.

Rotnäsvägens anslutning till Solfagravägen bör
byggas om både i plan- och höjdläge. Ett begränsat
antal småhus kan placeras intill vägen.

Den södra delen av området tillhör reningsverket,
resten är parkmark utan egentligt värde. Marken
kan användas för småhus eller som ett alternativt
läge för närhetsbutik.

110 f s
15 SS

35 SS

har inte så stort värde
på grund av de svåra
Jandena. Området lämor en bebyggelse med

park
18 ss

Läget intill Rotnäsvägen (tillfartsgata) gör området intres
sant för olika servicelokaliseringar (närhetsbutik, fritids
lokal, bokbusshållplats). Vissa anslutningssvårigheter före
ligger dock p g a nivåskillnader. Alternativt kan området
utnyttjas för sammanbyggda småhus eller friläggas som
park.

7 ss
service

Området består av en bergkulle
med tre små fritidshus. Området
kan utnyttjas för friliggande eller
sammanbyggda småhus.

Planerat rekreationsområde intill
Trehörningen gör området mindre
viktigt som grönområde. Området
lämpar sig väl för en tätare exploa
tering, flerfam iljshus eller samman
byggda småhus. Detta förutsätter
dock att Rotnäsvägen byggs ut
samt att en viss kompletterande
serviceutbyggnad genomförs.

jnad'

minimal utbyqqnad'

nskissen innebär att alla större obebyggda markytor tas i an
sätter att Trehörningens uppdämningsområde strax söder om
i rekreation.

Minimalutbyggnad enligt programskissen innebär att de områden
som har mycket dåliga grund- och nivåförhållanden inte bebyggs
utan används för att fylla behovet av lek- och rekreationsytor in
om planområdet.

kott på ca 240 lgh i flerfamiljshus och ca 100 lgh i sammanca 60 friliggande småhus inom området i övrigt. Totalt ger
. Befolkningen i området kommer att uppgå till ca 2.300 in
g av nuvarande befolkning.
ag för ca 10 nya förskole- och fritidshemsavdelningar under
lets barn i åldern 0-9 år skall beredas plats i någon form av
utionsplatser-familjedaghemsplatser förutsätts vara 60%-40%.
göras provisoriska eftersom angivet behov avser tidpunkten
nantalet är som störst. Vidare finns underlag för en fritidsgård/
rslekplatser. Befolkningsunderlaget bör även vara tillräckligt för
r tillbyggnad kunna ta emot de elever som tillkommer vid en

Totalt innebär detta alternativ ett tillskott på ca 90 lgh i småhus
bebyggelse. Därtill kommer ca 60 friliggande småhus inom om 
rådet i övrigt. Totalt ger detta ett tillskott av ca 150 lgh och en
ökning av befolkningen i området från ca 1.200 invånare till ca
1.600.
Minimalutbyggnaden ger befolkningsunderlag för 5 nya för
skole- och fritidshemsavdelningar under samma förutsättningar
som i maximalalternativet. Några av avdelningarna kan göras
provisoriska. Vidare finns underlag för en mindre fritidslokal.
Däremot finns inte kundunderlag för en närbutik.
Hömingsnässkolan har möjlighet att ta em ot de elever som till
kommer vid en mininalutbyggnad.

hem) och en deltidsförskola (lekskola).
Närbutik saknas.

generalplaneförslaget och ligga i nära anslutning till flerfamiljshusområden” .

teknisk försörjning
Vatten- och avloppsledningar finns utbyggda i så gott som hela området. Området vid
f d Hörningsnäs gård saknar VA-försörjning.

