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Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Sjötrafikutredning del 1 – Huddinge kommuns yttrande över
Sjötrafikutredning del 1 från Trafikförvaltningen, Region
Stockholm
Huddinge kommun lämnar yttrande över trafikförvaltningens Sjötrafikutredning
del 1 enligt följande.
Fram till år 2030 planerar Huddinge kommun att växa kraftigt. Kraftigast tillväxt
visar områdena Flemingsberg, Kungens kurva, Centrala Huddinge och Vårby
främst inom Spårväg syds influensområde. Avtalet med Sverigeförhandlingen
innebär att kommunen har goda förutsättningar för att öka andelen invånare i
kommunen som reser kollektivt.
Vårby stadsdel består av tre primära tillväxtområden Vårby gård, Vårby Haga och
Vårby udde där huvuddelen av alla tillkommande bostäder kommer att tillkomma.
Inom ramarna för dessa utvecklingsområden beräknar kommen ett tillskott om ca
6500 nya bostäder fram till år 2050. Områdena omfattas av en utvecklingsplan
som planeras vara klar år 2021. Utvecklingsplanerna beskriver på vilket sätt
områdena ska utvecklas på lång sikt och sätter ramar och riktlinjer för kommande
planering och investering.
Planprogrammet för Vårby udde godkändes av kommunfullmäktige den 10
februari 2020. Vårby brygga ligger strax norr om planprogrammets område. Den
innehåller cirka 2000 nya bostäder och ny skola, förskolor, vårdboenden, butiker
och hotell. Den nya planeringen kommer att skapa nya målpunkter och ge plats
för fler invånare. Detta bidrar till att skapa underlag för ett möjligt resande med
sjötrafik. Området ligger mitt mellan två tunnelbanestationer, där sjötrafik vid
Vårby brygga skulle förstärka kollektivtrafiken i området och bidra till att
tillgängligheten till andra delar av Stockholm ökar. Vårby brygga skulle bli en ny
målpunkt intill Vårby udde och bidra till att fler kan upptäcka området och bidra
till ökat besökande och intresse för att bosätta sig där.
Huddinge kommun ställer sig positiva till att ha sjötrafik vid Vårby brygga och
ser gärna att båtlinjen, tillsammans med eventuellt andra linjer till Stockholm,
utreds parallellt med fortsatt planerande av Vårby udde. Det finns stor potential
till att utveckla Vårby till en strategisk plats att bo, leva och verka på i regionen
och Huddinge kommun ser fram emot fortsatt dialog med Trafikförvaltningen.
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För Huddinge kommun,

Daniel Dronjak
Kommunstyrelsens ordförande

Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 16 september 2020.

