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1 Bakgrund och uppdrag 

Exploateringsintressen finns för nybyggnad av bostäder inom stadsdelarna Hagsätra och 
Rågsved, Stockholm Söderort. Därtill skall naturreservatsgränser mot Rågsveds 
friområde fastställas. Sweco har med anledning av detta, av Stockholms 
exploateringskontor uppdragits genomföra en inventering av möjliga förtätningsprojekt 
inom hela stadsdelsområdet Hagsätra-Rågsved med avseende på projektens 
tillgänglighet och åtkomlighet i förhållande till befintliga och eventuella nya trafiknät och 
viktiga målpunkter för det vardagliga resandet i området. 
 
Syftet med utredningen är att identifiera platser och områden som kan bebyggas ur ett 
mobilitets- och trafikförsörjningsperspektiv. Utifrån detta material, jämte andra parallella 
utredningar, ska staden kunna identifiera ett antal fokusområden där byggherreintressen 
undersöks inför eventuell detaljplaneläggning. 
 
Uppdraget har omfattat två delområdesstudier;  

a) Mer detaljerade vägstudier för området söder om Bjursätragatan i Rågsved  
b) Översiktlig studie av resterande delar av stadsdelarna Hagsätra-Rågsved. 

Denna rapport behandlar arbeten genomförda för område enligt b).  
 

 

Figur 1 Befintligt gatunät  
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2 Förutsättningar nuläge 

2.1 Trafiknät 

2.1.1 Cykeltrafik 

 

Figur 2 Cykeltrafiknät 

Kartan visar cykelnätets klassificering enligt Stockholm stads cykelplan (2012). 

Pendlingsstråk används av cyklister som har målpunkter i olika kommuner eller flera 

stadsdelar med reslängder som ofta överstiger fem kilometer. Huvudstråk används av 

cyklister som har målpunkter i olika stadsdelar och är till för cykling till och från 

stadsdelen, mellan närliggande stadsdelar och dess knutpunkter. De fungerar också som 

länkar till pendlingsstråken. 

Det överordnade cykelnätet inom området löper i stora drag längs Huddingevägen och 

Rågsvedsvägen. Strax utanför området löper ett pendelstråk längs norra sidan av 
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Magelungsvägen. Detta är dock svåråtkomligt från Hagsätra på grund av de barriärer 

som Nynäsbanan och Magelungsvägen utgör. Lokalcykelnätet karakteriseras av 

friliggande gång- och cykelvägar som följer det flertal dalgångar som löper diagonalt 

genom området från nordväst till sydost. 

2.1.2 Kollektivtrafik 

 

Figur 3 Kollektivtrafiknät 

 

Nuvarande busstrafikering täcker in större delen av stadsdelarnas bebyggelse med 

generellt korta gångavstånd till busshållplatser Det är bara områdena närmast 

Magelungsvägen i östra Hagsätra och det låglänta Rågsveds friområde som har långa 

gångavstånd till kollektivtrafik under dagtid. Busstrafiken förbinder stadsdelarna med 

bland annat Älvsjö i norr, Huddinge i söder och Högdalen i öst. Busstrafiken förbinder 

också stadsdelarnas yttre områden med respektive stadsdelscentrum och 
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tunnelbanestation. Förutom de två tunnelbanestationerna är även Älvsjö station en 

närliggande kollektivtrafikknutpunkt med regional koppling.  

 

Linje Linjesträckning Turtäthet (högtrafik) 

19 (T-bana) Hagsätra - Hässelby str. 6 min 

143 Älvsjö stn - Högdalen 12 min 

172 Norsborg - Skarpnäck 5 min 

195¹ Centralen - Hagsätra - 

744 Balingsnäs - Högdalen 15 min 

Stomlinje N ² Norsborg - Tyresö C - 

¹ Nattbuss   ² Planerad stombusslinje, antas ersätta 172 med samma turtäthet 
                   

Tabell 1 Kollektivtrafikens turtäthet i området 
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2.1.3 Motorfordonstrafik 

 

Figur 4 Bilvägnät 

Huddingevägen (väg 226) utgör tillsammans med Magelungsvägen och Rågsvedsvägen 

huvudvägnätet i området. I lokalvägnätet är Bjursätragatan, Hagsätravägen och 

Vintrosagatan, Ormkärrsvägen, Glansammarsgatan och Olshammarsgatan exempel på 

uppsamlingsgator.  