De flesta småhusen i Hörningsnäs är oljeeldade. Relativt få är eluppvärmda. Hörningsnässkolan och förskolan vid Centralvägen
samt ytterligare några byggnader är anslutna
till fjärrvärmenätet.

k o lle k tiv tr a f ik
Hörningsnäs trafikeras av tre busslinjer med
sammanlagt 8 hållplatser inom området. Re
lativt stora partier av bebyggelsen har mer än
500 m gångavstånd till busshållplats (se fig 5).

lin je
h ö g t r a f ik
744
716
709

T u rtä th e t
l å g t r a f ik

1 t u r / 1 0 m in
1 tu r / 1 / 2 t im
1 t u r / 1 1 / 2 t im

1 t u r / 1 2 m in
1 t u r / t im
1 t u r / 2 t im

Bäst kollektivtrafikförsörjd är den sydvästra
delen av Hörningsnäs. Linje 744 trafikerar
där Centralvägen-Lännavägen med 89 turer
per vardagsdygn i vardera riktningen. Lännavägen trafikeras också av linje 709 med 7
turer per vardagsdygn. I områdets östra del
trafikeras Solfagravägen av linje 716 med 21
turer per vardagsdygn. Samtliga linjer passe
rar Huddinge station. Linje 716 har ändhåll
plats vid Stuvsta station, där den ansluter till
pendeltågen. Linje 744 ansluter till tunnel
banan i Rågsved, Högdalen och Farsta.

cjlncj- och cvjkeltrafik
Särskilda vägar för gång- och cykeltrafik finns
inte i området och de flesta gatorna saknar
gångbanor. Den största gångtrafiken går mot
Huddinge centrum och Hörningsnässkolan.

Trafiksäkerheten är låg då det endast finns
en smal gångbana pä vägens ena sida och
gångbanor samt gång- och cykelvägar helt
saknas i resten av området.

Vid skolan har Lännavägen ett övergångsstäl
le som är signalreglerat. För övrigt saknas
signaler. Lännavägen är smal och krokig sam
tidigt som vägen har stora trafikmängder.
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BEFINTLIGA

FÖRHÅLLANDEN

befintliq bebqqqelse
Hörningsnäs är i huvudsak bebyggt med glest
liggande småhus av varierande ålder. I områ
dets östra del har dock ett flertal radhus
längor inpassats i villabebyggelsen och i
södra delen ligger ett antal fritidshus kvar.
I nordväst, f d Hörningsnäs villastads municipalsamhälle (se fig 3), finns ett markant in
slag av kulturhistoriskt intressant bebyggelse
från början av 1900-talet (enligt länsantikvariens klassificering).

tlerfam ili'skus
S3mman byyydq SmåhuS
] -frilt^cjsrtde Småhus

Hörningsnäs var det första municipalsamhället i Huddinge. Det bildades 1914 och hade
då drygt 200 invånare, främst köpmän och
hantverkare. De typiska husen har två vå
ningar med röd eller gul träpanel och vita
lister. Husen är stora med altan eller veranda
på bottenvåningen.

kulturhiston-skt

intressant b&by^tise
■fritid-skui
B. allm änt område.

Miljön präglas också av de stora lummiga
trädgårdarna.

arbetsområde

Inom Hörningsnäsområdet finns idag ca 370
småhus med en befolkning på ca 1.200 invå
nare.

obeby^jd mark
»

arans fo r f d .H orrunqsnas muntapalsamhalle

naturförutsgttnincpr
Till största delen består området av träd
bevuxna berg och dalar. På bergshöjderna
dominerar barrträden och i dalsänkorna
lövträden med stora inslag av ek. Flera par
tier är mycket branta, framför allt där berget
går i dagen.
Kring korsningen Lännavägen och Central
vägen finns stora öppna leråkrar. Grundför

hållandena i hela detta område är mycket
dåliga med lös lera utan torrskorpa. Avse
värda marksättningar kommer att ske under
mycket lång tid på grund av att grundvatten
ytan långsamt sänks. Nordväst om renings
verket finns ytterligare ett område med
dåliga grundförhållanden. Inför arbetet med
områdesplan bör även detta område under
sökas.

