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FÖRORD
Botkyrka har ett utmärkt läge i Stockholmsregionen – i en av Euro-
pas konkurrenskraftiga och växande regioner. Botkyrka fyller också 
en viktig funktion för regionen med sin unga, internationella befolk-
ning och med upplevelser och växande kreativa näringar. 

Dessutom kan Botkyrkas läge utnyttjas bättre. Kungens kurva/Skär-
holmen och Flemingsberg är framväxande, nya regionala stadskär-
nor som lyfter utvecklingskraften i regiondelen och ny infrastruktur 
som Förbifart Stockholm och Spårväg Syd ger nya lägesfördelar. I 
Botkyrka finns plats för etablering av nya företag, för att bygga nya 
attraktiva bostäder och för att utveckla nya upplevelser och aktivite-
ter.

För den som kommer till Stockholm söderifrån börjar huvudstaden 
i Botkyrka. Runt E4/20 vill vi utveckla en ny entré till Botkyrka och 
storstaden. Vårt verksamhetsområde Eriksberg kan både växa och 
utvecklas med fler företag och fler jobb. Här kan bebyggelsen mer 
än fördubblas – det kan betyda tretusen nya jobb i området. Vi vill 
använda drivkrafterna kring vår framväxande upplevelsenäring för 
att ge området en särskild profil.

För att skapa intressanta förnyade och förtätade områden behövs 
ett bättre trafiksystem och ett mer hållbart resande. Bättre förutsätt-
ningar för gång- och cykeltrafik och bättre kollektivtrafik. Tätare 
och snabbare busstrafik är ett första steg men vårt långa sikte är 
inriktat på spårtrafik – ett spårvägs- eller spårbilssystem. Huvudväg-
nätet behöver också utvecklas successivt i flera steg. Vi vill kunna ta 
fortsatta steg för att utveckla Botkyrka utan att passivt sitta fast i 
kön till statliga investeringar. Först vill vi trimma det system vi har 
med åtgärder för gång- och cykel, bussar och biltrafik. Sedan ut-
vecklar vi kommunens gatunät med en ny bro över motorvägen och 
bättre gator genom verksamhetsområdet. Därefter vill vi att steget 
tas med Hågelbyleden i nytt läge i utkanten av Eriksberg.

Ett första nytt trafikstråk längs Kumla gårdsväg och en ny bro över 
motorvägen minskar trafiken vid bostäderna i Alby och trafiksitua-
tionen förbättras i verksamhetsområdet. Ett andra steg med Hågel-
byleden i nytt läge och en ny trafikplats vid E4/20 ger möjligheter att 
bygga både bostäder och verksamheter längs nuvarande Hågelbyled 
och med blandad bebyggelse knyta ihop Alby och Eriksberg. Utan 
trafiksnurran vid Hallunda trafikplats kan motorvägen däckas över 

och det blir möjligt att röra sig mellan Alby och Hallunda i ett helt 
nytt stråk.  

Hågelby är mötesplatsen nästan mitt i Botkyrka – sett till hur vi 
bor. Vi vill ta fler steg och med en familjepark utveckla platsen till 
en ännu bättre rekreationsanläggning, ett resmål för Botkyrkabor, 
Stockholmare och andra besökare. Stockholm behöver fler attrak-
tioner och besöksmål - på nära håll. Hågelby ligger närmast för ett 
genomförande och blir en viktig arbetsplats och en drivkraft för 
utvecklingen i hela programområdet.

Mellan Hågelby, Eriksberg och gränsen mot Salems kommun – om-
rådet runt sjön Aspen – ligger en del av Botkyrka med stora natur- 
och kulturvärden. Området är inte lättillgängligt för botkyrkaborna 
och som grönområde har det en svag funktion för att upprätthålla 
ekologiska värden. Det moderna jordbruket och de två stora vä-
garna fungerar som barriärer för både människor, djur och växter. 
Det här området, ”Botkyrkaparken”, ska kunna utnyttjas bättre för 
upplevelser och aktiviteter, samtidigt som ekologiska samband ska 
stärkas. Området ska på sikt kunna fylla minst samma funktion som 
Lidaområdet gör för både Tumbabor, Tullingebor och andra stock-
holmare.

Vi vill att utvecklingen i programområdet också ska bidra till en 
hållbar utveckling. Vi vill också utveckla den här delen av Botkyrka 
med respekt för både vårt kulturarv och för kommande genera-
tioners behov av naturens gröna tillgångar. För att klar Botkyrkas 
utmaningar för en hållbar utveckling behövs mer plats för arbete, 
bostadsområden som kan utvecklas, bättre sätt att resa och sköta 
transporter, möjligheter till ett rörligare och friskare liv och fler plat-
ser att mötas på. Vi vet att fler boende och mer verksamheter behövs 
för att ge underlag för en bättre kollektivtrafik, samtidigt som det 
också innebär fler resor och mer transporter här i Botkyrka. Det 
kräver större ansträngningar för att klara vår egen utmaning om ett 
Botkyrka som inte bidrar till klimatförändringarna. 

Det här är ett förslag till program för hur området kring Hågelby, 
Eriksberg och Lindhov ska kunna utvecklas, ett förslag som nu läm-
nas ut för samråd. Förslaget visar hur området ska kunna utvecklas 
under en lång period framöver. Det visar hur kommunen nu sam-
manvägt vill utnyttja områdets förutsättningar. 
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1. SAMMANFATTNING
Det här programmet innehåller utgångspunkter och riktlinjer för 
den framtida markanvändningen i områdena Hågelby, Eriksberg och 
Lindhov i Botkyrka kommun. 

Stockholmsregionen är en av Europas mest expansiva och fram-
gångsrika storstadsregioner där Botkyrkas och programområdets 
plats som ingång och port till regionen är en stor tillgång. Visionen 
är att programområdet i Botkyrka ska bli en tydlig och attraktiv en-
tré till Storstockholm och hela Stockholmsregionen. Norra Botkyrka 
kan i en framtid bli en stor sammanhållen stadsdel, där runt 50 000  
människor möts när de bor, arbetar, handlar eller roar sig i området. 
I programområdet ska näringslivet fortsätta att utvecklas, med en 
inriktning på upplevelsenäring besök och handel. En ny Hågelbyled 
ska utvecklas tillsammans med ett utbyggt sammanhängande gatu-
nät, där gång- och cykelvägar prioriteras. Gatunätet och ”Hågelby 
allé” ska förena de fem olika bostads- och arbetsområdena som idag 
är åtskilda av stora vägar. Kollektivtrafiken ska utvecklas och för-
bättras med sikte på spårtrafik. En ny blandad stadsmiljö i attraktiva 
lägen ska skapa ökade möjligheter till lokal boendekarriär och öka 
hemkänslan i området. I programrådet utvecklas även mötesplatsen 
Hågelby ytterligare steg  som rekreationsanläggning i form av en 
familjepark. ”Botkyrkaparken” ska ge bättre tillgänglighet till det re-
gionala grönstråket med ett levande natur- och kulturlandskap mitt 
i Botkyrka, som ger Botkyrkaborna goda möjligheter till natur- och 
uteaktiviteter.

Programmet är också ett ramverk för kommande detaljplaner, och 
ska också ge vägledning för bland annat verksamhetsplanering, 
lokaliseringsprövningar och marknadsföring. Dokumentet ger också 
förslag på områdets huvudstruktur med bebyggelse, natur- och kul-
turområden, parker och trafiksystem samt gestaltningsprinciper för 
områdets delområden. Det kartlägger även intressen och målkonflik-
ter för att ge möjligheter till avvägningar mellan intressen, synliggöra 
möjligheter till samverkan mellan olika intressenter och identifiera 
viktiga frågor inför fortsatt detaljplanering. Det ger också i ett tidigt 
skede av planeringsprocessen en översiktlig utredning av de långsik-
tiga konsekvenserna av föreslagna åtgärder.

Mål om hållbar utveckling

Programförslag Konsekvens-
beskrivning

Drivkrafter för 
utveckling g g beskrivningutveckling

Strategier förStrategier för 
utveckling

Tidigt samråd Planprogram Detaljplan

Detaljplan

Detaljplan

Strukturmodell för framtagande av programförslagModel över planprocessen
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Parallellt med programmet har det pågått ett arbete med hållbarhets-
bedömningar och miljökonsekvensbeskrivning av programmets för-
slag. Bedömningarna visar att programmet ger övervägande positiva 
bidrag till en hållbar utveckling men med dubbelhet kring klimat-
frågan. Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar de risker som ska 
hanteras vidare i kommande planarbete, så som byggandet i kultur-
miljön kring Hågelby, den ökande biltrafiken och nya Hågelbyleden. 

I ett bredare samhällsperspektiv visar programmet på en möjlighet 
för Botkyrka att kunna växa ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart. Ekonomiskt hållbart genom att kommunen får ett tillskott 
av nya verksamheter och arbetstillfällen, framförallt inom upplevel-
seindustrin. Socialt hållbart genom att kommunens stadsdelar knyts 
ihop med nytt gatunät, ny stadsmiljö med attraktiva bostäder och 
nya mötesplatser, så som den utvecklade rekreationsanläggningen i 
Hågelby. Miljömässigt hållbart genom att viktiga ekologiska zoner 
och spridningskorridorer värnas och utvecklas.

Regional värdekärna

Lindhov

Regional värdekärna 

Hågelby

Botkyrkaparken

Alby

Eriksberg

Stom
busslinje

Hallunda

Norsborg

Fittja

 grönstråk

Regionalt 

E4/E20
R

egional genomfart

Kartan visar huvuddragen i programmet med stråk, kopplingar och platser 
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2. INLEDNING

2.1 SAMMANHANG 

2.1.1 Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen är en av Europas konkurrenskraftiga och 
växande storstäder. Befolkningen ökar – med ett Göteborg fram 
till 2030 – och behovet av bostäder ökar. Stockholm har också ett 
slagkraftigt kunskapsintensivt näringsliv, växande universitet och 
högskolor med utbildning och forskning. Fler invånare betyder mer 
handel, service, transporter, kultur och upplevelser. Ett växande nä-
ringsliv betyder en allt större sektor med företagstjänster och behov 
av nya platser för företag och verksamheter.

2.1.2 Hur förhåller sig programområdet till sin omvärld

Botkyrkas läge i regionen förändras. Närheten till nya regionala 
stadskärnor gör Botkyrka som plats allt intressantare - både Fle-
mingsberg med utbildning, forskning och life-scienceföretag, och 
Kungens Kurva/Skärholmen med handel och shopping. Ny infra-
struktur som Spårväg Syd och Förbifart Stockholm gör läget attrak-
tivare för företag och verksamheter. Botkyrka fyller också en viktig 
funktion för regionen med sin unga, internationella befolkning och 
med upplevelser och växande kreativa näringar.

Botkyrkas stora stadsdelar med miljonprogrammets bostäder blir 
snart femtio år och står inför en omfattande förnyelse. Ett växande 
näringsliv och bättre lokal arbetsmarknad, bättre utbud av handel 
och service, upplevelser och kultur och bättre tillgång till rekrea-
tionsområden och natur är viktiga delar som bidrar till att öka 
attraktiviteten.

2.1.3 Områdets läge och avgränsning 

Programområdets läge 

Geografiskt begränsas programområdet av Hågelbyleden, Sankt 
Botvids väg och gränsen till Salems kommun. Området är i sin hel-
het en del av den så kallade Bornsjökilen, en regionalt viktig grön-
korridor - viktig för friluftsliv och som spridningsväg för växter och 
djur. Området är också en del av ett större, riksintressant område för 
kulturminnesvård. Landskapet kombinerar stora kulturhistoriska 
och ekologiska värden med goda möjligheter till rekreation och 
friluftsliv. Programområdet i kommunen
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Programområdets delar

Området innehåller handels- och verksamhetsområdet Eriksberg på 
ena sidan motorvägen med, Botkyrka kyrka och äldre bebyggelse på 
andra sidan. De här norra delarna av programområdet gränsar till 
stadsdelarna Alby och Hallunda som funktionellt är en del av tun-
nelbanestaden. 

Stadsbilden domineras av områden som är planerade under sextio-
talet. Inom programområdet skiljs Alby från Hallunda-Norsborg av 
E4/E20. Eriksbergs verksamhetsområde är utbyggt i omgångar sedan 
70-talet och har bebyggelse i två till tre våningars höjd för verksam-
heter av olika karaktär. Verksamhetsområdet är skilt från Alby av 
Hågelbyleden, en statlig länsväg. Trafiksystemet är helt anpassat för 
fordonstransporter med separata system för gång- och cykeltrafik.

Området väster om Botkyrka kyrka består i huvudsak av öppen 
åkermark runt Hammarby gård, med sin hästverksamhet. I områdets 
nordvästra del ligger Asptuna öppenvårdsanstalt på en udde i norra 
Aspen.

De södra delarna av programområdet utgörs av en odlingsbygd 
runt sjön Aspen, som gränsar till Tumba med sin gamla funktion 
som Botkyrkas centralort och som bruks- och stationssamhälle. Här 
ligger Hågelby, med bland annat folkpark, restaurang och konfe-
rensverksamhet samt stall, järnåldersby och 4H-gård. Nordväst om 
Hågelby ligger Skrävsta med ridskoleverksamhet. 

Landskapsbilden präglas av det storskaliga säterilandskapet med 
stora sammanhållna åkrar med sina åkerholmar samt alléer, parker 
och generationer av vägsystem. Dalgången som sträcker sig från 
Tullingesjön och Älvesta i öster till Hågelby gård och Aspen i väster 
utgör ett mycket tydligt landskapsrum.

Programområdet
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2.1.4 Drivkrafter för utveckling

Botkyrka och programområdet påverkas av flera olika drivkrafter – 
de ser olika ut på lång och på kort sikt. 

Den starkaste drivkraften för utveckling på lång sikt är Stockholms-
regionens befolkningstillväxt och näringslivsutveckling. Stockholm 
är en liten men attraktiv storstad i Europa som har en god livsmiljö, 
öppenhet och tolerans, en bra tillgänglighet och är ett tilltalande 
resmål. Stockholm erbjuder också en konkurrenskraftig innovations-
miljö och säkra investeringar. En större befolkning och ett expan-
derande näringsliv behöver plats. Botkyrkas och programområdets 
läge gynnas både av nya infrastruktursatsningar som Spårväg Syd 
och Förbifart Stockholm och av nya växande regionala stadskärnor i 
Kungens Kurva/Skärholmen och i Flemingsberg. Det mångkulturella 
och internationella Botkyrka erbjuda en allt mer intressant arbets-
marknad för rekryteringar till globalt verkande företag. De omfat-
tande investeringarna i förnyelse av miljonprogrammets stadsdelar 
bidrar också till att öka intresset för Botkyrka. Det gör också fler 
intressanta upplevelser och besöksmål.

På kort sikt är drivkrafterna inte av samma styrka och de påverkas 
av den södra regiondelens svagare attraktionskraft för näringslivets 
investeringar. I närtid finns etableringsintresse främst från volymhan-
del, logistikföretag och lokalt aktiva entreprenörer. Drivkrafterna 
för bostadsinvesteringar är mer begränsade. Programmet ska ge nya 
förutsättningar för området och skapa intresse hos marknadsaktörer 
med nya drivkrafter. 

2.2 PROCESS 

2.2.1 Planeringsprocessen

Planeringsprocessen för detta programarbete genomförs i ett antal 
väl avgränsade steg med tillhörande utredningar. Varje steg resulterar 
i ett arbetsdokument som dels kan läsas fristående och dels utgör 
underlag för kommande steg i planeringsprocessen. De huvudsakliga 
stegen som kommunen arbetar med för att upprätta ett programför-
slag för området är följande:

Uppdrag med inriktning för arbetet (nov 2007)

•	Utredningsarbete	(trafik,	kulturmiljö,	naturvärden,	landskap)

Vägkorridorer, inriktningsbeslut (feb 2009)

•	Programarbete	(planförutsättningar,	scenariestudier	alternativför-
slag)

Tidig samrådshandling (okt 2009)

•	Samrådsgenomgång

Inriktningsbeslut efter tidigt samråd (maj 2010)

•	Programbearbetning,	utredningar	

Programförslag för området (okt 2010)

Tidigt samråd Planprogram Detaljplan

Detaljplan

Detaljplan

Model över planprocessen
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Samråd om programförslag hösten 2010 

Efter det tidiga samrådet och processen med att lägga ihop olika 
förslag och synpunkter till ett programförslag är det dags för en 
ny samrådsomgång. Samråd kommer att genomföras under hös-
ten 2010. Under samrådet bereds remissinstanser tillfälle att yttra 
sig och medborgare, föreningar, verksamma och andra aktörer får 
möjlighet att lämna synpunkter ytterligare en gång. Efter samrådet 
sammanställs framförda synpunkter i en samrådsredogörelse och ett 
slutligt programförslag arbetas fram. Tidplanen är att programmet 
slutligen läggs fast genom kommunens beslut tidigt under 2011.

Detaljplaner

Efter det tidiga samrådet påbörjades detaljplanearbetet för en första 
del av Familjeparken. När programmet för Hågelby, Eriksberg och 
Lindhov har antagits kan detaljplanearbetet för denna del fullföljas. 
Detaljplanearbetet för övriga Familjeparken samt för utvecklingsom-
rådena i och kring Eriksberg kan påbörjas efter beslut i kommunsty-
relsen.