Vid kommungränsen övergår Huddingevägen från statligt väghållarskap i Huddinge till 

kommunalt väghållarskap i Stockholm. Vägen ingår i det primära vägnätet i Stockholms 
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län och är utpekad som sekundär transportled för farligt gods. Länsstyrelsen anger i sina 

riktlinjer1 följande angående bebyggelse intill sekundära leder; 

  

Även bebyggelse intill järnväg är förknippat med restriktioner gällande avstånd till 

bebyggelse; 

 

                                                      
1 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods, 
publicerad 2016-04-11 
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Tabell 2 Trafikflöden år 2016 (årsmedelvardagsdygn) 

2.2 Kvaliteter och brister i nuvarande trafiknät 

Kvaliteter 

Generellt har dagens bebyggelse inom området en god kollektivtrafikförsörjning med 
korta gångavstånd till busshållplatser. Turtätheten är också generellt god i högtrafik med 
fem till tolv minuter mellan avgångarna. I gång- och cykelnätet finns gott om 
planskildheter som erbjuder säkra skolvägar för många av områdets barn. Dessa finns 
ofta där bilvägar korsar över gångstråk som följer de diagonala dalgångarna. Gående 
längs med dessa stråk slipper ofta branta backar vid planskildheterna, vilket är vanligt i 
trafikseparerade områden från senare tidperioder.  

 

Brister 

Huvudcykelnätet är grovmaskigt i området och de stråk som finns har vissa 

kvalitetsbrister. Pendlingsstråket längs Huddingevägen har en ogen dragning på delar av 

sträckan med många tvära svängar. Huvudcykelstråket längs Rågsvedsvägen är inte 

utbyggt med sammanhängande cykelbanor. Förbi Rågsveds centrum är cyklister 

hänvisade till blandtrafik. 

Ett finmaskigt lokalcykelnät kan delvis kompensera för brister som ett grovmaskigt 

huvudcykelnät medför. I utredningsområdet finns dessvärre många avbrott i de 
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friliggande gång- och cykelstråken. Cykling i blandtrafik är en viktig del i det lokala 

cykelnätet men många av områdets lokalgator har en storskalig utformning där cykling i 

blandtrafik kan upplevas som otryggt bland vissa trafikantgrupper. 

Längs många gator får bilen ta mycket plats i förhållande till övriga trafikanter. 

Uppsamlingsgator har ofta möjlighet till biluppställning på båda sidor medan gångbanor 

är smala och cykling förväntas ske i blandtrafik. Ytor för trädplantering och 

dagvattenrening saknas generellt i gaturummen, vilket också bidrar till storskaligheten. 

Många av områdets gångbanor är för smala sett till dagens standard och gällande 

riktlinjer för nybyggnad. Eftersom en stor del av bebyggelsen finns i kuperad terräng finns 

många branta backar som försvårar rörligheten hos äldre och personer med 

rörelsenedsättning. 

3 Framtida infrastruktur 

3.1 Tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan 

För närvarande pågår planeringen inför den största tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm 

på 40 år, med start 2018 ska två mil tunnelbana och tio nya tunnelbanestationer byggas. 

Detta kommer även att påverka resande längs Hagsätralinjen som byter färg från grön till 

blå och kommer gå via en ny station i Slakthusområdet via Gullmarsplan och ännu en ny 

station i Sofia till Kungsträdgården och T-centralen. 

 

Figur 5: Illustration över tunnelbanans nya blå linje till Hagsätra och Nacka Centrum (SLL). 
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Under byggtiden kan detta resultera i begränsade störningar för resenärer längs 
Hagsätralinjen, specifikt vid omkopplingen från de gamla till de nya spåren kring den nya 
stationen i Slakthusområdet.  
 
År 2025/2026 när den nya tunnelbanan beräknas stå klar förkortas dock restiden från 24 
till 20 minuter mellan Hagsätra och T-centralen. Den nya linjesträckningen ger även 
bättre kopplingar österut mot Nacka, däremot försvåras resandet för resenärer som vill 
fortsätta längs den gröna linjen till t.ex. Skanstull eller Slussen samt vidare mot Hässelby 
strand eftersom de måste göra ett byte vid Gullmarsplan eller T-Centralen. 

 

3.2 Ny stombusslinje ”N” 

Ny stomlinje N är en förlängning av nuvarande linje 172 från sträckningen Norsborg – 

Skarpnäck till Norsborg – Tyresö C. Linjen kommer även få en genare dragning genom 

söderort samt i norra Botkyrka.  

