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Detaljplan för Grantorp 5:1 m.fl. inom kommundelarna Flemingsberg och Glömsta 

Naturskyddsföreningen Huddinge har givits tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnda 

förslag.  

Grunden för synpunkterna är främst Naturskyddsföreningens strävan att i alla sammanhang 

slå vakt om vår natur och miljö. Vi arbetar långsiktigt mot alla former av natur- och  

miljöförstöring, samt negativ påverkan på vårt klimat. Netto-noll utsläpp år 2045 bör finnas 

med som en naturlig del i planeringen av alla nya projekt!  
 

Planförslaget 

Kästa – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn. 

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, 

via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas måste en ny 

detaljplan upprättas i området kring Kästa. 

För att Trafikverket ska kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn tar de fram en vägplan som 

beskriver vägens omfattning, utformning och konsekvenser. 

Gällande detaljplaner i området kring Kästa stämmer inte överens med Trafikverkets vägplan. 

Gällande detaljplaner som behöver ändras reglerar bland annat verksamheter, natur och väg 

på en specifik höjd. Genom att kommunen ändrar gällande detaljplaner kan Trafikverket 

bygga vägen. 

Våra synpunkter 
Vi i Naturskyddsföreningen Huddinge motsätter oss att en ny detaljplan upprättas i området 

kring Kästa, för Grantorp 5:1 m.fl. inom kommundelarna Flemingsberg och Glömsta. 

 

Naturskyddsföreningen Huddinge anser att Tvärförbindelse Södertörn inte 

ska byggas. 
Den planerade vägen kommer att skära genom större, sammanhängande naturområden och ta 

delar av naturreservat i anspråk vilket medför negativ påverkan på naturvärden i form av 

bortfall av mark, barriäreffekter, fragmentering av områden med höga naturvärden, samt 

störning i form av buller och ökad trafik. 
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I planbeskrivningen står det att området som berörs av detta planförslag består av gräsytor och 

skog och i Glömstadalen ett odlingslandskap som ska vara kvar och att öppna landskap 

värnas. Längs Glömstavägen finns det ett flertal ekar som är skyddsvärda. Det är särskilt 

intressant då det var Naturskyddsföreningens grundare Rutger Sernander som 1933 såg till att 

Hagstaeken blev märkt som naturminne. 

 

Den gyllene regeln är att orsaka minsta möjliga påverkan och ta största möjliga hänsyn till 

områdets naturliga miljö. 

 

 

 

Naturskyddsföreningen Huddinge 

 

Birgitta Andersson  Eva Eriksson Sund 

Styrelseledamot  Styrelseledamot 