2.3 HÅLLBAR UTVECKLING
Utvecklingen i programområdet ska bidra till en hållbar utveck-
ling. Den här delen av Botkyrka ska också utvecklas med respekt 
för både vårt kulturarv och för kommande generationers behov av 
gröna tillgångar. För att klar Botkyrkas utmaningar för en hållbar 
utveckling behövs mer plats för arbete, bostadsområden som kan 
utvecklas, bättre sätt att resa och sköta transporter, möjligheter till 
ett rörligare och friskare liv och fler platser att mötas på. Vi vet att 
fler boende och mer verksamheter behövs för att ge underlag för en 
bättre kollektivtrafik, samtidigt som det också innebär fler resor och 
mer transporter här i Botkyrka. Det kräver större ansträngningar 
för att klara vår egen utmaning om ett Botkyrka som inte bidrar till 
klimatförändringarna. 

2.3.1 Målsättning för hållbar utveckling 

Botkyrka kommun har en vision om att vara en av Sveriges bästa 
kommuner att bo, leva och verka i. Utvecklingen inom program-
området ska bidra till att denna vision förverkligas. För att nå detta 
ska ambitioner och riktlinjer i bland annat ”Ett hållbart Botkyrka”, 
klimatstrategi, översiktsplan, cykelplan, näringslivsstrategi och na-
turvårdsprogram beaktas.

Målbilder att arbeta mot i programområdet:

•	Ett	hållbart	transportsystem	

Detta ska vara en övergripande målsättning. Med ett hållbart trans-
portsystem avses en positiv utveckling av samtliga hållbarhetsas-
pekter – ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. En integre-
rad trafik- och samhällsplanering är en förutsättning för att uppnå 
ett hållbart transportsystem där gång, cykel och kollektivtrafik blir 
strukturskapande vid organisering av rummet. 

•	Attraktivt	för	boende	och	näringsliv	

Trafik- och stadsplaneringen ska stödja kommunens övergripande 
målsättning om en livsmiljö, där Botkyrkaborna har arbete, känner 
sig hemma och är friska och mår bra. För att uppnå en attraktiv, 
funktionsblandad stad där miljövänliga transportslag har en stor 
marknadsandel är det viktigt att satsa på kollektivtrafik med struk-
turerande egenskaper. 
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2.3.2 Kommunens övergripande modell för en hållbar utveckling

År 2004 skrev kommunen under en europeisk deklaration om 
hållbar utveckling, Ålborg +10-deklarationen. Utifrån denna har sex 
målsättningar som tillsammans representerar Botkyrkas specifika 
förhållningssätt till hållbar utveckling formulerats. Dessa övergri-
pande sex utmaningar ska tillsammans med översiktsplanen ligga till 
grund för planprogrammets målformulering.

De sex utmaningarna listas nedan. Under varje utmaning har 
programspecifika mål formulerats. Meningen är att dessa mål ska 
uppfyllas då programförslagets vision realiseras.

Botkyrkaborna har arbete

•	Eriksberg	är	ett	levande	företagsområde	inom	regional	handel	samt	
besöks- och upplevelsenäring.

•	Eriksberg	har	mark	och	möjligheter	för	lokalt	nyföretagande	och	
entrepenörsskap.

•	Hågelbys	rekreationsanläggning	ger	arbetstillfällen	i	kommunen.

•	Offentlig	service	utvecklas	i	takt	med	befolkningstillväxten.

Botkyrkaborna känner sig hemma

•	Varje	stadsdel	har	en	egen	karaktär	och	utvecklar	sin	identitet.	

•	Hågelby	rekreationsanläggning	är	en	mötesplats	för	alla	Botkyrka-
bor.

•	Eriksberg	är	en	lokal	mötesplats	mellan	Alby,	Fittja	och	Hallunda.

•	Kulturmiljön	och	kulturlandskapet	har	ett	historiskt	djup.

Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna

•	Energisnåla	hus	och	fjärrvärme.

•	Stor	andel	resurssnåla	transporter	-	spårtrafik.

•	God	tillgänglighet	till	gång-	och	cykelvägar.	

•	Tillgängligheten	till	kollektivtrafiken	är	god	i	programområdet.		

•	Tillgänglighet	istället	för	rörlighet.	

Tillgänglighet inom trafik- och samhällsplaneringen handlar om med 
vilken lätthet som medborgare, näringsliv och offentliga organisatio-
ner kan nå det utbud och de aktiviteter de har behov av i samhället. 
Lätthet sammanfattar i detta fall restid, reskostnad, hinder, otrygg-
het, och tillgång till färdmedel för att nå den önskade platsen. Ibland 
förutsätter detta rörlighet, men många gånger kan ökad tillgänglig-
het tillfredsställas utan att rörligheten ökar. En integrerad trafik- och 
samhällsplanering innebär att bebyggelsen anpassas så att restiden 
förkortas och därigenom minimeras även reskostnaden. 

•	Bevarade	och	utvecklade	gröna	värden	

Bevarande och utvecklade gröna värden handlar om att skapa förut-
sättningar för för en rik biologisk mångfald, stimulerande friluftsliv, 
god hälsa i kommunen och ett boende med god tillgänglighet till 
naturen. I samhällsplaneringen handlar det om att skapa en samsyn 
om naturvärdena är en viktig byggsten för en hållbar utveckling i 
kommunen. Under hösten 2010 kommer ett naturvårdsprogram 
Botkyrkas gröna värden att tas upp för beslut. Det ska också vara 
bakgrundsmaterial till översiktsplanarbetet och ge information om 
skyddsvärd natur i planprocessen.
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Mål om hållbar utveckling

Programförslag Konsekvens-
beskrivning

Drivkrafter för 
utveckling g g beskrivningutveckling

Strategier förStrategier för 
utveckling

Botkyrkaborna är friska och mår bra

•	Bornsjökilens	ekologiska	funktioner	för	växt-	och	djurliv	värnas.	

•	Aspens	vattenkvalitet	är	god	och	ger	möjlighet	till	bad.

•	God	luftkvalitet	och	lite	buller	i	bostadsnära	områden.

•	God	park-	och	naturtillgång.	

Promenad- och rekreationsområden ska vara väl tillgängliga och av 
hög kvalitet.

Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin

•	Offentliga	stråk	och	platser	är	trygga.

•	Botkyrkas	stadsdelar	hänger	väl	ihop	genom	offentliga	stråk	och	
platser av hög kvalitet.

•	Botkyrka	är	en	del	av	hela	Stockholmsregionens	attraktivitet.

•	Botkyrkaborna	känner	delaktighet	i	planeringen.

Botkyrkaborna har de bästa skolorna

•	Eftersom	utmaningen	handlar	om	skolorna	och	ungas	uppväxtvill-
kor har särskilda mål inte listats. Ett utvecklat programområde är 
däremot en tillgång för skolor och elever på andra sätt.

2.3.3 Hållbart resande i samhällsplaneringen

Projektet Hållbart resande i samhällsplaneringen startade hösten 
2004. Botkyrka kommun driver arbetet tillsammans med tre an-
dra kommuner; Huddinge, Nynäshamn och Södertälje. Syftet med 
projektet är att gång, cykel och kollektivtrafik ska få högre prioritet 
i kommunernas samhällsplanering. På så sätt ökar valfriheten för 
medborgaren att kunna välja det ressätt som passar just för det 
specifika tillfället. Det ska vara möjligt att välja det trafikslag som 
passar bäst för ändamålet och det kräver att förutsättningarna är 
likartade för alla trafikslag. Det ska vara lika självklart att kunna 
parkera sin cykel säkert vid affären, stationen eller hemmet som det 
är att parkera bilen idag. Målsättningen är att det ska vara minst 
lika säkert och snabbt att ta sig fram kollektivt eller med cykel till de 
dagliga resmålen som med bil. Detta leder till ökad tillgänglighet och 
valfrihet för fler medborgare.

Klimatförändringarna gör det viktigare än någonsin att förutsätt-
ningarna för hållbart resande blir så bra som möjligt. Gång, cykel, 
kollektivtrafik, miljöbilar och bilpool är exempel på hållbart resan-
de. Ett hållbart resande minskar Botkyrkas bidrag till klimatföränd-
ringarna. Dessutom bidrar det till att Botkyrkaborna är friska och 
mår bra genom att de rör på sig och får motion vilket minskar risken 
för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar.

Strukturmodell för framtagande av programförslag
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3. PROGRAMFÖRSLAG
För den som kommer till Stockholm söderifrån börjar huvudstaden 
i Botkyrka. Runt E4/20 vill vi utveckla en ny entré till Botkyrka och 
storstaden med ny intressant bebyggelse. Verksamhetsområdet Eriks-
berg ska växa med fler företag och fler jobb, programområdet kan 
ge mer än tretusen nya jobb. Utvecklingen ger förutsättningar för 
ett utvecklat trafiksystem och ett mer hållbart resande och innebär 
också behov av en ny Hågelbyled. Ett bättre trafiksystem minskar 
miljöpåverkan på Alby och ger möjlighet att bygga nya bostäder och 
verksamheter längs nuvarande Hågelbyleden. Mötesplatsen Hågelby 
utvecklas vidare med en Familjepark till en ännu bättre rekreations-
anläggning. Det stora området runt sjön Aspen ska utnyttjas bättre 
för upplevelser och aktiviteter samtidigt som naturvärden och ekolo-
giska samband ska stärkas.

Det här kapitlet redovisar innehållet i programmet. Här redovisas 
först vad kommunen vill uppnå för programområdet genom fem 
övergripande målbilder. Därefter kommer anvisningar för hur var 
och en av målbilderna ska realiseras med hjälp av fem så kallade 
stadsbyggnadsstrategier.

3.1 Fem målbilder

3.1.1 Programområdets utveckling sammanfattad i fem målbilder 

•	En	ny	entré	till	Botkyrka	och	storstaden	

•	Ett	nytt	trafiksystem	som	knyter	samman	Botkyrkas	stadsdelar		

•	Ny	blandad	stadsmiljö	–	bostäder	och	verksamheter	längs	”Hå-
gelby allé” 

•	Mötesplatsen	Hågelby	växer	och	utvecklas	

•	”Botkyrkaparken”	–	en	grön	värdekärna	mitt	i	kommunen

Illustration som visar programförslagets över-
gripande vision med sina fem målbilder
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Mötesplatsen Hågelby växer och utvecklas 

Hågelby gård utvecklas till en större rekreationsanläggning, en 
familjepark med mer evenemang, attraktioner, boende, mat och 
konferenser. Ett besöksmål för Botkyrkabor, stockholmare och andra 
hitresta med nöjen, kultur och natur. Mötesplatsen Hågelby blir 
också i fortsättningen allmänt tillgänglig - med parkanläggning, med 
ny tillgång till Aspens stränder och med bättre vägar ut i grönområ-
det – ut i ”Botkyrkaparken”. Det ska bli möjligt att nå mötesplatsen 
från två håll, både som nu från Hågelbyleden och med en ny nordlig 
anslutning via Eriksberg. Anslutningen har betydelse för Hågelby 
men också för tillgänglighet till ”Botkyrkaparken” och aktiviteter 
väster om Eriksberg, mellan Hågelby och motorvägen.

Anläggningen ska utformas med stor hänsyn till riksintresset för kul-
turmiljövården - Hågelby gård, herrgårdslandskapet, fornlämningar 
med mera och med stor hänsyn till den regionala gröna kilen med 
sina naturvärden. 

”Botkyrkaparken” – en grön värdekärna mitt i kommunen 

Det stora gröna området runt Hågelby och sjön Aspen ska användas 
bättre som ett rekreationsområde för vistelse och aktiviteter. Jord-
bruksanvändningen får stå tillbaka för Botkyrkabornas behov av till-
gång till upplevelser, natur och uteaktiviteter och för behoven av att 
bevara och stärka ekologiska värden. Nya entréer och stråk ska leda 
in i området och öka tillgängligheten - och koppla vidare till gröna 
områden utanför programområdet. Området ska fungera bättre som 
spridningskorridor för växter och djur inte minst genom två ekoduk-
ter - över E4/E20 och över dagens Hågelbyled. Området ska också 
innehålla olika aktiviteter. Särskilt Eriksbergsåsens östra sida med 
den gamla skidbacken, mötet mellan ”Botkyrkaparken” och verk-
samhetsområdet, tål en intensivare användning med upplevelser och 
aktiviteter. ”Botkyrkaparken” har plats för hästverksamheter och en 
ny plats för en större anläggning säkerställs vid Lindhovs gård. Sist 
men inte minst ska Aspens vattenkvalitet förbättras så att sjön blir 
en bättre tillgång för rekreation.

3.1.2 Programförslagets övergripande vision

En ny entré till Botkyrka och storstaden 

Det strategiska skyltläget vid porten till regionen från söder ska 
utnyttjas. Entrén, med en bebyggelsefront, är placerad där bergsryg-
garna skapar en naturlig port i det stora landskapsrummet. Bebyg-
gelsen ska vara sammanhållen med höjder och fasader som skapar 
en representativ entré till regionen och med stor hänsyn till Botkyrka 
kyrka. Med ny trafikplats finns plats för höga hus vid nuvarande 
Hallunda trafikplats.  

Fler företag och mer varierade verksamheter ska komma till i Eriks-
berg. Handel och andra verksamheter som bygger på besök, företag 
med inriktning på upplevelsenäringen och plats för lokala företag 
och entreprenörer att växa ger tillsammans Eriksberg ett nytt inne-
håll.  Fler rörelser i området skapas genom ett bättre lokalt gatunät, 
som också blir bättre kopplat till Hallunda och Alby.

Ett nytt trafiksystem som knyter samman Botkyrkas stadsdelar 

Botkyrkas stadsdelar ska knytas ihop och trafikledernas barriärer 
ska överbryggas. En ny bro över E4/E20 ger Eriksberg en ny entré 
och en bättre koppling till Hallunda. Hågelbyleden blir ”Hågelby 
allé” – en kommunal gata som har plats för buss och spårtrafik 
mellan Hallunda och Alby med sina tunnelbanestationer och Tumba 
med sin pendeltågsstation. Mer bostäder och verksamheter och fler 
besökare ger underlag för bättre kollektivtrafik. En ny Hågelbyled 
får plats i utkanten av Eriksberg, med en ny trafikplats som ansluter 
till motorvägen öster om Botkyrka kyrka. Hallunda trafikplats för-
svinner och ger plats för bebyggelse och en överdäckning av motor-
vägen – ett nytt stråk mellan Alby och Hallunda.

Ny blandad stadsmiljö – bostäder och verksamheter längs ”Hågelby 
allé” 

En ny blandad stadsmiljö ska komma till längs den norra delen av 
den nya stadsgatan ”Hågelby allé” med verksamheter och bostäder. 
Det öppna landskapet runt den södra delen bevaras. Företag ska 
kunna växa in mot Alby och bostäder in mot Eriksberg. Det kan 
ske när genomfartstrafiken flyttats bort. ”Hågelby allé” ska kunna 
korsas av både gående, cyklar och med biltrafik. Förändringarna ska 
göra handel och service i Eriksberg lättillgängligt för Albyborna.
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Referensbild entré Stockholm

3.2 Fördjupning - markanvändning och stadsbyggnads-
strategier

3.2.1 En ny entré till Botkyrka och storstaden 

Mer bebyggelse – en port till storstaden

En ny entré innebär ny bebyggelse kring E4/E20 med mer företag 
och verksamheter. Ny kvartersmark tillkommer längs Hågelbyleden, 
längs E4/E20, längs ny dragning av länsvägen i västra Eriksberg 
samt vid Sankt Botvids väg väster om kyrkan. Vid Sankt Botvids 
väg och i vissa av de södra kvarteren längs ”Hågelby allé” kan den 
nya kvartersmarken användas för bostäder. Kyrkan bibehåller sin 
roll som landmärke. I programområdets nordligaste del bibehålls 
för övrigt befintlig markanvändning. Bebyggelsen längs E4/E20 skall 
samordnas för att tillvarata det strategiska läget på ett sätt som 
skapar en representativ entré till regionen för den som kommer sö-
derifrån. Mot väster skall bebyggelsen underordna sig och skapa en 
värdig bakgrund till kulturmiljön vid Botkyrka kyrka. Fasadliv och 
höjd skall vara gemensam för bebyggelsen på ömse sidor motorvä-
gen. Trafikområdet runt motorvägen skall gestaltas på ett sätt som 
understryker platsens betydelse som entré till Stockholmsregionen.  

Eriksberg - ett verksamhetsområde för mer besöks- och upplevelse-
näring

Botkyrka har ett starkt varumärke när det gäller kultur och upp-
levelsenäring – en lokal drivkraft ”långt ifrån lagom”. Subtopia 
och Cirkus Cirkör i Alby är liksom Riksteatern i Hallunda ledande 
verksamheter.  