 

Figur 6: Del av Stockholms stomnätsplan, stomlinje N syns i gul färg (SLL). 

Linjen bedöms behålla sin sträckning längs Rågsvedsvägen förbi Rågsveds 

tunnelbanestation och tillsammans med planerade framkomlighetsåtgärder längs 

sträckningen (inom ramen för Trafikförvaltningen och Trafikverkets projekt för förbättrad 

framkomlighet i stomnätet, se kapitel 3.4) bedöms detta ha en positiv effekt på 

tvärförbindelserna i söderort. 

3.3 Tunnelbana till Fridhemsplan – Älvsjö 

Ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö är i tidigt skede inom 

Sverigeförhandlingen. Sträckningen skulle skapa en ny förbindelse över Saltsjö-

Mälarsnittet och koppla samman Älvsjö, Liljeholmen och Fridhemsplan. Vid Fridhemsplan 

kan stationen förläggas så att framtida förlängningar möjliggörs och i Älvsjö planeras 

koppling till både pendeltåg och den framtida spårväg syd. 
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Figur 7: Planerad sträckning av möjlig ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö 
(Sverigeförhandlingen). 

Om tunnelbanan förlängs i bergtunnel från Hagsätra till Älvsjö skulle boende i Hagsätra-
Rågsved få förbättrade kommunikationer norrut till bl.a. Älvsjö, Liljeholmen och 
Fridhemsplan. Samtidigt skulle välbelägen mark kunna frigöras i centrala Hagsätra om 
dagens markförlagda spår och station tas bort. 
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3.4 ÅVS för Huddingevägen (väg 226) 

För närvarande pågår en åtgärdsvalsstudie för vägen som Trafikverket utför i samarbete 

med Länsstyrelsen, Trafikförvaltningen, Stockholms stad, Botkyrka och Huddinge 

kommun. Då det saknas en enhetlig standard och målsättning för vägen är målet att ta 

fram en gemensam bild av vägens framtida utformning. Följande identifierade brister 

nämns på Trafikverkets webbplats2; 

 Låg kapacitet och trafiksäkerhet i korsningar 

 Parallellt lokalvägnät saknas 

 Låg framkomlighet för busstrafik 

 Sammanhängande cykelled saknas 

Åtgärdsvalsstudien ska definiera behov av bland annat; 

 Vägens övergripande funktion och utformning 

 Gång- och cykelleder, både tvärs och längs vägen 

 Förstärkning av lokalvägnät 

 Förstärkning av kollektivtrafik 

 Åtgärder för bristande miljökvalitet 

 Lämplig framtida kapacitet 

En tänkbar följd av åtgärdsvalsstudiens ställningstaganden kring framtida 

kapacitetsbehov och förstärkning av kollektivtrafik (exempelvis kollektivtrafikkörfält) är 

ökad vägbredd jämfört med nuläget. 

 

4 Förtätning ur ett trafikförsörjnings- och mobilitetsperspektiv 

4.1 Värderingskriterier 

Inom ramen för utredningen har en bedömningsmodell utvecklats i syfte att värdera 

potentiella exploateringsplatser utifrån ett antal kriterier med koppling till trafikförsörjning 

och mobilitet.  

Värderingen av mobilitet har tagit avstamp i de planeringsinriktningar för väg- och 

gatunätet som beskrivs i Stadens framkomlighetsstrategi3; 

                                                      
2 http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/Atgardsvalsstudier-i-Stockholms-
lan/Atgardsvalsstudie-vag-226-Varsta---Sodra-lanken/ 
3 Framkomlighetsstrategin, Stockholms stad, trafikkontoret 2012 

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/Atgardsvalsstudier-i-Stockholms-lan/Atgardsvalsstudie-vag-226-Varsta---Sodra-lanken/
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/Atgardsvalsstudier-i-Stockholms-lan/Atgardsvalsstudie-vag-226-Varsta---Sodra-lanken/
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 Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas genom att fler använder 

kapacitetsstarka färdmedel, d.v.s. kollektivtrafik, cykel och gång, samt 

godsfordon med hög beläggning. 

 Framkomlighet i väg- och gatunätet ska förbättras genom att öka 

restidshastigheten för de kapacitetsstarka färdmedlen och höja 

restidspålitligheten för alla trafikanter. 

