
 
Södertörnsleden är på agendan igen. Vägverket driver på projektet och i kommunen 
är många av politikerna så angelägna om att vägen ska byggas att Tomas Hansson (kd), 
uttalade sig i Mitt i Huddinge om att man inte vill försena vägen genom att pröva den mot 
miljölagstiftning tillkommen sedan projektet senast var uppe. Naturskyddsföreningens expert 
i trafikfrågor, Magnus Nilsson, bedömde å sin sida vägen som olaglig.  
 
Det finns flera anledningar till att vara kritisk mot vägen. Dels kommer den att skära igenom 
naturreservatet Flemingsbergsskogen med stora naturvärden för friluftsliv och biologisk 
mångfald. Vägen bildar också en barriär genom två gröna kilar, den unika struktur av 
sammanhängande grönområden som sträcker sig från centrum i Stockholm och in i 
grannkommunerna och som ger karaktär åt hela regionen. Vägen kommer även att påverka 
boende i t ex Visättra och Solgård. 
 
I Masmo planeras vägen att i tunnel passera en av sprickdalarna i området. Dalen är så djup 
att planen för närvarande är att låta tunneln löpa i betongrör i det lösa jordlagret. Detta 
kommer att påverka de hydrologiska förhållandena och naturmiljön i området. Det är även 
stor risk att Gömmarbäckens hydrologi påverkas även om tunneln mynnar söder om ravinen. 
Vidare visar beräkningarna att utsläppen invid tunnelmynningen kommer att överstiga 
gränserna för vad som är tillåtet. Det kommer också att bli oerhört trångt att kombinera både 
väg och den planerade Spårväg syd i västra delen av Glömstadalen, med risk att spårvägen får 
stryka på foten. 
 
En del av problemen skulle man kunna lösa genom att dra vägen i tunnel under 
Flemingsbergsskogen. Generellt leder dock utbyggda vägar även till utökad biltrafik, vilket 
ökar utsläppen och skapar förnyad trängsel. Menar man allvar med att minska utsläppen av 
växthusgaser gäller det därför att satsa pengarna på kollektivtrafik i stället för biltrafik – inte 
att bygga fast sig i extremt kostsamma strukturer som påverkar både landskapet och 
miljöförhållandena negativt. 
 
Kom med! 
Vill du bli aktiv i Naturskyddsföreningen i Huddinge? Vill du ordna aktiviteter, yttra dig om 
planer för kommunen eller delta i annat naturskyddsrelaterat arbete är du varmt välkommen 
att kontakta någon av oss i styrelsen (kontaktuppgifter hittar du sist i programmet). Vi söker 
också en medlem som vill vara kontaktperson under processen att miljömärka en butik i östra 
delen av kommunen. Låter det intressant? Mer information finns i annonsen nedan. 
 
2010 är det biologiska mångfaldsåret. Välkommen ut och njut av den biologiska mångfald 
som finns tillgänglig i Huddinge! För egen del tackar jag för mig som ordförande, men blir 
kvar i det aktiva arbetet. Hoppas vi ses! 
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