Med utveckling av en rekreationsanläggning i Hågelby – Familjepar-
ken - kan detta kluster stärkas ytterligare. Om man ser dessa som 
nav i Botkyrkas framväxande upplevelsenäring och lägger till verk-
samheter inom media, design, film, foto, konst, sport, fritid, turism, 
mode, musik, bio, mat, mässor, hotell och inte minst handel så finns 
en potential för en riktig tillväxtmotor i Botkyrka, för nya företag 
och arbetstillfällen. Till dessa besöksinriktade näringar behövs också 
företagsservice inom distribution, grossister, lager och underleveran-
törer.  
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Eriksberg har med sitt läge vid E4:an mellan Hallunda, Alby och 
Hågelby samt en redan utvecklad handel och stora billiga indu-
strilokaler potential att utvecklas som verksamhetsområde inom 
upplevelsenäringen. I ett initialt läge är det främst handeln som är 
besöksinriktad - övriga delar kommer mer att vara inriktade på 
egenproduktion och lagerverksamheter. När Familjeparken är fullt 
utbyggd och handelsplatsen växt ytterligare kan utvecklingen av 
verksamhetsområdet breddas inom besöks- och upplevelsesektorn, 
med allt från hotell och mässlokaler, multihall för sport och eve-
nemang till studior för film- och musikproduktion. Eriksberg kan 
inledningsvis utgöra en servicefunktion för Botkyrkas och Storstock-
holms upplevelseindustri. Successivt kan dock Eriksberg utveckla 
en egen attraktivitet som upplevelsedestination nära Hågelby och 
Subtopia. Med en utbyggd Hågelbyled och en ny ”Hågelby allé” i 
form av en stadsgata mellan Eriksberg och Alby kan det också börja 
bli rimligt att bygga bostäder längs den norra delen av allén, givet att 
Eriksberg får en ny spännande identitet.

Riktlinjer för kommande planering 

•	Ny	bebyggelse	vid	E4/E20	och	själva	trafikområdet	utformas	
noggrant för att skapa en tydlig entré till staden. Kyrkans roll som 
landmärke upprätthålls. 

•	Nya	etableringar	ska	stärka	verksamhetsområdet	som	plats	för	
besöks- och upplevelsenäring. 

•	Kvarteren	i	verksamhetsområdet	ska	få	sådan	struktur	att	de	både	
kan rymma stora anläggningar eller delas upp för många mindre 
verksamheter.

•	Gator	och	stråk	genom	området	ska	utformas	dels	så	att	Hallunda	
och Alby kopplas bättre till verksamhetsområdet och dels så att 
tillgängligheten till Hågelby och ”Botkyrkaparken” stärks.

•	Nya	bostäder	vid	Sankt	Botvids	väg	ska	bidra	till	att	bredda	bo-
stadsutbudet i kommundelen.

Illustration av Eriksberg vid E4/E20
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3.2.2 Ett nytt trafiksystem som knyter samman Botkyrkas stadsdelar

Trafiksystemet - övergripande

Dagens trafiksystem ger stor påverkan på den yttre miljön och 
skapar barriärer som begränsar socialt och ekonomiskt utbyte för 
medborgarna. Trafiksituationen i området ska hanteras genom 
utveckling av kollektivtrafiken med sikte på spårtrafik, gång- och 
cykelstråken, utveckling av gatunätet och omlokalisering av dagens 
Hågelbyled. Förbättringar av befintliga system och en ny Hågelbyled 
knyter samman Botkyrkas stadsdelar

I ett första skede påbörjas effektiviseringar av det befintliga trafik-
systemet. I nästa sker också vägutbyggnader. I nord-sydlig riktning, 
i den nuvarande gångbrons läge, skapas en direkt förbindelse över 
E4/E20 för trafik med mål- och startpunkt i Eriksberg, vilket mins-
kar belastningen på Hågelbyleden förbi Alby. I ett sista skede får 
länsvägen – Hågelbyleden -  en ny dragning väster om Eriksberg och 
Hallunda trafikplats ersätts av en ny trafikplats där denna ansluter 
till E4/E20. Denna nya väg placeras in i terrängen så att ett naturligt 
bullerskydd uppstår mot ”Botkyrkaparken” och så att bra passager 
kan ske mellan Eriksberg och ”Botkyrkaparken”. Den befintliga Hå-
gelbyleden byggs om till en kommunal gata mellan Alby och Eriks-
berg, nedan kallad ”Hågelby allé”. Hallunda trafikplats försvinner, 
och ”Hågelby allé” förlängs norrut över E4/E20 och ansluts till Hal-
lundavägen. I öst-västlig riktning förlängs Albyvägen in i Eriksberg. 
Kumla Gårdsväg förlängs in i Alby och kopplas till Lagman Lekares 
väg. Samtidigt är bättre villkor för gång- och cykeltrafik och kol-
lektivtrafik fortsatt prioriterade. Planskilda korsningar mellan olika 
trafikslag tas bort och ersätts med ljusreglerade korsningar i plan 
med höga krav på trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter  

Kollektivtrafiksystemet med två tunnelbanestationer och en pendel-
tågsstation i anslutning till området är en utmärkt grund att bygga 
vidare på. Detta system kompletteras på sikt med spårbunden kol-
lektivtrafik längs nuvarande Hågelbyleden för att skapa god försörj-
ning med kollektivtrafik i området. Vägtrafiksystemet i området 
präglar området idag och försvårar ekonomiskt och socialt utbyte 
invånare emellan. Denna struktur bör ersättas med ett gatunät med 
trottoarer och cykelbanor där motorfordon, gående och cyklister 
samsas på gatumarken. 

Mål och förutsättningar för att skapa ett transportsystem som är 
långsiktigt hållbart och robust nog att klara olika utvecklingsvä-
gar har utretts i en särskild Trafikplan för Hågelby, Eriksberg och 
Lindhov. Trafikförsörjningen och den planerade utbyggnadsord-
ningen i programområdet är komplex. För att tydligare åskådliggöra 
i trafikplanen föreslagna åtgärder och i vilken tidsordning de bör 
genomföras sammanfattas de i följande lista;

•	Kommunen	inleder	arbetet	med	framtagande	av	handlingsplan	för	
klimatsmart resande. 

•	Framkomligheten	för	kollektivtrafiken	förbättras	med	hjälp	av	sig-
nalprioritering och kollektivtrafikkörfält på Hågelbyleden som kan 
omvandlas till fält för spårbunden trafik.

•	Infrastrukturen	för	cykel	i	området	åtgärdas	avseende	punktvisa	
insatser, vägvisning, belysning och parkering. 

•	Ny	linjedragning	för	stomlinje	172,	linje	707	och	linje	708	enligt	
Kollektivtrafikutredning för Hågelby, Eriksberg & Lindhov.

•	Översyn	och	upprustning	av	befintliga	stationsområden.

•	Anslutning	från	Kumla	Gårdsväg	till	Sankt	Botvids	väg	och	uträt-
ning av den södra delen av Kumla Gårdsväg startas, översyn av 
Kumla Gårdsvägs utformning för att hantera en ökad mängd gods-
trafik och farligt gods. 

•	Trafiken	till	Eriksbergs	industriområde	leds	in	från	Sankt	Botvids	
väg. 

•	Hastigheten	på	Hågelbyleden	regleras	med	hänsyn	till	oskyddade	
trafikanter och kollektivtrafik.

•	Därefter	tillkommer	ytterligare	exploatering	av	området,	vilken	
beror av marknad och efterfrågan. Då tillkommer även anläggandet 
av en ny Hågelbyled väster om Eriksberg när trafikflödet inte kan 
hanteras med befintlig infrastruktur.

•	Resandeunderlag	för	spårtrafik	skapas	genom	planering	för	intil-
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Lokal tillgänglighet

Tillgänglighetsanalysen av nuläget visar att norra Botkyrka består av 
fyra uppdelade områden. På grund av denna situation har området 
en svag potential för naturlig genomströmning mellan stadsdelarna 
och där igenom en svag potential för socialt och ekonomiskt utbyte. 
Analysen visar också på mycket svaga rumsliga samband mellan 
Hågelby och omgivningen. I steg 1 förbättras framförallt allt kon-
takterna mellan Alby, Eriksberg och Hallunda. Lokalt centrala gator 
knyts samman till ett stadsdelsövegripande nät, vilket ger goda föru-
tättningar för ett ökat utbyte mellan stadsdelarna.

Genom att fler kopplingar skapas mellan stadsdelarna i steg 2 bildas 
ett ännu starkare sammanhängande gatunät som gör att stadsde-
larna nu bildar en gemensam större stadsbygd med f.d Hågeblyle-
den som ett centralt stråk. ”Hågelby allé” får en mycket god lokal 
tillgänlighet och goda förutsättningar för ett lokalt genomflöde. 
Samtidigt blir den nya Hågelbyleden en oviktig väg för gångtrafikan-
ter och cyklister.

Stråkens tillgänglighet

Hög

Låg

Stråkens tillgänglighet

Hög

Låg

Tillgänglighetsanalys av GC-nät steg 1

Tillgänglighetsanalys av GC-nät steg 2

liggande områden utanför programmets gränser.
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Gång- och cykeltrafik

Ett första steg i ombyggnationen enligt programförslaget innebär en 
utökning av antalet sammankopplande länkar i vägnätet, utökade 
förbindelser över E4/E20 och en förbättring av anslutningarna över 
”Hågelby allé” till fördel för gång- och cykeltrafiken. Förutsatt att 
godstrafiken i så stor utsträckning som möjligt leds bort från ”Hå-
gelby allé” och att hastigheten reduceras på ”Hågelby allé”, kan för-
utsättningar till en utökad integrering av Alby med omkringliggande 
bebyggelse skapas genom gång- och cykelöverfarter i plan. Gång och 
cykelförbindelserna till en eventuell ridanläggning vid Lindhovs gård 
bör ses över, men är mer gynnsamma från Tumba än från Alby, Hal-
lunda och Eriksberg.

GC-nät 

Befintligt GC-nät

Nya GC-vägar

0 200 m

Utkast
28 september 2010

Hågelby, Eriksberg 
och Lindhov

Gång och cykelnät
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Kollektivtrafik 

Planprogrammet innebär ny exploatering i programområdet, vilket 
skapar bättre underlag för ett strukturbildande kollektivtrafikstråk 
i nord-sydligt rikting. Det är framförallt exploateringen av bostäder 
och verksamheter kring ”Hågelby allé” som bör prioriteras för att 
ge underlag till kapacitetsstark och strukturerande kollektivtrafik. 
Utvecklingen av Hågelby ger en ökad resandeefterfrågan till områ-
det. För att främja kollektivtrafikresandet till Hågelby bör goda kol-
lektivtrafikförbindelser upprättas mellan parken och främst Tumba 
pendeltågsstation, vilken utgör bästa kollektivtrafikförbindelsen för 
regionala besökare. Direktbussar kan gynna kollektivtrafikresandet 
till parken, liksom evenemangsbussar. Därtill är det viktigt med ett 
bra basutbud av kollektivtrafik, men då de stora besökarströmmarna 
väntas besöka parken under helger och kvällstid är det svår att helt 
förena med ordinarie kollektivtrafik.

Byggandet av ”Hågelby allé”, med det reserverade utrymmet för 
framtida spårtrafik, ger goda möjligheter för att skapa attraktiv 
högprioriterad busstrafik med god framkomlighet. ”Hågelby allé” 
föreslås även bli ryggraden för den framtida kollektivtrafiken i 
nord-sydlig riktning. Kopplingen till Alby och tunnelbanan behöver 
studeras närmare. Ett exempel på stärkt kollektivtrafik är:

•	Stomlinje	172	förlängs	från	Hallunda	till	Tumba	genom	Alby	
och ”Hågelby allé”. Turtätheten ökas till var 10:e minut. För att ge 
kortare restid bör bussprioritering införas samt kollektivtrafikkörfält 
byggas längs hela linjens sträckning.  

•	Linje	708	förkortas	till	Rönninge	då	stomlinje	172	förlängs.

•	Linje	738	tas	bort	och	dess	turer	går	istället	på	linje	708.				

•	Linje	707	förlängs	till	Tullinge	för	att	ta	bort	ett	byte	till	pendel-
tåget för resande i relationen Fittja – Tullinge. Linjen får en rakare 
linjesträckning genom Hågelby. 

Förändringarna beräknas öka kollektivtrafikresandet med busstra-
fiken genom området med cirka 30 %. En rakare linjesträckning 
med genvägar för bussen ger kortare restid och därigenom ett ökat 
resande. Därför bör kollektivtrafiken och linjesträckningar även för-
bättras och ses över utanför programområdet. Genom att stombuss 
172 föreslås dras via ”Hågelby allé” skapas bättre koppling mellan 

Hågelby Park och Flemingsbergs station, där nationella tåg gör up-
pehåll.

På något längre sikt bör spårtrafik etableras längs ”Hågelby allé”, 
dvs. samma sträckning som stomlinje 172 föreslås trafikera i framti-
den. Analyserna visar att kommunen ska satsa på ytterligare bebyg-
gelseutveckling för att öka att öka antalet resenärer tillräckligt för 
konvertering till spårtrafik. Ny bebyggelse koncentreras längs med 
stomlinjens dragning samtidigt som bebyggelsestrukturen främjar ett 
hållbart levnadssätt, där en stor del av hushållens resor utförs med 
kollektivtrafik.

En eventuell flytt av Botkyrka Ridsällskap till Lindhovs gård med-
för att kollektivtrafikförsörjningen av ridanläggningen blir i princip 
oförändrad	jämfört	dagens.	Lindhov	försörjs	av	linje	708,	mellan	
Rönninge och Tumba.  Gångavståndet mellan föreslagen ridanlägg-
ning och befintlig busshållplats motsvarar i principgångavståndet 
mellan ridanläggningen vid Skrävsta och busshållplatsen på Hågel-
byleden.

Schematisk bild över kollektivtrafiksträckningar i området 
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Parkering

Så långt det är möjligt förses kommunala gator med kantstenspar-
kering. Övrigt parkeringsbehov tillgodoses på mark med enskilt 
huvudmannaskap. Parkeringsytor för de boende i Alby som försvin-
ner ersätts genom samordning med handelns parkeringsbehov, som 
infaller på andra tider av dygnet.

En utmärkt tillgänglighet är en nödvändighet för att Hågelby ska 
utvecklas som besöksmål. För att minimera parkeringsbehovet för 
Hågelbyparken bör gång, cykel och kollektivtrafik gynnas på ett sätt 
som beskrivs ovan. Vid tillfälliga evenemang kan parkering anord-
nas på lämpliga och samordnade platser i omgivningen vilket ger 
möjlighet att bussa besökarna till Hågelby. Parkering är ett viktigt 
styrmedel för att påverka sättet att resa och behöver därför upp-
märksammas särskilt i samband med den fortsatta planeringen av 
programområdet.

 

Bil- och godstrafik

Trafikkapacitet berör utbud och efterfrågan av att transportera 
antingen resenärer eller gods, vilket gör att kapacitetsbrister kan 
hanteras genom ett större utbud eller en förändrad efterfrågan.

I ett första steg ”trimmas” det trafiksystem vi har genom olika 
åtgärder. Ett andra steg i utbyggnaden av programområdet inne-
bär att Kumla Gårdsväg får en nordlig koppling till Sankt Botvids 
väg genom en ny bro över E4/E20 samtidigt som Kumla Gårdsväg 
rätas ut i dess sydliga koppling med ”Hågelby allé”. Syftet med 
förändringarna är effektivisera utnyttjandet av befintlig infrastruktur 
genom mindre ombyggnadsåtgärder och att med hjälp av vägvisning 
och restriktioner för svängande styra över all besöks- och leverans-
trafik till Eriksberg via Kumla Gårdsväg och Sankt Botvids väg. Även 
trafik söderifrån kan nyttja den nya kopplingen och på så vis avlasta 
”Hågelby allé”. Samtidigt kan ”Hågelby allé” byggas om så att 
intrycket av genomfartsled tonas ner. Hastigheten och gatusektionen 
bör reduceras för att möjliggöra säkra och trygga korsningar i plan 
för gående och cyklister. För att den ovan beskrivna vägutbyggna-
den ska kunna hantera både dagens och kommande trafikmängder 
behövs insatser och olika åtgärder som påverkar både utbud och 
efterfrågan av motoriserat resande. Utbudet förbättras genom min-
dre ombyggnadsåtgärder och att därmed en stor del av trafiken på 
”Hågelby allé” med hjälp av dessa leds över till Kumla Gårdsväg. 

Tabellen visar olika scenarier för trafikutvecklingen i området

Fordon/Dygn Idag Fortsatt massbilism 
”Business as usual”, 
2030 med bibehållen 
vägutformning

Hållbart resande, 
2030 med bibehållen 
vägutformning  

Fortsatt massbilism, 
2030 med utbyggt 
kommunalt vägnät

Hållbart resande, 
2030 med utbyggt 
kommunalt vägnät

Hågelbyleden 34 600 64 100 41 000 35 700 23 000

Kumla Gårdsväg, vid 
ny utformning

- - - 28	400 18	200

Total 34 600 64 100 41 000 64 100 41 200
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Vägnät

Statligt vägnät

Kommunalt huvudnät

Kommunalt lokalnät

0 200 m

Utkast
28 september 2010

Hågelby, Eriksberg 
och Lindhov

Utvecklingen av vägsystemet utreds för närvarande av Trafikverket i 
en förstudie.