 Vägarnas och gatornas roll som attraktiva platser ska förstärkas genom att 

förbättra gångvänligheten i staden.  

 De negativa effekterna av väg- och gatutrafiken ska minimeras genoms att styra 

bilanvändning till de resor där bilen gör mest samhällsnytta. 

Tabellen nedan visar en sammanfattning av bedömningsmodellen. Varje utpekad plats i 

området kan bedömas utifrån sju kriterier. Låg kvalitet ger 1 poäng, medelgod kvalitet ger 

3 poäng och god kvalitet ger 5 poäng. I ett första steg värderas respektive kriterium för 

sig med hjälp av ett enkelt excelark. Värderingen görs både med hjälp av GIS-analyser 

och med kvalitativa bedömningar. Varje kriterium ges en färg utifrån värderingen och i 

nästa steg viktas kriteriernas betydelse i förhållande till varandra. Resultatet av detta kan 

redovisas som ett cirkeldiagram för respektive område för snabb avläsning av potential 

med hänsyn till mobilitet- och trafikförsörjning. I följande avsnitt ges en närmare 

beskrivning av värdering och poängsättning för respektive kriterium. 

 Närhet till busstrafik (vikt 25 %) 

 

 Närhet till spårtrafik (vikt 25 %) 

 Närhet till cykelvägnät (vikt 6 %) 

 Närhet till dagligvaruhandel och service (vikt 6 %) 

 Gatubyggnadskostnader (vikt 6 %) 

 Bullerstörning (vikt 13 %) 

 Tillgänglighet för äldre och rörelsehindrade (vikt 19 

%) 

Låg kvalitet Medelgod kvalitet God kvalitet 

1 poäng 3 poäng 5 poäng 

Tabell 3 Bedömningsmodell för potentiella förtätningsområden 
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Gynnsamma områden för exploatering är enligt denna modell platser som har 

 Goda förutsättningar för hållbart resande med kapacitetsstarka färdmedel 

o Korta gångavstånd till 

 Busshållplatser 

 Tunnelbana eller pendeltåg 

 Dagligvaruhandel och service 

o Närhet till cykelinfrastruktur 

 Goda förutsättningar till mobilitet för äldre och personer med rörelsenedsättning 

o Tillgängliga gångvägar 

 Goda förutsättningar att klara bullerriktvärden 

 Goda förutsättningar för exploatering som bär sina egna gatubyggnadskostnader 

 

4.1.1 Närhet till busstrafik 

Bedömning av närhet till busstrafik görs genom GIS-analys av radiellt avstånd från 

områdets centrum till närmaste busshållplats med dagtrafik.  

Poäng Närhet till busstrafik 

1 Mer än 450 m radiellt avstånd till hpl 

3 300-450 m radiellt avstånd till hpl 

5 
Mindre än 300 m radiellt avstånd till 
hpl 

 

Gångavstånd till busshållplatser har bedömts enligt samma skala som användes i Trafik- 

och Gatumiljöplanen för området4. 

Det verkliga gångavståndet bedöms vara 30 % längre än det radiella avståndet. 300 m 

radiellt avstånd motsvarar därmed ca 400 m verkligt gångavstånd. 450 m radiellt avstånd 

motsvarar ca 600 m verkligt gångavstånd. 

  

                                                      
4 Trafik- och gatumiljöplan för område 5, Gatu- och fastighetskontoret 1997 
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4.1.2 Närhet till spårtrafik  

Bedömning av närhet till spårtrafik görs genom GIS-analys av radiellt avstånd från 

områdets centrum till närmaste tunnelbane- eller pendeltågsstation.  

Poäng Närhet till spårtrafik 

1 Mer än 600 m radiellt avstånd till stn 

3 400-600 m radiellt avstånd till stn 

5 
Mindre än 400 m radiellt avstånd till 
stn 

 

Gångavstånd till busshållplatser har bedömts enligt samma skala som användes i Trafik- 

och Gatumiljöplanen för området. 

Det verkliga gångavståndet bedöms vara 30 % längre än det radiella avståndet. 400 m 

radiellt avstånd motsvarar därmed ca 500 m verkligt gångavstånd. 600 m radiellt avstånd 

motsvarar ca 800 m verkligt gångavstånd. 

4.1.3 Närhet till cykelvägnät  

Bedömning av närhet till cykelvägnät görs genom GIS-analys av avstånd till områdets 

cykelvägnät (lokal-, huvud- och pendlingscykelstråk).  