service
Väster och norr om Hörningsnäsområdet
finns ett allsidigt utbud av service (se fig 4).
Huvudparten av de boende inom området
har dock längre än 500 m till denna service.
Till Huddinge centrum och pendeltågstatio
nen är avståndet 1-2 km.
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7 0 -ta le t h a r restaurering av sjön TrehörL ä n n a v ä g e n in till p la n o m r å d e ls
sö d ra d e l h a r a n v ä n ts s o m m a g a sin f ö r u p p m u d d r a t
slam . D e tta k o m m e r a t t to r k a u t sä a t t o m r å d e t
k a n a n v ä n d a s f ö r o lik a t y p e r a v r e k r e a tio n o c h
m o tio n m e n in t e f ö r b y g g n a d e r o d y l.
U nder

ningen p d g ä tl.

^mnasiurn

Hörningsnässkolan har nyligen byggts om
till låg- och mellanstadieskola och enligt
kommunens verksamhetsplaner skall den
kompletteras med ytor för lek och idrott.
Kommunstyrelsen har i samband med generalplanearbetet uttryckt önskemål om ”att

sim-o idrottshall
aula/bio
idrottsplats
frltidsqird
öppen förskolq

distriktsläkare^

H* sko Ig
qijmnastiksal

sMidrottspkftS
1

.

I -fritids- idrottsplats
f hem
^mnastiksql

biltrafik
Lännavägen utgör för närvarande den enda
trafikleden mot kommunens södra delar och
mot industriområdet i Gladö Kvarn (sopsta
tion, bildestruktion m m). Den trafikeras
av 8.000-10.000 fordon per dygn och ande
len tung genomfartstrafik är stor. Vägens
standard är mycket låg med många direkta
tomtutfarter, branta krön och tvära kurvor,
som ger skymd sikt.

förhållandena på Lännavägen förbättras.
Byggstart för Storängsleden beräknas ske
under år 1981. Dessutom har en ombygg
nad av Lännavägen till 7 m körbana med
gång- och cykelbanor på båda sidor projek
terats och erforderlig mark köpts in. Om
byggnaden är avsedd att genomföras via
AMS och är alltså beroende av arbetsmark
nadssituationen.

En ny väg - Storängsleden - planeras söder
om Huddinge centrum mellan Huddingevägen och Lännavägen (se fig 6). Den tunga
genomfartstrafiken kan hänvisas hit så att

Efter Storängsledens utbyggnad beräknas
trafiken på Lännavägen att halveras och
den tunga genomfartstrafiken att upphöra.

Centralvägen och Rotnäsvägen samlar upp tra
fiken från angränsande områden. Framför allt
Rotnäsvägen har en mycket låg standard.
Solfagravägen i områdets östra gräns är också
en uppsamlingsgata. Den har dock tillfreds
ställande standard. Övriga vägar inom området
är lokalgator som till övervägande del har
mycket låg standard.

PROBLEMBESKRIVNING
I stora delar av Hörningsnäsområdet är det
oklart vad marken bäst kan användas till.
För att kunna ta ställning till detta måste
kunskap finnas såväl om förhållanden inom
området - ”inre förutsättningar” - som om
förhållanden i kringliggande områden ”yttre förutsättningar” .

qttre förutsgttninqgr

Inre förutsättrunqar
Hörningsnäs är i sin helhet glest bebyggt
och har stora värden både ur kulturhisto
risk och miljömässig synpunkt. Vissa delar
är dessutom svåra att bebygga då grundför
hållandena är dåliga. Detta är förutsättningar
som ställer krav på bevarande och återhåll
samhet när det gäller nybebyggelse.
Samtidigt finns det stora obebyggda mark
ytor i området där den tekniska försörjning
en är utbyggd. Dessa förutsättningar ger möj
lighet till en omfattande nybebyggelse.