En fortsatt trafikökning tillsammans med ytterligare utbyggnad av 
områden väster om Eriksberg, medför behov av anläggandet av en 
ny länsväg – en ny Hågelbyled - väster om utbyggnadsområdena. 
Detta genomförs när genomförda åtgärder i de första stegen inte är 
tillräckliga för att hantera områdets trafikmängder. 

Riktlinjer för kommande planering 

•	Gång-	och	cykelvägsnätet	utvecklas	successivt

•	Utvecklat	kommunalt	gatunät	ökar	flexibiliteten	i	genomförandet		

•	Plats	skapas	för	bättre	busstrafik	i	gatu-	och	vägnätet

•	Utrymme	för	spårtrafik	säkerställs

•	Gatumiljöerna	utformas	som	stadsgator	

•	Mark	reserveras	för	en	ny	länsväg	väster	om	Eriksberg

Vägnät

Statligt vägnät

Kommunalt huvudnät

Kommunalt lokalnät

0 200 m

Utkast
28 september 2010

Hågelby, Eriksberg 
och Lindhov

Vägnät
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3.2.3 Ny blandad stadsmiljö – bostäder och verksamheter längs 
”Hågelby allé”

Blandstad – överbrygga barriärer

Blandad stadsmiljö längs norra delen av ”Hågelby allé” ger möjlig-
het till nya bostäder och därmed ett breddat bostadsutbud. Fler bo-
städer ger i sin tur ökad efterfrågan och underlag för handel, service, 
kollektivtrafik med mera – som i sin tur gör bostäderna i omgivande 
stadsdelar intressantare. Området kring ”Hågelby allé” används i 
första hand för handel och andra verksamheter som kan bidra till 
det lokala stadslivet blandat med bostäder. Den befintliga kvarters-
marken utgör till största delen ett utvecklingsområde för ett tätare, 
större och mer mångsidigt utbud av verksamheter och bostäder. Den 
här utvecklingen kommer att ske på längre sikt. 

Bebyggelse på ny kvartersmark och befintlig kvartersmark i om-
vandlingsområdet gestaltas för att tydligt signalera gatans roll som 
allmän plats. Entré och infart skall ske från gatan, antingen direkt i 
gatuliv eller från förgårdsmark med begränsat djup. Undantaget är 
den del av Kumla Gårdsväg som utgör huvudstråket genom Eriks-
berg, där ska infart till fastigheterna om möjligt ske från sidogator 
eller bakgator. 

Särskild omsorg läggs vid en gestaltning av bebyggelsen längs de ga-
tor som utgör de viktigaste förbindelsestråken mellan stadsdelarna, i 
synnerhet ”Hågelby allé”, Albyvägens förlängning, Kumla Gårdsväg 
och Tre Källors väg. Bebyggelsen längs ”Hågelby allés” östra sida 
bör vara sammanhängande för att minska störningarna från trafiken 
för de boende i Alby.

Riktlinjer för kommande planering 

•	Förbered	tekniska	anläggningar	kring	”Hågelby	allé”	för	ny	bebyg-
gelse

•	Prioritera	verksamheter	med	besökare	vid	kopplingspunkterna	
mellan Alby och Eriksberg och mellan Hallunda och Eriksberg

•	Fördjupa	strategin	för	”Hågelby	allé”

Principskiss av ”Hågelby allé”

Sektion av ”Hågelby allé”, där illustrationen 
visar att det finns plats för spårbunden trafik 
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3.2.4 Mötesplatsen Hågelby växer och utvecklas

För att öka attraktiviteten och hålla ihop Botkyrkas stadsdelar 
utvecklas mötesplatsen Hågelby. En fortsatt allmänt tillgänglig bättre 
rekreationsanläggning i rekreationsområdet ”Botkyrkaparken” med 
hög kultur och naturvärden. Inom programområdet ligger Hågelby 
närmast för ett genomförande.

Hågelby – mötesplatsen

Dagens rekreationsanläggning vid Hågelby gård vidareutvecklas 
till ett populärt besöksmål inte bara för Botkyrka lokalt utan även 
regionen och Sverige. Stockholmsregionen har brist på attraktioner 
och allt fler invånare kommer att kräva utvecklade rekreations-
möjligheter inom rimliga reseavstånd. Familjeparken i Hågelby blir 
en viktig del av utvecklingen i norra Botkyrka - en katalysator för 
utvecklingen av hela programområdet.

Den befintliga rekreationsanläggningen rustas upp, byggs ut och 
kompletteras med nya inslag; upplevelseanläggningar som sagopark 
och vattenland och en utbyggd besöksservice i form av butiker, 
hotell och annat tillfälligt boende bör tillkomma till området. An-
läggningen vidareutvecklas med hänsyn till det värdefulla natur- och 
kulturlandskapet och samspelar även med andra rekreationsanlägg-
ningar utanför programområdet.

Struktur

Familjeparkens uppbyggnad och struktur utgår från landskapets 
form som till dess natur- och kulturvärden, upplevelsen av landska-
pets former och höjder bevaras genom att de omslutande bergstop-
parna lämnas obebyggda, högre inslag ska istället samlas i slänter 
och i framkanten av befintliga höjdryggar. De lägsta strukturerna 
finns i det stora landskapsrummet kring Kyrkkulla så att kullens sta-
tus i landskapet bibehålls. Områdets befintliga vägsystem bevaras till 
övervägande del och dess grundläggande struktur blir avläsbar även 
i framtiden. Detta gäller särskilt för områdets äldsta vägar med lång 
kontinuitet på platsen. Dagens öppna besökspark i anslutning till 
huvudbyggnaden och dess ekonomibyggnader bevaras och utökas. 
Nytillskott kan ske i anslutning till ekonomibyggnader samt norr 
och söder om de höjdryggar som inramar den historiska parken. 
Parkens mittaxel och vyn utmed denna bör hållas öppen.

Relationen till landskapet har bildat utgångspunkt för utformningen 
av Familjeparkens struktur för att inte skada riksintresset

A Dalgång - Öppen karraktär med icke stationära byggnader, enstaka väl 
utformade servicebyggnader. 

B Stugby - Friliggande uthyrningsstugor i högst två våningar i grupper med 
låg vegetation.

C Historisk Park - Hågelby gård utvecklas utifrån historiska utgångspunk-
ter.

D Småstad - Förtätad gatumiljö längs höjdryggen i högst fyra våningar.

E Vattenland - Höga byggnader lokaliseras till södra delen av området.

F Sagopark - Anläggningar lokaliseras med utgångspunkt från terrängen. 

Koppling  mellan Familjeparkens delar - Viktig passage mellan Familjepar

kens delar som studeras i kommande detaljplan med hänsyn till dalgången 
och möjligheterna att passera igenom denna. 

Gårdsmiljö
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Den parkkaraktär som idag finns i huvudbyggnadens närhet kan ut-
vidgas och länkas samman med en ny strandpark utmed sjön Aspens 
strand med stora öppna ytor för rekreation, picknick och folkliv, Vid 
sjön det finns möjlighet till rekreation med vattenanknytning som 
kanotpaddling och skridskoåkning.

Norr om kullen i anslutning till ekonomibyggnaderna utvecklas en 
gatumiljö med småstadskaraktär i den befintliga vägens läge som är 
familjeparkens kärna med samlad besöksservice i form av informa-
tion, restauranger, caféer och butiker med inriktning på turism och 
nöje. Här finns en knutpunkt där besökare lätt kan orientera sig 
från, i anslutning till torget kan även ett hotell uppföras. Befintliga 
gångstråk som ansluter till befintlig park bevaras och kan ligga till 
grund för det nya gångvägnät som tillkommer. 

I anslutning till småstadens torgmiljö kan ett vattenland förläggas. 
Vattenlandet kan erbjuda såväl träningsbassänger som spa och även-
tyrsbad. Vattenlandets högsta strukturer bör samlas mot stadsgatan 
och dess höjdrygg i söder medan de lägre delarna och utomhusbas-
sängerna lämpligen förläggs mot dalgången i nordost. Norr och 
väster om Hågelby gård uppförs cirka 250 mindre uthyrningsstugor 
som tillsammans med öppna uppställningsplatser kan ge en fem-
stjärnig camping. Tillhörande service kan erbjudas i en receptions-
byggnad och mindre servicebyggnader. Boendeområdet kan erbjuda 
alternativa och prisvärda möjlighet för kortvariga besök. 

En sagopark kan anläggas i slänterna och i anslutning till den höjd-
rygg som finns nordost om Hågelby med barnfamiljer som mål-
grupp. Sagoparken kommer att kräva entré och stängslas därför in. 
Sagoparken bör ha ett tydligt upplägg med en huvudgata och i dess 
nära anslutning kan aktiviteter som kräver separat ingång förläggas. 
Längre in i Sagoparken tar ett mer organiskt formspråk vid. Mindre 
bullerkänsliga attraktioner ska placeras nära Hågelbyleden, medan 
delar som ska erbjuda en lugnare parkupplevelse placeras i Sagopar-
kens västra del. 

Viktiga karaktärer  

Familjeparkens olika delar kommer att anpassas till de olika na-
tur- och kulturgivna förutsättningarna. I anslutning till befintliga 
kulturmiljöer som vid gårdens ekonomibyggnader bör stor hänsyn 
tas till befintlig karaktär och nytillskotten bör på ett medvetet sätt 

anpassas till den äldre bebyggelsen. Stugbyn i den södra delen som 
syns från sjön och som ansluter till ekonomibyggnaderna bör vara 
väl anpassad till kulturlandskapet gällande skala, placering i terräng 
och färgsättning.

Höjdryggen norr om gårdskomplexet utgör en gräns, norr om denna 
kan en mer lekfull och upplevelsebaserad arkitektur ta vid. Byggna-
dernas höjd anpassas till befintligt landskap och så att de historiska 
vägarna tydligt kan utläsas. Vegetationen inom området får en 
medveten karaktär. Den nya strandparken ges en tydlig parkkaraktär 
och med tydliga axlar. Större solitärträd bevaras och ges ett skydd i 
kommande detaljplaner. Områdets ytterkanter och mer öppna områ-
den bör gestaltas med hjälp av vegetation som återfinns i det svenska 
kulturlandskapet. Häckplanteringar kan användas för att ge rumslig-
het inom boendeområdet och placeras så att inte viktiga historiska 
siktlinjer skyms.

Inom sagoparken och i vissa stugbyar kan vegetation användas för 
att förstärka önskad sagokaraktär. Sagoparkens södra delar som 
idag är öppen åkermark ges en lummighet så att karaktären av park 
inkilad under träd förstärks även här. 

Strandskydd

Den allmänna tillgängligheten och hänsynstagandet till värdefulla 
biotoper ska vara vägledande för den detaljplanläggning som kom-
mer att ske i samband med att Hågelbyanläggningen kompletteras 
med nya verksamheter. 

Vid kommande detaljplaneläggning kan det bli aktuellt att häva 
smärre delar av det utökade strandskyddet för den stugby som pla-
neras. Eftersom det är en turistanläggning kommer allmänheten även 
fortsättningsvis att ha tillgänglighet till området. Tillgängligheten 
kommer även att förbättras eftersom marken i denna del idag utnytt-
jas som jordbruksmark. 

Delar av strandskyddet gäller dagens utlopp från sjön Aspen. Detta 
är idag kulverterat genom gårdsområdet och det bedöms därför ha 
mycket låga värden såväl för allmänhet som för växt- och djurliv.

Det är även aktuellt att i de högre belägna delarna häva delar av det 
generella strandskyddet på en sträcka av några hundra meter utmed 
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sjön Aspens milslånga strand. Utmed vattnet bör dock strandskyd-
det bevaras med en bredd av minst 50 m. Inom denna zon kan en 
attraktiv strandpark skapas där såväl tillgänglighet för människor 
som naturvärden kan utvecklas och förbättras. Delar av Hågelbyan-
läggningen inom strandskyddsområde är eller har varit ianspråktaget 
för olika gårdsanläggningar såsom trädgård, rasthagar, husgrunder, 
fruktträd och andra trädgårdsväxter mm. Där finns även en upp-
byggd och pågående verksamhet i en järnåldersby. 

Riktlinjer för kommande planering 

•	Tillgängligheten	till	strandzonen	ska	förbättras	genom	gångstigar,	
röjning av sly och andra åtgärder som inte i väsentlig mån försämrar 
för växt- och djurlivet. Denna del ska avsättas som allmän plats/park 
i detaljplanen,

•	Möjligheterna	att	nyttja	sjön	för	båtfärder,	kanotpaddling,	skrid-
skoåkning och liknande ska förbättras. På lång sikt kan även förut-
sättningar finnas för bad,

•	Området	för	stugor	inom	det	utökade	strandskyddsområdet	ska	
vara till för turism och friluftsliv och området mellan byggnaderna 
ska vara tillängligt för allmänheten,

•	I	anslutning	till	helt	eller	delvis	redan	ianspråktagen	mark	på	en	
höjdsträckning väster om gårdsanläggningen kan turismen utvecklas 
i form av en stugby och andra anläggningar för turism och friluftsliv. 
Denna del ska präglas av öppenhet och tillgänglighet och utform-
ningen ska anpassas till terrängen och den kulturhistoriskt värdefulla 
miljön.

I samband med kommande detaljplaneläggning kommer kommunen 
att ansöka om att strandskyddet upphävs i vissa begränsade delar. 
Som särskilda skäl kommer kommunen att hänvisa till 

•	att	området	redan	har	helt	eller	delvis	tagits	i	anspråk	och	behövs	
för att utvidga den pågående verksamheten och utvidgningen svårli-
gen kan genomföras utanför strandskyddsområde, bland annat med 
hänsyn till riksintresse för kulturmiljö,

•	att	en	anläggning	som	är	till	för	turism-	och	friluftsliv	och/eller	
för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet svårligen kan 

tillgodoses utanför området bland annat med hänsyn till riksintresse 
för kulturmiljö

Den exakta utformning av det område där upphävande ska ske kom-
mer att studeras i samband med detaljplaneläggningen.

Riksintresse för kulturmiljövården

I denna del av programområdet är uttrycket för riksintresset främst 
knutet till kulturlandskapet och några fornlämningsmiljöer samt 
till områdets delvis ålderdomliga vägsystem. Även Hågelby gård 
kan anses vara viktig för riksintresset även om denna anläggning är 
av sent datum till skillnad från övriga herrgårdsanläggningar inom 
riksintresseområdet). De värden som riksintresset representerar är en 
viktig utgångspunkt för planeringen av familjeparken.

Riktlinjer för kommande planering 

•	Landskapets	grundstruktur	med	ett	stort	öppet	landskapsrum	i	
norr ska bevaras. Dalgångarna som leder ut från detta landskapsrum 
ska vara avläsbara på platsen. 

•	Nya	byggnader	och	anläggningar	kring	Hågelby	gård	ska	utgå	
ifrån befintlig struktur och skala. Ett respektavstånd utan nytillskott 
ska finnas i anslutning till huvudbyggnaden och i den historiska 
parken.

•	Befintligt	vägsystem	av	äldre	datum	ska	bibehållas	och	vara	avläs-
bart på platsen.

•	Viktiga	kulturhistoriska	vyer	ska	bevaras.

•	Lokaliseringen	av	stugor	och	camping	ska	understryka	landskapets	
karaktär och vägsystemets struktur.

•	Sagoparken	ska	uppfattas	som	en	utökad	del	av	den	skogsbeklädda	
höjden norr om parken.

Skrävsta gård, Ekholmens naturreservat och Botkyrka Ridsällskap 
(Skrefsta gård) och Kyrkkulla kommer liksom idag att nås från 
Skrävsta gårdsväg.
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3.2.5 ”Botkyrkaparken” – en grön värdekärna mitt i kommunen

”Botkyrkaparken”

För att värna natur och kulturvärdena i området och öka tillgänglig-
heten till natur och kulturlandskapet vill kommunen skapa ”Bot-
kyrkaparken”. Kring rekreationsanläggningen vid Hågelby skapas 
öppna parkytor av betydelse för både rekreationslandskapet och 
för att upprätthålla dalgångslandskapet och därigenom den helhets-
miljö som är en del av riksintresset för kulturmiljö. Strax väster om 
nuvarande Hågelbyleden i Eriksberg skapas ett brett parkstråk som 
knyter samman Albys grönstruktur med Hågelby och som innefattar 
den medeltida vägsträckningen och befintliga naturminnen. Längs 
åsen mellan Eriksberg och Hågelby utvecklas skogsmarken som ett 
område för friluftslivet som säkrar spridningskorridoren i Bornsjö-
kilen. Fornlämningarna i området fredas och områdets tillgänglig-
het förbättras genom nya gång- och cykelvägar mellan Hågelby och 
Eriksberg. 

Skrävsta gård bibehålls som en del i rekreationsanläggningen, in-
ledningsvis med ridverksamheten. Plats för ett nytt ridsportcentrum 
reserveras vid Lindhovs gård. Stranden vid Asptuna kriminalvårds-
anstalt görs tillgänglig för allmänheten som en del av promenad-
vägen runt sjön Aspen. Landskapsrummet mellan Botkyrka kyrka, 
Hammarby gård och Hågelby gård hålls öppet som åker, betesmark 
eller ängar och används som rekreationsområde för vistelse och 
aktiviteter . Botkyrkabackens sluttningar hålls öppna för intensi-
vare aktiviteter och upplevelser för rekreation. Runt Lindhovs gård 
ordnas betesmarker för ridsportanläggningens hästar. Längs Aspens 
stränder bevaras de sammanhängande naturområdena, som bland 
annat innefattar Natura 2000-området Ekholmen. Näringsbalansen i 
Aspen återställs och allmänhetens tillgänglighet till sjön förbättras. 

