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Angående förslag till trafikstrategi för Huddinge kommun  

 

Huddinge Naturskyddsförening (nedan föreningen) har tagit del av förslaget till trafikstrategi för  

Huddinge kommun, och vill med anledning därav anföra följande synpukter. 

 

Vi tycker att förslaget till strategi är bra och ger en god överblick över problemen och de utmaningar 

samhället och kommunen står inför när det gäller att uppnå de redan beslutade miljömålen, och 

nödvändigheten av att minska utsläppen från trafiken. 

 

Vi instämmer helt i den vision som presenteras i dokumentet, att transportsystemet måste utformas på ett 

sådant sätt att det leder till en hållbar utveckning, och att gång, cykel och kollektivtrafik måste prioriteras. 

 

Vi ser dock en klar risk för att denna vision stannar vid att bli ett önsketänkande, om det inte följs upp av 

mycket handfasta och konkreta åtgärder. Dessa åtgärder måste med nödvändighet – som föreningen ser 

det – även innefatta starka restriktioner för biltrafiken, såväl ekonomiska som lagstiftningsmässiga, om 

målen skall kunna uppnås.  

 

Föreningen är dock väl medveten om att ett införande av olika restriktioner för biltrafiken är politiskt 

känsligt, och att alla åtgärder inte ligger inom den kommunala kompetensen. I dokumentet erkännes  

också att flera av de redan beslutade infrastruktursatsningarna i länet innebär satsningar på biltrafiken, 

vilket går på tvärs mot de uppställda målen. 

 

Två av de större planerade vägsatsningarna som berör kommunen är Södertörnsleden och förbifart 

Stockholm; båda satsningar som föreningen är starkt kritiskt emot, och som enligt vår mening är direkt 

kontraproduktiva när det gäller att uppnå den presenterade trafikvisionen. Vägsatsningarna riskerar  

i stället till att leda till en ökning av biltrafiken, och sluka åtskilliga miljarder kronor som i stället hade  

kunnat användas för kollektivtrafiksatsningar.  

 

Föreningen anser att dokumentet bör förtydligas på så sätt att det klart framgår att avsikten är att det  

skall följas upp med konkreta åtgärdsplaner för olika frågor, exempelvis för kollektivtrafiken.   

 

Det finns så många olika och motstridiga intressen att samtliga dessa inte kan tillgodoses samtidigt,  

och dessutom finns det endast ett begränsat ekonomiskt utrymme för nya satsningar. Detta leder till  

att ansvariga politiker och myndigheter måste ha en klar prioriteringslista för vad man vill uppnå.  

 

Det går inte att först ställa sig bakom vackra visioner, för att sedan i praktiken göra tvärt om. 

 

För Huddinge Naturskyddsförening 

 

Tomas Beckman 


