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Åtgärdsvalsstudie för del av väg

226 Huddingevägen

Trafikverket genomför en åtgärdsvalstudie för delen av väg 226
Huddingevägen som går mellan bron över Västra stambanan till
korsningen med Rågsvedsvägen. Syftet är att på kort sikt (5 år)
föreslå åtgärder för att höja trafiksäkerheten utan att försämra
framkomligheten. Åtgärder på längre sikt (20 år) kan också
föreslås men kan då gälla ett större geografiskt område.

Åtgärdsvalsstudie
enligt 4-stegsprincipen

Övergripande planering
av infrastruktur 2014-2025

Planläggning
av valda objekt

Genomförande

Sedan januari 2013 gäller en ny lag för hur vägar och järnvägar ska planeras
och byggas. En åtgärdsvalstudie är ett nytt verktyg för Trafikverket att tidigt
få in synpunkter och idéer i dialog med alla delar av samhället innan vi går
in i ett formellt planläggningsprojekt. När åtgärdsvalstudien är klar beslutar
Trafikverket vilka förslag som ska utredas vidare och då startas den formella
planläggningsprocessen (en vägplan eller järnvägsplan). En väg- eller järnvägsplan kan gälla allt från små, begränsade ombyggnader till stora åtgärder
som kräver nybyggnad av vägar eller järnvägar.
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Åtgärdsbank

Huddingevägen

På Huddingevägen passerar i genomsnitt 37 500 fordon per dygn, varav mellan 7 och 10
procent är tung trafik som bussar och lastbilar (2011). Vägen är ett viktigt stråk för kollektivtrafik med många busslinjer varav en blåbusslinje (172 mellan Norsborg och Skarpnäck), med
Huddingegymnasiet som den mest välanvända busshållsplatsen. Längs med eller nära vägen
finns ett stort antal verksamheter, varav flera skolor, och bostäder. Hastighetsgränsen för hela
sträckan är idag 70 km/h, med flera fartkameror längs med vägen.

Huddingevägen -Rågsvedsvägen

Korsningen ligger vid gränsen mellan Huddinge
kommun och Stockholms stad, omgiven av bostadsområdena Segersminne, Ormkärr, Hagsätra,
Rågsved och Stensängen.

Huddingevägen - Lännavägen

Korsningen ligger precis vid skolorna Huddingegymnasiet och Sågbäcksgymnasiet, samt badhuset Huddingehallen. Området kring korsningen har under de
senaste åren fått många nya bostäder.

Huddingevägen - Ågelstavägen

Korsningen omges i huvudsak av olika affärsverksamheter som bensinstationer, mataffär och
byggvaruhus.
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Huvudleder
Gång- och cykelvägar
Mindre väg
Busshållplats
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Tre korsningar

Huddingevägen från bron över järnvägen och fram till korsningen med Rågsvedsvägen
har gång- och cykelvägar på båda sidorna, som endast separeras med kantsten. Gångoch cykelpassagerna över såväl Huddingevägen som de flesta anslutande vägar består
av bevakade övergångsställen med trafikljus. Vid Huddingegymnasiet finns en gångbro
över vägen. Mellan december 2007 och november 2012 inträffade åtta svårare olyckor
med sammanlagt tolv skadade personer. Olyckorna är främst koncentrerade till
Huddingevägens korsningar med Lännavägen, Ågestavägen och Rågsvedsvägen.