Det finns möjlighet att flytta ridverksamheten från Skrävsta till Lind-
hov. Den nya bebyggelsen ska dock läggas utanför strandskyddat 
område. Frågor rörande vattenskyddsområde, dagvattenhantering, 
kulturmiljö och närhet till motorvägen utreds vidare.

Områdets föreslagna grönstruktur



29
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Bornsjökilen – stommen i områdets grönstruktur

Stommen i planområdets grönstruktur är Bornsjökilen. Utvecklingen 
av denna del beskrivs nedan under rubriken ”Botkyrkaparken”. 

Gröna samband

Grönstrukturen i Eriksberg har utformats med utgångspunkt i natur-
liga gröna bergsryggar, värdefulla biotoper. Dess syfte är att koppla 
samman Bornsjökilens natur med grönstrukturen i Alby, och delvis 
även med Hallunda/Norsborg. Nya direkta gång- och cykelstråk 
genom Eriksberg gör det lättare att gå, promenera och cykla ut till 
grönkilens natur- och kulturområden i hela ”Botkyrkaparken” men 
i synnerhet till Hågelby och dess utvecklade rekreationsanläggning, 
Hågelby Familjepark. Det övergripande målet är en sammanhållen, 
tillgänglig och upplevelselik grönstruktur.

Landskapsplan för ”Botkyrkaparken”

Under arbetet med planprogrammet för Hågelby, Eriksberg och 
Lindhov och detaljplanerna för Familjeparken har en landskapsplan 
utarbetats för det grönområde som ligger mellan norra och södra 
Botkyrka. Vi har valt att kalla området, som också är en del av 
Bornsjökilen, för ”Botkyrkaparken”. 

Strategiska mål för utvecklingen av ”Botkyrkaparken”

•	Förvalta	och	utveckla	”Botkyrkaparken”	långsiktigt

•	Värna,	visa	och	utveckla	naturvärdena

•	Värna,	visa	och	utveckla	kulturvärdena

•	Värna	och	utveckla	målpunkter	för	rekreation,	nöje	och	lek

•	Tillgodose	allmänhetens	fria	tillgång	till	parkområdet

•	Prioritera	gående,	cyklister	och	kollektivtrafikanter

En viktig referens för ett så stort och rikt parkområde som ”Bot-
kyrkaparken”, är Djurgården i Stockholm. Dess attraktivitet består, 
precis som ”Botkyrkaparken”, av en mångfald av miljöer. Där finns 
naturlandskap, kulturlandskap, nöjeslandskap, vattenlandskap och 
promenadlandskap. Även om ”Botkyrkaparken” inte kan eller bör 

bli ett nytt Djurgården så finns mycket att lära av Djurgårdens fram-
gångsfaktorer och landskap. I ”Botkyrkaparken” finns redan idag 
naturlandskap, kulturlandskap, nöjeslandskap, vattenlandskap och 
promenadlandskap. Planen för ”Botkyrkaparken” utgår därför från 
dessa fem byggstenar och förstärker dem på olika sätt.

 

Naturlik miljö i ”Botkyrkaparken”
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Programskiss för ”Botkyrkaparken”
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Naturlandskapet

”Botkyrkaparkens” naturlandskap utvecklas genom att stärka sprid-
ningskorridorer med ekodukter, skapa ett naturrum som entré till 
naturreservatet Ekholmen och anlägga naturstigar som leder vidare 
till naturreservatet och strövområdena. Det är viktigt att spridnings-
korridoren följer utredda spridningssamband för värdefulla biotoper. 
Viktiga biotoper som ädellöv- och sumpskog samt värdefulla våt-
marker bevaras. I naturrummet finns information om parkområdets 
olika och värdefulla naturmiljöer. I parken finns även en naturlek-
plats. På ett par platser i parken anordnas fina utsiktsplatser, vilka 
nås via naturstigarna. Viktiga utgångspunkter:

•	Stärkta	spridningssamband

•	Ett	Naturrum	som	entré	till	Ekholmens	naturreservat

•	Anordnade	utsiktsplatser

•	Naturlekplats

Kulturlandskapet 

Utgångspunkten för alla nya anläggningar och parkytor är det 
uppodlade sprickdalslandskapet i dalgången. I Hågelby förläggs 
ny bebyggelse och anläggningar i anslutning till bebyggelsen vid 
Hågelby gård, Skrävsta gård och längs den nordöstra bergsryggen. 
Bebyggelsen är låg för att bibehålla karaktären av dalgångslandskap. 
Även kantzonerna närmast fornlämningar i skogbrynen ska värnas. 
De viktigaste siktlinjerna bevaras med hjälp av nya gångstråk och 
gator längs äldre vägsträckningar på dalbottnen. Herrgårdsland-
skapet kommer att förändras dramatiskt, vilket leder till ett nytt 
kulturlandskap. För att bevara och utveckla spåren av tidigare 
historiska epoker bör dessa tydliggöras i landskapet och bebyggelse-
miljön. Kulturlandskapets läsbarhet kan även utanför Familjeparken 
förtydligas genom att gamla odlingsytor öppnas upp med införande 
av bete. Fornlämningarna är viktiga platser att bevara och kan också 
betas för att bibehålla det öppna landskapet. Informationsskyltar 
uppförs som beskriver landskapets kulturhistoria och värden. Vid 
Skrävsta kan ett nytt kulturrum tillkomma, som inrymmer ett histo-
riskt centrum där forntiden och historien  kan levandegöras genom 
rekonstruktioner och utställningar, en utveckling av järnåldersbyn 
Hogslaby. Verksamheten etableras tillsammans med 4H så att kul-
turlandskapet kan återskapas med hjälp av odlingar och beteshagar 
Dessutom kan fornlämningsområdena betas av för att hävda kultur-
miljön. Utgångspunkter:

•	Bevarade	siktlinjer

•	Öppna	upp	gamla	odlingsytor

•	Informationsskyltar

•	Ett	Kulturrum	med	historiskt	centrum	och	konsthall

•	Konstskog

•	Trädgårdscafé
Inspirationsbild för ett nytt Naturum nära Ekholmens naturreservat
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Nöjeslandskapet 

Nöjeslandskapet består i den tilltänkta Familjeparken med sagopark, 
vattenland och tillhörande camping och stugby. I detta landskap 
finns även Hågelby gård med park och en väl tilltagen picknickpark. 
Ytterligare en verksamhet att utveckla är 4H-gården med jordbruks- 
och lektema. Här finns ett alternativt läge för en etablering ett histo-
riskt centrum tillsammans med 4H om ridverksamheten blir kvar vid 
Skrefsta gård. Hästverksamheten kan fortfarande finnas i området 
och möjlighet till ridning kan ges. Andra aktiviteter i området sker 
vid Botkyrkabacken med till exempel skärmflygning, mountainbike 
och andra extremsporter. Utgångspunkter

•	Familjepark	med	sagopark	och	vattenland

•	Mat	och	boende

•	Evenemang

•	Hågelby	gård

•	Picknickpark

•	Utvecklad	4H-verksamhet

•	Extremsport	i	Botkyrkabacken

•	Ridning

Inspirationsbild för aktiviteter att utföra i ”Botkyrkaparken” Inspirationsbild för aktiviteter att utföra i ”Botkyrkaparken”

Vattenlandskapet 

Vattenlandskapet förstärks genom att återskapa de vyer som tidi-
gare funnits mellan vattnet och Hågelbyparken. Tillgängligheten till 
stränderna och vattnet är viktiga för hela områdets rekreationskvali-
tet och kan förbättras genom att bryggor och ett friluftsbad anläggs. 
För att den södra delen av Aspen ska bli mer attraktiv som badsjö 
bör den rensas på viss vegetation. En viktig faktor för att öppna upp 
landskapet är trygghetsupplevelsen, då bättre överblick över närom-
givningen skapas och det blir lättare att orientera sig. Det ska också 
finnas möjlighet att paddla kanot och kajak i sjön. Vintertid är skrid-
skoåkning en möjlighet.

•	Återskapade	vyer	över	vattnet

•	Förbättrad	tillgänglighet	till	stränderna

•	Förbättrade	möjligheter	till	aktiviteter	på	vattnet
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Promenadlandskapet 

För att skapa god tillgänglighet, orienterbarhet och offentlighet 
ska huvudstråken genom området vara kontinuerliga och följa de 
naturliga passagerna mellan målpunkterna i och utanför ”Botkyr-
kaparken”. Detta kan förstärkas med tydlig skyltning. Gående ska 
ha högsta prioritet, vilket innebär att parkering och varuintag skall 
ske på baksidor. Stigar ska vara anpassade för funktionshindrade 
och människor i olika åldrar. Alla ska kunna ta sig till 4H-gården, 
kulturrummet och naturrummet. Där det krävs anläggs spänger 
och ramper etc. Mellan huvudstråken kan dock mer uppbrutna och 
avskilda promenadslingor och stigar skapas för att ge möjlighet till 
rofylldhet och naturupplevelse.

•	Kontinuerliga	promenadstråk

•	Naturliga	passager	mellan	målpunkter

•	Gående	har	högsta	prioritet

•	God	tillgänglighet

Riktlinjer för kommande planering:

•	Förvalta	och	utveckla	”Botkyrkaparken”	långsiktigt

•	Värna,	visa	och	utveckla	naturvärdena

•	Värna,	visa	och	utveckla	kulturvärdena

•	Värna	och	utveckla	målpunkter	för	rekreation,	nöje	och	lek

•	Tillgodose	allmänhetens	fria	tillgång	till	parkområdet

•	Prioritera	gående,	cyklister	och	kollektivtrafikanter

•	Förbättra	vattenkvalitén	i	Aspen

Inspirationsbild för de nya parkytorna kring Hågelby 
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4. GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER

4.1 Bedömd etappvis utveckling av programområdet
Många av de föreslagna förändringarna i programmet kan genom-
föras oberoende av de övriga. Några punkter hänger dock samman 
på ett sätt som gör att dessa måste ske i en viss ordning. Här kan tre 
faser urskiljas. 

Steg 1. Familjepark, ”trimmat” vägsystem och omstrukturerad kol-
lektivtrafik

Steg 1 innebär att påbörjad planer fullföljs genom nya etableringar 
och att kollektivtrafiken i området förbättras. Hågelby byggs ut med 
Familjeparken och Hågelbyleden anpassas för att tillgodose de nya 
behoven. Detta innebär nya möjligheter att bättre knyta samman 
kommunens två stora bebyggelsestråk. Busstrafiken omstruktureras 
för att skapa ett tydligt kollektivtrafikstråk mellan tunnelbanan i 
Alby, Hågelby och Tumba pendeltågsstation.

I steg 1 sker de första insatserna för att påbörja utvecklingen av 
”Botkyrkaparken”, i första hand vägar och stråk som ökar tillgäng-
ligheten. Utsläppen av näringsämnen till Aspen minskas genom ny 
regnvattenhantering kring Hågelby. Här kommer det också att ske 
nödvändiga omlokaliseringar av nuvarande verksamheter i och kring 
Hågelby. Nya bostäder vid sankt Botvids väg kan också påbörjas.  

Steg 2. Ny förbindelse över E4/E20 avlastar Hågelbyleden

Steg 2 förbättrar trafiksituationen genom att med en ny förbindelse 
över motorvägen ge ytterligare en anslutning till Eriksberg, utöver 
Hågelbyleden.. Över åtgärderna i steg 2 har kommunen full rådig-
het. De kan genomföras oberoende av statliga prioriteringar och 
investeringsbeslut.

Den nya förbindelsen över E4/E20 byggs i den befintliga gångbrons 
läge, mellan Kumla Gårdsväg och Tre Källors väg. Detta avlastar 
Hågelbyleden från trafik med start- och målpunkt i Eriksberg och 
gör Kumla Gårdsväg till ett stråk för logistik och volymhandel 
genom Eriksberg. Hågelbyleden kan då byggas om till en stadsgata 
med separata körfält för genomfartstrafik, kollektivtrafik och trafik 
till fastigheterna längs gatan. Länsvägsfunktionen kan tekniskt sett 
lösas på två sätt – hur blir en fråga som avgörs av Trafikverket. 

Genomförandemässigt är omstruktureringen av Eriksberg så pass 
stor att den i sin tur bör delas in i etapper. Huvudprincipen är såsom 
generellt inom kommunen att varje exploatering bär sina egna ga-
tukostnader. Utöver dessa tillkommer kostnader som är av general-
planekaraktär, som finansieras av markförsäljning. Nedan beskrivs 
genomförandefasen av de olika etapperna.

E4-stråket

Längs E4/E20 ligger de mest attraktiva tomterna som erbjuder ett 
skyltläge av regional karaktär. Här är det viktigt att väga områdets 
långsiktiga identitet mot behovet av kapital från markförsäljningar 
som kan bidra till att finansiera områdets fortsatta utbyggnad. Ny 
förbindelse över E4/E20 är en dyr investering, och samtidigt en 
nödvändighet för områdets fortsatta utveckling, vilket innebär att 
ett högt markvärde som fastigheterna längs E4/E20 erbjuder är en 
förutsättning. För att kunna uppnå detta krävs en öppenhet att vid 
planläggning tillåta enstaka större explaoteringsvolymer, samt i viss 
mån flexibilitet. Total exploateringsvolym har en omfattning om 
cirka	70	–	80	000	kvm	BTA.

Inre delarna av Eriksberg

Rådande fastighetsägarstruktur i områdets inre delar medför att 
omvandlingen här sker mer successivt och sannolikt under en mer 
utsträckt tidsperiod. Avgörande för detta är hur snabbt markvär-
dena utvecklas, vilket avgör hur snabbt fastighetsägarna vill utnyttja 
möjligheterna till ”fastigetsförädling”. Kring vissa centrala stråk kan 
dock planläggning ske mer samlat, där exploaterings- och gatukost-
nadsintäkter tillåter ett större grepp kring gaturum mm. Detta får 
prövas för varje enskilt fall. 

I steg 2 fortsätter också insatserna för att utveckla ”Botkyrkapar-
ken”, främst genom skötsel och förvaltningen av naturområdet.

Steg 3. Nytt läge för länsväg 258 och ny trafikplats

Steg 3 innebär en ny dragning av länsvägen väster om Eriksberg som 
ansluts till E4/E20 med en ny trafikplats. Denna trafikplats hanterar 
även all trafik med start- och målpunkt i Eriksberg. Hågelbyleden 
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kan då bli en del i det kommunala gatunätet, nedan kallad ”Hågelby 
allé”. Hallunda trafikplats ersätts av den nya trafikplatsen längre 
västerut och ”Hågelby allé” förlängs över E4/E20 så att den ansluter 
till Hallundavägen. Denna nya huvudgata genom norra Botkyrka 
ansluts till Hallunda och Norsborgs huvudgata, Hallundavägen, 
och öppnar möjligheten att till denna ansluta en gata från Fittja. I 
samband med en högre prioritering av gång – och cykeltrafik i gatu-
rummet, förbättrad kollektivtrafik, en framvuxen upplevelseindustri 

Kum
la Gårdsväg

Hågelby Allé

Alby

Eriksberg

i Eriksberg och en familjepark i Hågelby kan nya bostäder längs den 
nya kommunala gatan ”Hågelby allé” prövas. 

Utbyggnad	av	länsväg	258	utgör	den	sista	infrastrukturella	pus-
selbiten i området. Fastigheterna längs Hågelbyledens kommande 
sträckning har ett bra framtida skyltläge och därmed ett bra mark-
nadsvärde. Dessa är således viktiga kostnadsbärare för den slutliga 
gatunätsutbyggnaden och andra exploateringskostnader i området.
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Dessa har också ett viktigt symbolvärde då detta blir ”porten” till 
de södra kommundelarna och familjeparken. Fastigheterna bör inte 
exploateras permanent förrän den nya sträckningen är realiserad, 
i första hand för att invänta rätt marknadsläge som ny länsväg 
medger, men även för att kunna styra dess slutliga karaktär. Detta 
innebär att dessa fastigheter i väntan på det lämpar sig väl för tids-
begränsade upplåtelser såsom arrenden.  Dessa upplåtelser bör dock 
ske med inriktning att stärka Eriksbergs omvandling och på så vis 
bidra till värdehöjandet. Sammantaget innebär programmet möjlig-
heter att mer än fördubbla bebyggelsen i Eriksberg. Det bör betyda 
runt tretusen nya jobb i området. 

Därmed skapas ett sammanhängande gatunät som i framtiden för-
enar 50 000 invånare i norra Botkyrka med ännu fler som arbetar, 
handlar eller roar sig i området. Denna del i kommunen skulle på 
detta sätt kunna ta tydliga steg bort från fem funktionsseparerade 
bostads- och arbetsområden åtskilda av trafiklandskapet till en av 
Sveriges 20 största städer. 

Med fullföljandet av ett nytt trafiksystem kan bostadsutbyggnader 
längs ”Hågelby allés” norra del fullföljas och överdäckningar av 
motorvägen vid nuvarande Hallunda trafikplats blir möjliga. 