Poäng Närhet till cykelvägnät 

1 
En mindre del* av området ligger 
inom 50 m från cykelvägnät 

3 
Omkring halva området ligger inom 
50 m från cykelvägnät 

5 
Större delen** av området ligger 
inom 50 m från cykelvägnät 

 
*mindre än 1/3 av området 
**mer än 2/3 av området 

Avståndet 50 m är inte hämtat från någon specifik riktlinje. Mycket korta avstånd mellan 

bostad och cykelvägnät uppstår om nätet är finmaskigt, vilket i sin tur ger korta 

cykelvägar och gena anslutningar till huvudcykelnätet. 
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4.1.4 Närhet till dagligvaruhandel och service  

Bedömning av närhet till dagligvaruhandel görs genom GIS-analys av radiellt avstånd 

från områdets centrum till närmaste dagligvaruhandelsbutik.  

Poäng 
Närhet till daglig service 
(dagligvaruhandel) 

1 
Mer än 450 m radiellt avstånd till 
service 

3 300-450 m radiellt avstånd till service 

5 
Mindre än 300 m radiellt avstånd till 
service 

 

Gångavstånden är inte hämtade från någon specifik riktlinje. Istället har bedömningen 

gjorts att ungefär samma känslighet för gångavstånd råder för gående till 

dagligvaruhandel som för gående till busshållplatser. En skillnad som bör noteras är att 

riktningen är viktig för inköpsresor. Det kan vara ansträngande att bära exempelvis 

matkassar (särskilt i uppförsbacke) på vägen från butiken. 

Det verkliga gångavståndet bedöms vara 30 % längre än det radiella avståndet. 300 m 

radiellt avstånd motsvarar därmed ca 400 m verkligt gångavstånd. 450 m radiellt avstånd 

motsvarar ca 600 m verkligt gångavstånd. 

4.1.5 Gatubyggnadskostnader 

Bedömning av gatubyggnadskostnader har gjorts på ett kvalitativt sätt genom platsbesök 

och studier av baskarta och geokarta över området. 

Poäng Gatubyggnadskostnad 

1 
Höga eller mycket höga kostnader i 
relation till byggbar yta 

3 
Normala kostnader i relation till 
byggbar yta 

5 
Små kostnader i relation till byggbar 
yta 

 

Stora kostnader för exempelvis en ny vägdragning kan vägas upp av att stor byggbar yta 

frigörs. 
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4.1.6 Bullerstörning 

Bedömning av bullerstörningar görs genom att med hjälp av GIS-analys mäta hur stor del 

av området som har högre ljudnivåer än 55 dB(A) enligt Stadens bullerkarta. 

Poäng Bullernivåer 

1 Stor** del av området >55dB 

3 Ca halva området > 55 dB 

5 Liten/ingen* del av området >55dB 

 
*mindre än 1/3 av området 
**mer än 2/3 av området 

Värdet utgår från Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader5. Buller 

från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en 

bostadsbyggnads fasad. Förordningen anger också att motsvarande värde är 60 dB(A) 

för bostäder som inte är större än 35 kvadratmeter. Högre bullernivåer kan godtas i vissa 

fall om bostaden delvis ordnas mot en tystare sida. 

4.1.7 Tillgänglighet för äldre och rörelsehindrade  

Bedömning av tillgänglighet görs genom att utifrån en lutningskarta kartlägga om 

områdets gångvägar till viktiga målpunkter i form av busshållplatser, tunnelbanestationer 

eller stadsdelscentrum innehåller branta avsnitt. Vid rapportens färdigställande har 

analysen inte genomförts då den är tidskrävande att genomföra på ett för stort antal 

identifierade exploateringsområden. 

Poäng 
Tillgänglighet för äldre och 
rörelsehindrade 

1 
stora lutningar (över 5 %) i 
närliggande gångnät 

3 
måttliga lutningar (2 - 5 %) i 
närliggande gångnät 

5 
små/inga lutningar (under 2 %) i 
närliggande gångnät 

 

Gångbanor och gångytor som dimensioneras för rullstolar bör enligt VGU6 inte luta mer 

än två procent. Önskvärd största lutning för övriga gångtrafikanter är vid en meters 

höjdskillnad fem procent, och största godtagbara lutning är åtta procent. 

                                                      
5 Svensk författningssamling 2015:216 
6 Vägars och gators utformning, Trafikverket publikation 2015:086 