PR &RAMFÖRSLA
0

0 +^A
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Hörningsnäs ligger nära Huddinge centrum
och Storängens arbetsområde. Närheten till
stort utbud av service och arbetstillfällen
gör det önskvärt att relativt många nya bo
städer byggs i området. Å andra sidan stäl
ler den angränsande täta bostadsbebyggelsen
krav på utökade friytor för lek och rekrea
tion.
Sydost om Hörningsnäs finns stora naturom
råden, särskilt kring sjön Trehörningen. När
heten till dessa bidrar till att göra Hörnings
näs attraktivt för bostadsbebyggelse.

f'9 7
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riktlinjer för servicelit bonaden
Nybebyggelse bör enligt Planverkets råd och
anvisningar inte ha bostäder med längre av
stånd än 500 m till ”vardagsservice” . Med
vardagsservice menas service som har med de
dagliga behoven och barnen att göra, t ex
dagligvarubutik, kollektivtrafik, skolor och
förskolor. Enligt stadsbyggnadskontoret bör
denna servicestandard vara målsättning för
Hörningsnäs.
Den ”vardagsservice” som idag finns inom
Hömingsnäsområdet är en LM-skola (Hörningsnässkolan), en förskola/fritidshem och
en deltidsförskola (se fig 4). Övrig service
ligger utanför Hörningsnäs och för huvud
parten av bebyggelsen bortom 500 m gång
avstånd. Vid en förtätning i Hörningsnäs bör
därför mark reserveras i områdesplanen för
en rad olika servicefunktioner såsom försko
lor, fritidslokaler, parklek, kvarterslekplatser,
dagligvarubutik etc. Markreservationerna
måste även täcka det långsiktiga (10-20 år)
behovet av utrymme för barnomsorgen, oav
sett servicenivå.

Stadsbyggnadskontoret ger här förslag till allmän målsättning för dels den bebyggda
marken och dels den obebyggda eller glest bebyggda marken i Hörningsnäs. Den obebygg
da marken har även delats upp efter markförhållandena.

bebijqcjd mgrk
allmän målsättning
Relativt tät småhusbebyggelse, be
fintliga fullt utnyttjade arbetsområ
den och tomter som används för all
mänt ändamål.

Nuvarande markanvändning bibehålls. Eventuell
förtätning av bebyggelsen bör ges en måttlig om
fattning så att inte områdets nuvarande egenskaper
väsentligen förändras.

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
och miljö utan större inslag av nybebyggelse.

Nuvarande markanvändning och miljö bibehålls,
Eventuell förtätning av bebyggelsen bör noggrant
prövas och ges restriktioner i form av krav på bygg
nadernas utformning och tomtstorlekar, så att om
rådets nuvarande karaktär bibehålls.

obebqqqd rrtärk

Hörningsnässkolan ligger på ca 1 km gångav
stånd från de sydvästra delarna av planområ
det. Detta är längre än önskvärt men tillräck
ligt underlag för någon ytterligare skolutbyggnad finns inte i Hörningsnäs Med hän
syn till detta måste trafiksäkra gång- och
cykelvägar anordnas till skolan.

Obebyggd eller glest bebyggd mark
med:

allmän målsättning

TJTTT7T71

Dessa markytor bör i första hand användas som
grön- och rekreationsytor till angränsande bebyg
gelse.

De äldres behov av lämpliga bostäder och
service bör särskilt uppmärksammas efter
som antalet pensionärer ökar snabbt i och
omkring Hömingsnäsområdet. Framför allt
bör alternativ till villabostaden finnas så att
äldre kan bo kvar i området.

besvärliga nivåförhållanden.

Dessa områden kräver kostsamma åtgärder för att
kunna utnyttjas. Antingen kan de ligga kvar som
naturmark eller ges en relativt tät terränganpassad
bebyggelse, typ terrasshus.

goda grund-och nivåförhållanden.

Dessa områden bör utnyttjas varvid alla former av
bebyggelse och exploateringsgrad kan komma
ifråga.

svåra grundförhållanden.
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