I steg 3 fullföljs intentionerna med ”Botkyrkaparken”. Ekodukten 
över Hågelbyleden tillkommer i samband med utbyggnad av en ny 
Hågelbyled. Ekodukten tillkommer i samband med att E4/E20 byggs 
om till modern standard.

Fördjupning - Samhällsekonomiska konsekvenser

Programmet innebär stora investeringar i allmänna anläggningar, 
som också frigör attraktiv mark för exploatering. Utbyggnadsmöj-
ligheter uppstår inte bara inom programområdet – bristerna i dagens 
trafiksystem påverkar också Tumba. Exploateringsintäkterna från 
programområdet bidrar i hög grad till områdets utbyggnad, men 
medför även andra samhällsekonomiska spridningseffekter i form 
av ökade arbetstillfällen mm. Som helhet bedöms därför de positiva 
ekonomiska effekterna överstiga kostnaderna.

4.2 Uppfyllelse av kommunens hållbarhetsutmaningar
En viktig del av fysisk planering är att i förväg försöka bedöma 
vilka konsekvenser ett planförslag medför, detta för att förbättra 
beslutsunderlaget och besluten angående den långsiktiga markan-
vändningen. Utöver den formella miljökonsekvensbeskrivningen av 
programförslaget är det relevant att göra en bredare utvärdering 
där såväl sociala, ekonomiska, fysiska som ekologiska/miljömäs-
siga aspekter belyses. Bedömningen av programförslaget innebär att 
programförslaget och nollalternativet jämförs och värderas i förhål-
lande till de delmål som tagits fram inom ramen för kommunens 
hållbarhetsutmaningar. Bedömningen syftar till att klargöra i vilken 
mån programförslaget uppfyller de formulerade målen och på vilket 
sätt som förslaget förbättrar eller försämrar situationen gentemot 
nollalternativet. 

Nollalternativet beskriver vad som kan tänkas ske om programför-
slaget inte genomförs. Det är inte ett ”genomförandealternativ” i den 
bemärkelsen att det behöver vara en önskvärd utveckling. Nollalter-
nativet antas generellt innebära att området behåller sin nuvarande 
karaktär inom befintliga Hågelby, Eriksberg och Lindhov. Bland an-
nat innebär nollalternativet att luftföroreningen, buller och tillgäng-
lighet förväntas försämras till år 2030.

Arbetet med att formulera målsättningar för programområdets ut-
veckling har som nämnts i kapitel 3 tagit avstamp i Botkyrkas över-
siktsplan och kommunens syn på hållbar utveckling i ”Ett hållbart 
Botkyrka”. Målsättningarna för utvecklingen av programområdet 
har i ett första försök sammanfattats i ett antal mål, indelade efter 
Botkyrkas hållbarhetsutmaningar. Visionen för området har diskute-
rats vid seminarier som bidragit till målformuleringen. Nedan följer 
motivering till bedömningen under respektive delmål.

Nollalternativ/Planförslag kommer att bidra till att nå målet

Nollalternativ/Planförslag varken bidrar till att uppfylla 
målet eller motverkar målet

Nollalternativ/Planförslag kommer inte att bidra till att nå 
målet
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Botkyrkaborna har arbete

1. Eriksberg är ett levande företagsområde inom regional handel 
samt besöks- och upplevelsenäring.

Möjligheter och ny mark för verksamheter och strategiska handels-
lägen längs E4/E20 och en utveckling av Eriksbergs verksamhetsom-
råde med inriktning mot kluster av upplevelseindustri. En satsning 
på upplevelser gynnar både de kreativa näringarna och ger nya 
möjligheter för service- och hantverkssektorerna.

2. Eriksberg har mark och möjligheter för lokalt nyföretagande och 
entrepenörskap.

Möjligheter ges för nya verksamheter och handel i Eriksbergs verk-
samhetsområde med en variation av fastighetsstorlekar och verksam-
hetslokaler nära rekreationsanläggningen i Hågelby och upplevelse-
industrin i Eriksberg.

3. Hågelbys rekreationsanläggning ger arbetstillfällen i kommunen.

Familjeparken utvecklas som ett långsiktigt hållbart projekt som 
gynnar/stimulerar lokalt näringsliv och ger arbetstillfällen till de 
boende i norra Botkyrka.

4. Offentlig service och lokal handel utvecklas i takt med befolk-
ningstillväxten.

Tillgängligheten och stadsmiljön längs gatunätet förbättras, vilket 
ökar förutsättningarna för att fler besökare och hemmahörande ska 
dela stadsrum och bidra till ett större underlag för lokal handel och 
service längs gatan.

Botkyrkaborna känner sig hemma

5. Varje stadsdel har en egen karaktär och utvecklar sin identitet

Hänsyn till stadsdelarnas särart och specifika förutsättningar skall 
prägla kommande förslag på utveckling av stadsmiljön och ny be-
byggelse, Lokala initiativ för förbättringar ska uppmuntras. 

6. Hågelby rekreationsanläggning är en mötesplats för alla Botkyr-
kabor.

En attraktiv och tillgänglig destination för både boende i näromgi-
vande stadsdelar och i Stockholmsregionen som helhet

7. Eriksberg är en lokal mötesplats mellan Alby, Fittja och Hallunda.

Ökad närhet mellan stadsdelarna genom nya stadsdelsövergripande 
stråk skapar gemensamma offentliga rum och mötesplatser som ökar 
närheten mellan Eriksberg och omgivande stadsdelar. De offentliga 
rummen kan med ny bebyggelse upplevas som trygga, vilket är en 
viktig förutsättning för känslan av att känna sig hemma. 

8.	Kulturmiljön	och	kulturlandskapet	har	ett	historiskt	djup.

Historiska lager bevaras och kan delvis utvecklas genom ökad tyd-
lighet. Landskapsbilden kommer dock att radikalt förändras i takt 
med framväxten av Familjeparkens historiska epok.

Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna

9. Energisnåla hus och fjärrvärme.

Ny bebyggelse får kommunala krav på energisnåla byggnader och 
anslutning till fjärrvärmenät.

10. Stor andel resurssnåla transporter - spårtrafik.

Den stora utbyggnaden av arbetsplatser och bostäder innebär fler 
resande och därmed ökat underlag för förbättrad kollektivtrafik, på 
lång sikt spårtrafik. Läget i sig premierar ett resande med bil, varför 
de klimatpåverkande utsläppen kan förväntas öka med ny bebyg-
gelse. Föreslagen utbyggnad på längre sikt innefattar en ny motortra-
fikled väster om Eriksberg vilket leder till mer trafik. Konkurrensför-
hållandet mellan bil och kollektivtrafik avseende restid försämras till 
nackdel för kollektivtrafiken, vilket leder till ytterligare resande med 
bil och därmed också en ökning av klimatpåverkande utsläpp. 

11. God tillgänglighet till gång- och cykelvägar. 

Det lokala nätet av gång- och cykelleder byggs ut vilket leder till 
ökad möjlighet att transporteras resurssnålt. Den lokala tillgången 
till service och handel kan förväntas öka, vilket totalt sett leder till 
förbättrade förutsättningar för gång- och cykel.
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12. Tillgängligheten till kollektivtrafiken är god i programområdet. 
Möjlighet att angöra programområdet med buss från övergripande 
vägnät, andra delar av regionen och närliggande tunnelbanestationer 
är utmärkta. 

Botkyrkaborna är friska och mår bra

13. Bornsjökilens ekologiska funktioner för växt- och djurliv värnas. 

Spridningskorridorerna tillgänglighet ökar genom nya ekodukter, 
värdekärnor bevaras.

14. Aspens vattenkvalitet är god och ger möjlighet till bad.

Bättre dagvattenhantering.

15. God luftkvalitet och lite buller i bostadsnära områden.

Flyttad trafikled leder till förbättrad luftkvalitet och mindre buller 
där det finns bostäder.

16. God park- och naturtillgång. 

Programförslaget fullt utbyggt leder till promenad- och rekreations-
områden som är väl tillgängliga för och av hög kvalitet. 

Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin

17. Offentliga stråk och platser är trygga.

Förslagets nya bebyggelse och sammanvävda gatunät medför ett mer 
aktiverat offentligt rum 

18.	Botkyrkas	stadsdelar	hänger	väl	ihop	genom	offentliga	stråk	och	
platser av hög kvalitet.

Ett tillgängligt och attraktivt gatunät med kontinuerliga målpunkter 
knyter samman de isolerade stadsdelarna. Detta ökar förutsättning-
arna för socialt utbyte, samnärvaro i det offentliga rummet samt 
upplevelsen av att dela rum med boende i andra stadsdelar.

19. Botkyrka är en del av hela Stockholmsregionens attraktivitet.

Ett utvecklat Eriksberg med fler arbetsplatser intergrerat med Alby 
skapar en attraktiv stadsmiljö. Den utvecklade rekreationsanlägg-

ningen i Hågelby bidrar till en positiv bild av Stockholmsregio-
nen.  

20. Botkyrkaborna känner delaktighet i planeringen. 

Planeringen av ”Botkyrkaparken” har skett genom samverkan 
mellan olika kompetenser och aktörer och med möjlighet för 
medborgarna att påverka områdets framtida innehåll. 

Sammanfattningsvis – övervägande positiva bidrag till hållbar 
utveckling

Sammantaget ger programförslaget övervägande positiva bidrag 
till att botkyrkaborna har arbete, känner sig hemma, är friska 
och mår bra och känner förtroende för varandra och för demo-
kratin. När det gäller utmaningen att inte bidra till klimatför-
ändringarna ger programförslaget blandade effekter. Gång- och 
cykeltrafik för förbättrade villkor och kollektivtrafiken kan 
förbättras med ett större resandeunderlag. Samtidigt leder fler 
företag och verksamheter och fler bostäder till mer trafik i Bot-
kyrka, vilket gör det svårare att klara utmaningen om att inte 
påverka klimatet.
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4.3 Fortsatta utredningar inför vidare detaljplanering 
Nedan följer en beskrivning över de utredningar som bör göras in-
för vidare detaljplanering av de olika geografiska områdena inom 
programområdet. 

Gestaltningsprogram för det offentliga rummet

Ett program som visar gatunätets gestaltning med bebyggelsens 
placering längs gatan och tillgänglighet till tomter från gata. I detta 
program bör gatustandard och gatusektioner, planteringar, trafik-
slag och trafiksäkerhet redovisas.

Samhällsekonomisk konsekvensbeskrivning 

Samhällsekonomisk analys av befolkningens sammansättning, 
näringsliv och service. Ekonomiska konsekvenser för kommun och 
lokalt näringsliv bör utredas tillsammans med vilka ekonomiska 
risker som programförslaget kan medföra. Särskilt fokus ska ligga 
på hur en anläggning som familjeparken kan tänkas påverka som 
närmaste omgivning, ekonomiskt och socialt. 

Luftutredning

Då trafiken utgör den dominerande luftföroreningskällan måste 
bedömningar av trafikmängden i de olika alternativen år 2030 
samt för nollalternativ i dagsläget och år 2030, utföras. En sprid-
ningssimulering av luftföroreningar över programområdet håller 
därför på att tas fram.

Trafikberäkning

Simulering för beräkning av kapacitet, framkomlighet, dimensio-
nering av gata och korsning, etc. 
•	Framtagande	av	kommunal	handlingsplan	för	klimatsmart	
resande 
•	Detaljutredning	för	omledning	och	effektivisering	av	godstran-
sporter inom programområdet 
•	Parkeringsutredning 
•	Kapacitetsstudier	av	större	korsningspunkter

Utredning av ny linjesträckning för kollektivtrafik

Programförslaget möjliggör nya sträckningar med kollektivtrafik. 
Här skulle även en analys av förändrad tillgång till kollektivtrafik 
för de boende och arbetande kunna utföras.

Brukarundersökning 

En utredning borde genomföras avseende hur olika brukargrupper 
använder området idag, såsom favoritplatser, vistelsevärden, popu-
lära stråk, samt utreda brister och kvaliteter utifrån brukarnas per-
spektiv för en förbättring av programområdets rekreationsvärden. 
Förslagsvis kan här den s.k. ”Sociotopkartan” användas som metod. 
Sociotopkartan är en väl beprövad metod för att kartlägga brukar-
nas värdering av offentliga rum, utvecklad av Stockholms stad. Ut-
redningen kan också användas för att bredda kunskapsförankringen 
genom ökad samverkan mellan olika kompetenser och aktörer.

Utredningar i särskild ordning

Hågelbyleden

Hågelbyleden, som är en statlig väg, ligger redan idag nära sitt kapa-
citetstak både vad det gäller framkomlighet och miljöpåverkan. En 
alternativ förläggning av leden, som alternativ till befintlig sträck-
ning, måste prövas av kommunen. En ny sträckning kan troligen gå 
från den befintliga Hågelbyleden söder om Eriksberg och ansluta 
till E4/E20 väster om Botkyrka kyrka. Alternativa dragningar måste 
prövas av kommunen och realismen förankras hos Vägverket. 
Utredningsarbetet, som redan pågår, ska bedrivas skyndsamt då det 
utgör grunden för det fortsatta programarbetet. Programarbetet ska 
ge underlag för ett beslut om den sammantaget bästa lokaliseringen 
av Hågelbyleden. I samband med utredning om ny Hågelbyled bör 
också frågan om en överdäckning av E4:an för att möjliggöra en 
tydlig och gen förbindelse mellan Alby och Hallunda beaktas.

Spårtrafik

En spårvägsutredning har genomförts som bland annat kopplar 
ihop Tumba, Alby och Hallunda. I detta sammanhang är framförallt 
delsträckan Tumba – Hallunda med dess olika linjesträckningar av 
intresse. 
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5. MKB I SAMMANFATTNING
Här återges i sammanfattning en översiktlig miljökonsekvensbe-
skrivning, som WSP Samhällsbyggnad tagit fram på uppdrag av 
kommunen. Den sammanfattande texten är hämtad ur konsekvens-
beskrivningen:

SYFTE        
Ett första steg i planprocessen är framtagandet av ett program. 
Botkyrka kommun har valt att programmet ska åtföljas av översikt-
lig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som syftar till att generellt 
beskriva de viktigaste positiva och negativa miljökonsekvenserna av 
programförslaget. Miljöbedömningsprocessen blir därmed tidigt in-
tegrerad i planprocessen. Programförslaget jämförs med ett nollalter-
nativ. Nollalternativet används för att beskriva en trolig utveckling 
för programområdet om de verksamheter som beskrivs i program-
förslaget inte kommer till stånd. 

LANDSKAPSBILD

KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

Om planerna för exploateringen inte skulle genomföras kommer 
det storskaliga landskapet genom bete och odling i anslutning till 
sjön Aspen även fortsättningsvis att vara öppet och erbjuda långa 
siktlinjer och vida utblickar. Herrgårdslandskapets monumentala 
formspråk i Hågelby och till viss del i Lindhov, med stora huvud-
byggnader och ekonomibyggnader, parkmiljöer med gamla storvux-
na ädellövträd, tillsammans med det storskaliga odlingslandskapet, 
bibehålls.

Botkyrka kyrka bibehåller sin position som landmärke vid gränsen 
mellan landsbygd och storskalig stadsbygd, en gräns som upplevs 
tydlig. Den i området centralt belägna sprickdalen som sträcker sig 
från Tullingesjön vidare längs med Älvestabäcken till Sjön Aspen 
i dalbotten bibehålls och skapar ett tydligt landskapsstråk genom 
området.

KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET

En utbyggnad av en Familjepark vid Hågelby i sprickdalen som 
sträcker sig längs med Älvestabäcken till sjön Aspen skulle innebära 
att ny bebyggelse tillkommer på var sida om dalgången, vilket kan 
skära av landskapsstråket. För att upprätthålla något av dalgången 

lämnas en smal korridor längs med dalgångsbotten mellan den nya 
bebyggelsen. Det storskaliga herrgårdslandskapet riskerar att påver-
kas negativt av de byggnader som företrädesvis planeras på åker-
mark, vilket ger färre utblickar och kortare siktlinjer. Detta gäller 
inte utblickarna över sjön Aspen vars stränder kommer att röjas på 
vegetation och planeras bli strövområde. Dessa åtgärder kan leda till 
vidgade utblickar och längre siktlinjer i nya riktningar, vilket uppfat-
tas positivt. Ny bebyggelse omkring Botkyrka kyrka samt en ny tra-
fikled med trafikplats väster om Eriksbergs industriområde riskerar 
att kyrkan inte längre uppfattas som ett landmärke mellan lands-
bygd och stadsbygd, vilket påverkar landskapsbilden negativt. En 
förskjutning av stadslandskapet västerut minskar effekten av kyrkan 
som ett sådant landmärke. Genom att vara återhållsam med höjden 
och exploateringsgraden på den nya bebyggelsen kan dock kyrkans 
monumentala roll bibehållas, vilket ger en mindre negativ påverkan. 
En förtätning längs Hågelbyleden och ett tillskott med ny bebyggelse 
i och omkring Eriksbergsberg och Alby förstärker kontrasten mellan 
landsbygds- och stadskaraktär på ett positivt sätt.

KULTURMILJÖ

KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

Om planerna för exploateringen inte skulle genomföras kommer 
markanvändningen i form av hästbete och vallodling som bedrivs 
idag att fortsätta som tidigare. Fornlämningarna bevaras, liksom 
Kyrkstigen som bibehåller en lantlig karaktär. Den tidigare allfarvä-
gen, dagens S:t Botvids väg, bevaras som landsväg med anslutande 
odlings- och skogsmark på var sida i anslutning till sockencentrum, 
med dess byggnader som är så typiska för ett sockencentrum i Mä-
lardalen. Den visuella kopplingen mellan prästgården och kyrkan 
bibehålls i landskapet och kulturhistoriska värden i form av det 
storskaliga herrgårdslandskapet bevaras, liksom de höga värden som 
finns i Skrävsta by, Lindhov, Hågelby.

KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET

Motiveringen till riksintresset för kulturmiljövården i området i 
anslutning till Bornsjön och Aspen är bland annat de storskaliga 
herrgårdsanläggningarna, den tidigmedeltida sockenindelningen och 
odlingskontinuitet sedan åtminstone bronsålder. I anslutning till 
Hågelby gård planeras en Familjepark mestadels på storskalig od-
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lingsmark. För att minska negativ påverkan på riksintresset regleras 
höjden på ny bebyggelse i programförslaget. Trots dessa åtgärder ris-
kerar herrgårdslandskapet att fragmenteras, vilket påverkar värdena 
negativt. De förhistoriska miljöer som finns i området kommer delvis 
att ligga inom Familjeparken och riskerar därmed förlora sitt sam-
manhang. Vissa fornlämningsmiljöer är idag svårtillgängliga både 
fysiskt och kunskapsmässigt. Därför planeras det för en omfattande 
skyltning vid fornlämningar samt ett kulturhistoriskt kunskapscen-
trum vid Skrävsta. På det viset kan kunskapsspridning om områdets 
historia ske, vilket uppfattas som positivt. Dessa åtgärder kan bidra 
till att nå ett av de nationella kulturpolitiska målen, det så kallade 
kulturarvsmålet. Det finns dock planer på att vissa delar av Famil-
jeparken stängs av för allmänheten vilket kan utgöra hinder för att 
målet nås. På var sida om Botkyrka kyrka planeras för ny bebyg-
gelse. Området i anslutning till Botkyrka kyrka utgör ett socken-
centrum som inrättades under tidig medeltid. Omkring kyrkan vid 
allfarvägen samlades en rad, för den tiden, viktiga funktioner (S:t 
Botvids väg) såsom fattigvård och skola. För att inte kulturhistoriska 
värden ska gå förlorade genom ny bebyggelse som splittrar helhets-
upplevelsen, har delar av den planerade kvartersmarken tagits bort 
från det tidigare planförslaget. Trots att den planerade bebyggelsen 
har minskat i omfattning, kvarstår risken för att helhetsupplevelsen 
av sockencentrum går förlorad på grund av den nya bebyggelsen.

NATURMILJÖ

KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

Värdena i Natura 2000-området Ekholmen kommer fortsättningsvis 
att bestå. Bornsjökilen är på flera ställen en avbruten kil idag, med 
svaga länkar och kan komma att påverkas negativt av utveckling i 
form av nya exploateringar och nya verksamheter, vilket Botkyrka 
kommun inte har rådighet över. I programområdet finns två starka 
barriärer främst E4/E20 men även Hågelbyleden. Trafiken förväntas 
att öka på Hågelbyleden, vilket betyder att den blir en ännu kraf-
tigare barriär. Det finns goda förutsättningar att skogsområdena i 
programområdet bevaras och utvecklas efter kommunens Skogs-
bruksplan. De delar av området som består av åker- och betesmark 
kommer att finnas kvar om dagens markanvändning fortskrider. 
Naturmiljöer som är knutna till gamla tiders markanvändning som 
t.ex. åkerholmar och hagmark har höga naturvärden. Dessa värden 

kommer också att finnas kvar om marken brukas som idag.

KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET

Den smala gröna länken mellan Tumba och Alby in mot Huddinge 
och Stockholm, i den regionala grönkilen Bornsjökilen riskerar 
att brytas i detta område. Kilen kan bli så pass smal att de viktiga 
spridningssambanden inte kan upprätthållas på grund av för stora 
störningar från Familjeparken. I programmet föreslås att två eko-
dukter anläggs, en under E4/E20 och en över Hågelbylden. Dessa 
åtgärder skulle kunna stärka spridningssambanden i grönkilen om 
de utformas på ett sådant sätt att funktionen som möjlig passage för 
vilt uppnås.

De föreslagna verksamheterna i programförslaget gör inte några fy-
siska intrång i Natura 2000-området Ekholmen tillika naturreservat. 
Kommunens målsättning enligt naturvårdsprogrammet är att värna 
och utveckla Ekholmen, samt att anlägga ett Naturum är positivt för 
området. Detta minskar risken för att den ökade besöksfrekvensen 
ska leda till ökat slitage på Natura 2000-området. Det finns risk att 
exploatering av omkringliggande områden, där det finns viktiga vär-
desystem för ek kan göra Ekholmen mer isolerad från viktiga sprid-
ningssamband. Kommunens intentioner i Naturvårdsprogrammet 
är dock att bevara och vårda värdefulla biotoper och naturminnen, 
vilket är positivt och det måste beaktas i kommande detaljplanelägg-
ning. Detta gäller främst för detaljplaneringen av Familjeparken, 
som riskerar att påverka det viktigaste värdesystemet i programom-
rådet för ek.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

De rekreativa värdena och miljöerna kommer fortsättningsvis att 
kvarstå som i dagsläget om verksamheterna enligt programförslaget 
uteblir. Hågelby gård, 4H-gård och caféverksamheten kommer fort-
sättningsvis att locka besökare till området. I anslutning till gården 
finns en fornby Hogslaby, en järnåldersby. Ridverksamheten vid 
Skrävsta gård kommer att fortsatta på samma sätt som idag. Natura 
2000-området kommer fortsättningsvis att bjuda på naturupplevel-
ser och aktiviteter. Besökarna i programområdet kan störas något 
mer av den ökade trafiken från E4/E20 och Hågelbyleden. Delar av 



43

programområdet utgörs av beteshagar och jordbruksmark som inte 
kommer att vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet.

KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET

Tillgängligheten in i området ska enligt programmet ökas genom 
nya entréer och stråk. Även strandzonen vid Familjeparken ska 
förbättras. Detta leder till att fler människor kan ta del av områdets 
möjlighet till rekreation och friluftsliv, vilket bedöms som positivt. 
Dock kan en ökad besöksfrekvens i området leda till en förändrad 
karaktär från ro och stillhet till rörelse och aktivitet, vilket kan 
upplevas som negativt. Kommunens målsättning för Familjeparken 
är att den ska vara tydligt offentlig och skapa allmänt tillgängliga 
vistelsevärden. Detta måste beaktas i kommande detaljplaneläggning 
för Familjeparken, eftersom värdena för friluftslivet är mycket stora.

Detaljplanen för Familjeparken kräver att strandskyddet upphävs i 
vissa delar, detta riskerar att leda till negativa konsekvenser för fri-
luftslivet. En omlokalisering av ridverksamheten till Lindhov riskerar 
att minska tillgängligheten för friluftslivet.

VATTEN

KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

I det fastställda åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vatten-
distrikt ställs krav på att sjön Aspen till år 2015 ska ha uppnått en 
God status. God status i båda avseendena till år 2015. För att klara 
det kommer läckaget av näringsämnen från åkermark till Aspen och 
Älvestabäcken och som förs vidare mot Tullingesjön kommer att 
behöva åtgärdas liksom de system för hantering av dag- och spillvat-
ten som idag finns inom avrinningsområdet. Nollalternativet innebär 
således att vattenkvaliteten förbättras.

KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET

Utbyggnaden av Familjeparken leder till att områden som idag ut-
görs av natur- och jordbruksmark sannolikt kommer att hårdgöras. 
Detta medför att ytavrinningen i området kommer att öka. Verk-
samheterna inom avrinningsområdet kommer, liksom idag, att ge 
dagvattnet dess karaktär, däribland dess innehåll av föroreningar. En 
utbyggnad av Familjeparken leder bl.a. till att antalet besökare ökar 
och därmed ökar även trafiken mycket kraftigt inom området. Ökad 

trafik kan medföra ökade halter föroreningar i dagvattnet och åtgär-
der behöver utredas. Eftersom åkermark enligt programmet kommer 
att tas i anspråk för andra ändamål kan jordbrukets näringsläckage 
till sjön på sikt minska något.

Åtgärdsprogrammet med gällande miljökvalitetsnormer för sjön 
Aspen gör att, oavsett om programförslaget genomförs eller ej, ska 
åtgärder vidtas som leder till att sjöns status förbättras avsevärt i 
förhållande till idag. Programmets efterföljande detaljplanering får 
inte leda till att möjligheten att nå normerna motverkas. Stora delar 
av kvartersmarken i programområdets norra del ligger inom Östra 
Mälarens vattenskyddsområde. Ridverksamheten vid Skrävsta gård 
planeras att flytta till området vid Lindhov. Kvartersmarken ligger 
där inom i Bornsjöns vattenskyddsområde. Skyddsbestämmelserna 
för de båda områdena måste därmed beaktas i kommande detaljpla-
nering.

TRAFIK, LUFT OCH KLIMAT

KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

I nollalternativet antas trafikmängden öka jämfört med idag såvida 
inga radikala åtgärder vidtas. Med en fortsatt trafikökning på 1,5 
% per år kommer trafikmängden att vara cirka 35 % högre år 2030 
än idag. Om dessa trafikflöden också leder till ökade luftförore-
ningshalter är bl.a. beroende av den fordonstekniska utvecklingen 
och det framtida bruket av dubbdäck. Mängden utsläpp av klimat-
gaser styrs, utöver av trafikmängd och fordonsutveckling, också av 
drivmedelsanvändningen. Och åtgärder som begränsar klimatpåver-
kan behöver nödvändigtvis inte ha en positiv inverkan på trafikens 
övriga emissioner.

Sammantaget bedöms att det i nollalternativet finns reell risk att den 
lokala luftföroreningssituationen kan komma att försämras. Kom-
munens klimatmål kan bli mycket svåra att nå om inte den generella 
vägtrafikökningen kan hållas tillbaka.
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KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET

Botkyrka kommun har en ambitiös klimatstrategi. Det finns dock 
en konflikt mellan strategins prioritering av gång, cykel och kollek-
tivtrafik och programområdets redovisade bebyggelsestruktur som 
till stora delar förutsätter en fortsatt omfattande vägtrafik. Enligt 
den upprättade trafikplanen är t.ex. Familjeparken, vilken förväntas 
få cirka en miljon besökare per år, lokaliserad utom rimligt gångav-
stånd från kapacitetsstark kollektivtrafik. Problematiken är upp-
märksammad i programmet och intentioner och riktlinjer redovisar 
ett antal åtgärder och handlingsvägar för att åstadkomma ett nytt 
mindre miljöbelastande trafiksystem i området. De flesta av dessa 
åtgärder ligger dock utanför vad som kan regleras i programmets 
efterföljande detaljplaner. De lokala halterna av luftföroreningar 
från vägtrafiken är redan idag mycket höga på flera platser inom 
planområdet. De trafikanalyser som gjorts pekar på kraftigt ökade 
trafikmängder framför allt på Hågelbyleden. En kombination av 
ökad trafik och tillkommande bebyggelse på båda sidor om vägen, 
så som programmet visar vid Eriksbergs industriområde, riskerar att 
ge ännu högre föroreningshalter. För närvarande utförs spridnings-
beräkningar för att klarlägga om några miljökvalitetsnormer för 
luftkvalitet riskerar att överskridas.

Sammanfattningsvis bedöms att en detaljplanering enligt pro-
gramförslaget riskerar att leda till försämrad luftkvalitet och ökad 
påverkan på klimatet om inte kraftfulla åtgärder vidtas utanför den 
fysiska planeringen.

BULLER

KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

Trafiken på E4/E20 och Hågelbyleden beräknas att öka till år 2030, 
vilket leder till att trafikbullernivåerna i området också kommer att 
öka något. Den troliga trafikutvecklingen i nollalternativet motver-
kar därmed samhällets ambition att minska dagens bullerstörningar 
och att förebygga att än fler människor utsätts för höga bullernivåer.

KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET

En utbyggnad enligt programförslaget leder till ytterligare ökade 
ljudnivåer jämfört med nollalternativet. Ny bebyggelse längs Hå-
gelbyleden riskerar att utsättas för trafikbuller som klart överstiger 

gällande riktvärden. Utomhusaktiviteter i Familjeparken och cam-
pingområdet kan förväntas ge bullerstörningar in i de naturgivna 
rekreationsområdena. Utbyggnadsförslaget till år 2050 innefattar en 
ny Hågelbyled vilken i så fall blir en ny bullerkälla för naturområ-
det.
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Landskapsbild i programmområdet

6. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

6.1  Stads- och landskapsbild 

Stadsbild

Den dominerande stadsbilden i och framförallt i kring programom-
rådet är bostadsområden planerade under slutet av sextiotalet. Dessa 
bostadsområden är i stor utsträckning utformade som funktionsse-
parerade områden med bostäder, arbetsplatser, trafik och rekreation 
åtskilda från varandra. Bostadsområdena är planerade som grann-
skapsenheter med var sin tunnelbanestation. Eriksbergs arbetsom-
råde, med bebyggelse i två till tre våningars höjd för verksamheter av 
olika karaktär, har byggts ut i olika delar under fyttio år. 

Hallunda-Norsborg, Alby och Fittja är åtskilda av obebyggd mark 
och trafiklandskapet kring E4/E20. I programområdet skiljs Alby 
från Hallunda-Norsborg av E4/E20. och skiljs från Alby av länsväg 
258,	Hågelbyleden.	Trafiklandskapet	är	helt	anpassat	för	fordons-
transporter med separata system för gång- och cykeltrafik.

Landskapsbild

Dagens landskapsbild präglas av det storskaliga säterilandskapet 
med stora sammanhållna åkrar med sina åkerholmar samt alléer, 
parker och generationer av vägsystem. Dalgången som sträcker sig 
från Tullingesjön och Älvesta i öster till Hågelby gård och Aspen i 
väster utgör ett mycket tydligt landskapsrum

Odlingslandskapet runt Aspen är varierat och präglas av ett utveck-
lat jordbruk, kommunikationerna på land och på vatten, den tidiga 
medeltidens sockenindelning och de stora herrgårdsanläggningarna. 
I dag består området av jordbruksmark som nyttjas för foder och 
hästbete samt före detta ängsmarker med stort inslag av ek, hassel 
och lummiga skogspartier. Det är en rik kulturbygd som domineras 
av herrgårdar såsom Lindhov, Hågelby och tidigare även Näsby (nu-
varande Asptuna). Stränderna kring sjön Aspen är sparsamt bebygg-
da och även de präglas av säterilandskapet. Hågelby karaktäriseras 
av ett odlingslandskap med mycket lång hävd. Detta öppna landskap 
hotas dock idag av igenväxning, vilket redan skett i vissa delar av 
programområdet. Botkyrka kyrka är ett väl synligt landmärke i detta 
område, framför allt från motorleden E4/E20.
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Grönkilar utpekade i RUFS 2010

Landskapsbild över Hågelby gård

I norra delen av området utgör Botkyrkabacken ett betydande 
element i landskapet. Backen skiljer jordbruksmarkerna i väster från 
miljonprogramsområdena med Eriksbergs industri- och handelsom-
råde i norr och öster. Norra delen av området domineras i övrigt helt 
av E4/E20 som skär genom landskapet. 
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Rumsintegration

6.2 Trafik och kommunikationer 
Vägtrafiksystemet i området är helt och hållet utformat enligt det 
modernistiska stadsbyggandets strävan efter trafikseparering, vilken 
också helt och hållet präglar området. Det är viktigt att inse att detta 
inte bara ger konsekvenser för den yttre miljön utan också försvårar 
ekonomiskt och socialt utbyte invånare emellan och isolerar dem 
rumsligt från omgivande stadsdelar. Denna struktur bör ersättas av 
ett gatunät med trottoarer och cykelbanor där motorfordon, gående 
och cyklister samsas i samma stadsrum. Det finns en stor potential 
att öka gångtrafiken och cyklandet i Botkyrka kommun. Av de bil-
resor	som	Botkyrkas	invånare	gör	är	38	%	av	bilresorna	kortare	än	
5 km och nästan 25 % kortare än 3 km. En stor del av dessa borde 
därför kunna göras till fots eller med cykel. 

Tillgänglighetsanalys visar att stadsdelarna i norra Botkyrka består 
av fyra rumsligt separerade enklaver samtidigt som avståndet och 
kopplingen till Tumba är svagt. På grund av denna situation har 
området en svag potential för ett socialt och ekonomiskt utbyte 
mellan stadsdelarna. Analysen visar också på mycket svaga rumsliga 
samband mellan Hågelby och omgivningen.

Gång- och cykeltrafik

GC-nätets utbredning och täckning i programområdet är väsentli-
gen god men saknar tydliga kopplingar till omgivande stadsbygd. 
Bristerna finns framför allt i Eriksbergsområdet. Utefter Hågelby-
leden finns en cykelbana som sträcker sig hela vägen mellan Alby 
och Tumba. E4/E20 och Hågelbyleden utgör kraftiga barriärer i det 
utbyggda nätet. Passagemöjligheter är mycket få vilket skapar extra 
långa förflyttningar för den lokala gång- och cykeltrafiken. På en 
sträcka av ca en kilometer mellan Alby och Eriksbergsområdet finns 
endast fyra passager för gång- och cykeltrafikanterna över Hågel-
byleden. Samtliga fyra passager är gång- och cykeltunnlar vilket 
förstärker intrycket av Hågelbyleden som en landsväg och en barriär 
i stadsstrukturen, inte en gata. 

Hög

Låg

Gång- och cykelnät

Tillgänglighetsanalys av GC-nät 
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Kollektivtrafik

Programområdet trafikeras idag av flera busslinjer med olika start- 
och slutdestination. Stationerna ligger tätt vilket ger hög tillgänglig-
het och korta gångavstånd, frånsett Skrävsta  där gångavståndet till 
närmsta busshållplats är uppemot 1000 m. Turtätheten är relativt 
låg vilken försvårar för smidiga byten mellan olika busslinjer och 
ökar restiden från dörr till dörr.

Den stora mängden busslinjer genom programområdet bidrar till en 
otydlig struktur och spretigt system vilket minskar attraktiviteten för 
kollektivtrafiken. Då bussnätet är finmaskigt är det svårt att skapa 
underlag för ”tyngre trafik”. Idag finns det således inga kollektivtra-
fiklinjer i nord-sydlig riktning som ger den strukturbildande effekten 
så som tunnelbanan och pendeltåget gör i öst-västlig riktning

Figuren nedan illustrerar en schematisk bild över busslinjernas räck-
vidd. Tillgängligheten är generellt sett god, men som figuren visar så 
har dagens besökare till Hågelby relativt långt att gå till busshåll-
platserna som ligger ute på Hågelbyleden. 

Trots att avståndet till närmsta hållplats ofta är kort, upplevs det 
som långt då fotgängarna tvingas korsa tunga trafikleder. Det 
spretiga linjenätet beror på att bussarna följer dagens bilnät, att 
bebyggelsen är utspridd tillsammans med stora höjdskillnader sätter 
begränsningar i körvägar. Omvägarna leder till längre körväg och 
längre restider, vilket minskar kollektivtrafikens attraktivitet. Detta 
tillsammans med att bussprioriterande åtgärder saknas i området, 
leder till att bussarna fastnar i biltrafikens köer. 

För att uppnå en attraktiv, funktionsblandad stad där miljövänliga 
transportslag har en stor marknadsandel och bilismen är begränsad 
är det viktigt att satsa på kollektivtrafik med strukturerande egen-
skaper. Det ska synas var kollektivtrafiken finns så att den blir lätt 
att hitta och använda och blir en central del av stadsväven. Målet är 
att kollektivt resande ska upplevas som ”det smarta valet”, det vill 
säga mer attraktivt än privatbilism. Detta kräver att kollektivtrafiken 
uppfyller högt ställda krav på restid, tillförlitlighet, flexibilitet, trygg-
het och komfort. 

Schematisk bild över busslinjernas räckvidd. 400 m gångavstånd från hållplatsen 

Schematisk bild över kollektivtrafiksträckningar i området 



50

Parkering

Stora ytor används idag till markparkering inom området, fram-
för allt inom Eriksbergsområdet. Hur väl utbud och efterfrågan är 
balanserat är idag inte känt. På vilket sätt parkeringsbehovet och 
parkeringsytorna kan effektiviseras bör utredas. Vidare bör även 
möjligheter att styra den privata biltrafiken med hjälp av parkering 
studeras närmare. 

Bil- och godstrafik

Hågelbyleden genom planområdet har väsentlig betydelse för tra-
fiken både lokalt och regionalt. Leden är en länsväg och en primär 
ledför farligt gods. Hågelbyleden utgör huvudförbindelse mellan E4/
E20 och Huddingevägen 226. Samtidigt är leden också den enda 
förbindelse mellan norra och södra kommundelarna. Den befintliga 
vägstrukturen i Eriksbergsområdet är möjlig att utveckla och bygga 
vidare på. Korsningen mellan Kumla Gårdsväg och Hågelbyleden 
(i norra Eriksberg) är dock redan idag högt belastad. Förutsatt att 
tung trafik och farligt gods kan erbjudas alternativa vägsträckningar, 
bör fler anslutningar mot Hågelbyleden eftersträvas om området 
byggs ut. Kumla Gårdsväg är en sekundär väg för farligt gods, men 
kommunen har rådighet över om den skulle kunna ta över samtliga 
transporter av farligt gods.

Hågelbyleden idag
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För den lokala fordonstrafiken utgör E4/E20 en kraftig barriär. Fler 
överfarter bör eftersträvas så att närliggande områden bättre knyts 
samman. Detta skulle också minska trafiktrycket på Hallunda tra-
fikplats. Redan idag ligger trafikmängderna på Hågelbyleden på en 
nivå som både ger framkomlighetsproblem och oacceptabla miljö-
belastningar, drygt 30000 f/d söder om Hallunda trafikplats. Ande-
len tung trafik uppgår till runt 10 %. Prognosen för den allmänna 
trafikökningen pekar mot att trafiken ökar till ca 45000 f/d år 2030, 
i den ingår dock trafik som alstras av den tilltänkta nyexploatering-
en. Detta leder till försämrad framkomlighet för den motordrivna 
trafiken, vilket tillslut kan påtvinga kostsamma ombyggnader av Hå-
gelbyleden och Hallunda trafikplats. Stora ytor kommer att behöva 
tas i anspråk som då förstärker vägen som en väsentlig barriär inom 
kommunen och försämrar framkomligheten för gångtrafik och cykel, 
liksom konkurrensförhållandet avseende restid för kollektivtrafiken. 
Med hjälp av insatser i form av påverkans- och effektiviseringsåtgär-
der, tillsammans med satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik 
kan trafikökningen minskas eller stoppas upp helt, och behovet av 
ny infrastruktur kan istället skjutas på framtiden.

Inom ramen för den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, 
RUFS, redovisas ett flertal viktiga investeringar i vägnätet i syfte att 
klara den växande trafiken, men också för att förbättra sambanden 
inom regionen. Flera tilltänkta objekt såsom t ex Södertörnsleden, 
länsväg 259 och länsväg 225 mellan Södertälje och Nynäshamn be-
rör det aktuella planområdet, direkt eller indirekt. För Hågelbyleden 
anges att vägen har högt trafikflöde och en hög olycksrisk samt att 
åtgärder behöver vidtas i flera korsningspunkter. 

Planerade investeringar i Södertörnsleden/länsväg 259 och länsväg 
225 skapar i teorin förutsättningar för överflyttning av genomfarts-
trafik och farligt gods till dessa förbindelser, vilket i sin tur möjliggör 
en omvandling av Hågelbyleden till kommunal gata. Transporter av 
farligt gods och funktionen som länsväg kommer dock även fortsätt-
ningsvis att behöva tillgodoses inom programområdet. 

Botkyrka kommun har även studerat och analyserat effekterna av 
skilda vägsträckningar som ersättning till Hågebyleden. För närva-
rande pågår hos Trafikverket en förstudie enligt väglagens regelsys-
tem för Hågelbyleden.

Trafikbelastningen med dagens trafikvolym i dagens trafiknät
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6.3 Plan- och markägoförhållanden
Programmet täcker en stor yta och innehåller en rad olika skiftande 
verksamheter, bland annat industriområden, motorväg, folkpark, 
jordbruk och naturreservat. Hågelbyledens utformning gör att de 
södra kommundelarna har dålig kontakt med motorvägen och pro-
blem finns med förhöjda luftföroreningshalter vid Alby.

Markområdena runt Hågelby saknar detaljplan förutom den del 
där ridskolan vid Skrävsta är placerad. Detta område är planlagt för 
den aktuella verksamheten. Området runt Eriksberg är i huvudsak 
planlagt för verksamhets- och handelsändamål. Övriga delar längs 
E4/E20 och söder om Aspen saknar detaljplan. Pågående detaljpla-
neläggning sker på tre platser inom programområdet: i Eriksberg, 
Hågelby samt söder om Aspen. Botkyrka Kommun och Svenska 
kyrkan som är markägare i området vill dessutom utveckla marken 
längs E4:an.

Aktualitetsförklaring av översiktsplanen

I juni 2006 antogs aktualitetsförklaringen till översiktsplanen. Där 
konstateras att översiktsplanen till större del är aktuell, bortsett från 
området kring motorvägen, där bättre planering behövs för arbets-
platser och trafik. Orsaken var att det finns ett behov av ytterligare 
arbetsplatser i området utefter E4/E20, att Hågelbyledens brister gör 
att de södra kommundelarna har dålig kontakt med motorvägen 
samt att det finns ett problem med förhöjda luftföroreningshalter 
vid Alby. I aktualitetsförklaring klargörs därför att området kring 
motorvägen av allt att döma kommer att övervägas för annan 
markanvändning än fortsatt jordbruk under översiktsplaneperioden. 
Översiktsplanen kan alltså i dessa avseenden anses vara inaktuell.

I aktualitetsförklaringen av Botkyrkas översiktplan från 2006 pekas 
marken längs E4/E20 ut som ett attraktivt läge för nya arbetsplatser. 
Handeln har dessutom visat intresse för att utöka sin verksamhet 
inom Eriksbergs verksamhetsområde.

Översiksplanens ställningstaganden och detaljplanelagda områden



53

Ramavtal

Familjen Lindgren AB och Botkyrka kommun har tidigare tecknat en 
principöverenskommelse samt ett ramavtal. Enligt dessa avtal är par-
terna överens om att pröva detaljplaneläggning samt övergripande 
ansvarsfördelning för de första etapperna av familjeparken.

Botkyrka ridsällskap och kommunen har i en avsiktsförklaring kom-
mit överens om att söka möjliga lokaliseringsalternativ till Skrävsta, 
bland annat inom programområdet.

Markägoförhållanden 

Stora delar av programområdet ägs idag av Botkyrka kommun. 
Svenska kyrkan är en stor markägare i jordbruksmarken området 
kring kyrkan. I Eriksberg ägs marken av en mångfald av företag. I 
Alby ägs och förvaltas marken till största delen av Botkyrkabyggen. 

Markägokarta
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6.4 Områden med särskilt skydd

Områden av riksintresse

Större delen av programområdet berörs av ett större riksintresse för 
kulturmiljövården (AB: K 16 Bornsjön). Även E4/ E20 är riksintresse 
för kommunikationer. 

Naturreservat och Natura 2000

Inom programområdet finns naturreservatet och tillika Natura 
2000-området Ekholmen.

Strandskyddsområde

Utmed norra och södra Aspen gäller utvidgat strandskydd till 300 
meter där marken inte är detaljplanelagd. För övriga delar av sjön 
samt längs med vattendrag gäller generellt strandskydd inom 100 m.

Biotopskyddsområden

Biotopskyddsområden är små områden med speciella livsmiljöer 
för växter och djur. Biotoperna utgörs av alléer, träd rader, källor, 
odlingsrösen, pilvallar, småvatten, våtmarker, stenmurar och åker-
holmar mindre än 0,5 hektar. Inom programområdet finns ett antal 
biotopskyddsområden, främst i egenskap av åkerholmar.

Naturminnen

I planområdet, i nordöstra delen av Eriksbergs industriområde, finns 
två stora gamla ekar vilka är skyddade naturminnen.

Skyddsområde för vattentäkt

I väster berör programområdet Bornsjöns inre och yttre skyddsom-
råde för vattentäkt. I nord-nordost berör programområdet de inre 
och yttre skyddsområdena för vattentäkten Östra Mälaren.

Fornlämningar

I programområdet finns ett stort antal fornlämningar av olika 
karaktär från olika tider. Fornlämningar skyddas genom Lagen om 
kulturminnen m.m. (KML). Enligt denna lagstiftning är det förbjudet 
att ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering 
eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Genom 

Skyddsområden inom programområdet
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KML har fasta fornlämningar ett automatiskt skydd. Det innebär att 
en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd, utan att något 
myndighetsbeslut fattats.

Kulturhistoriska byggnader

I programområdet finns flera kulturhistoriska byggnader som har 
olika skydd. Botkyrka kyrka har skydd genom kulturmiljövården 
och särskilt skydd för kyrkor. Flera gårdar har också särskilda 
skyddsbestämmelser inom Plan- och bygglagen, såsom Hågelby gård, 
Lindhov och sockenmiljön i närheten av kyrkan. 

Programområdet i riksintresseområdet för kulturmiljövård Bornsjön

Hågelby gård
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Fastigheterna representeras av punkter. Färgskalan visar hur många 
servicepunkter (skola, vård, omsorg, handel och serveringar) som är 
nåbara inom 1 000 meters gångavstånd

Andel boende
i %

Tillgängligt
serviceutbud
inom 1 000 m

Andel boende av total befolkning (boende samt 
arbetande i området) visa funktionsblandningen i området

75-100
25-75
0-25

Befolkningsprognos för Botkyrka

6.5 Befolkning och bostadsbestånd
Botkyrka är en av landets 25 folkrikaste kommuner med cirka 
82	000	invånare.	Nära	hälften	av	dessa	bor	i	stadsdelarna	i	norra	
Botkyrka. Sammantaget bildar dessa stadsdelar en tätort med 37 
500 invånare vilket kan jämföras med Falun och Kalmar tätort som 
är något mindre och Skövde som är något större. Till skillnad från 
dessa ligger dock norra Botkyrka i en stark tillväxtregion. Befolk-
ningsmässiga förutsättningarna finnas för ett bredare utbud av han-
del, arbetsmarknad kommunal service än vad som är fallet idag. 

De flesta husen är flerfamiljshus med småhusbebyggelse i utkanterna. 
I Fittja, Alby och Norsborg är en majoritet av lägenheterna hyresrät-
ter, medan bostadsrätterna dominerar i Hallunda. 
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Bebyggelsetyper 

6.6 Bebyggelse
Bebyggelsens tätheten är mycket låg inom programområdet och 
består mestadels av industri och handel. Norr och öster om pro-
gramområdet ligger stadsdelarna Alby, Hallunda och Norsborg som 
byggdes på 1970-talet. Stadsdelen Alby var den första som färdig-
ställdes år 1974. Alby har en uppdelning med höga hus i väster och 
småhusbebyggelse ner mot Albysjöns strand. I Hallunda finns vid 
tunnelbanestationen ett 40-tal åttavåningshus följt av tvåvåningshus 
längre norrut. Närmast Mälaren finns småhusbebyggelsen i Slagsta. 
Likt Hallunda består bebyggelsen i Norsborg närmast tunnelbanan 
av åttavånings lamellhus i storkvarter. Norrut följer lägre flerfamilj-
hus och småhus närmast Mälaren. Tillgänglig 

täthet 

Bebyggelsetätheten inom 1 000 meters gångavstånd, mätt i m2 
bruttoarea, visar det lokala marknadsunderlaget

Bebyggelsetyper enligt Regionplanekontorets klassificeringBebyggelse i norra Botkyrka

Gles småhusbebyggelse
Hög öppen bebyggelse 
Låg sluten bebyggelse  
Medelhög sluten bebyggelse 
Mycket gels småhusbebyggelse 
Tät småhusbebyggelse 
Industriområde 
Hög sluten bebyggelse
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6.7 Näringsliv och service
I norra Botkyrka finns drygt 7000 arbetsplatser med en koncentra-
tion i Eriksbergs verksamhetsområde. Cirka en tredjedel av syssel-
sättningen är inom handel och kommunikation. Området utgör en 
del av den sysselsättningskärna som löper längs med E4/E20 norrut 
in i Huddinge och Stockholms kommuner. Kärnans branschstruk-
tur karakteriserar stråket, med en hög andel lokala tjänster och få 
arbetstillfällen inom kunskapsintensiva verksamheter. Av Botkyrkas 
sammanlagda sysselsättning finns här omkring en tredjedel. Pro-
gramområdet är idag starkt funktionsseparerat. Det tillgängliga 
serviceutbudet är med hänsyn till befolkningens storlek mycket 
begränsat.

Eriksbergs handelsområde 

Tabellerna visar närinslivs- och utvecklingen av arbetstillfällen mellan år 
2006	och	2008	i	Botkyrka	kommun



59

Rekreations- och friluftsvärden 

6.8 Rekreation, mötesplatser och trygghet
Området mellan Botkyrkabacken och Aspen är en del av Bornsjöki-
len som är viktig för det regionala friluftslivet. Området är också ett 
av kommunens kärnområden för rekreation och är relativt tillgäng-
ligt genom väg- och stigsystem. Området är ovanligt rikt på natur- 
och kulturmiljövärden. Naturreservatet och tillika Natura 2000-om-
rådet Ekholmen har ett stora upplevelsevärden med ett antal stora 
ekar i olika ålder och växtfaser.

Inom området finns ett stort antal fornlämningsmiljöer som bidrar 
till en rik natur och kulturmiljö för rekreation och fritid. Inom om-
rådet arrangeras natur-  och kulturvandringar för allmänheten. På 
Skrävsta gård finns det stall och ridskola och stora delar av området 
används för ridning med bland annat fältrittbana med hinder. För 
vintersporter finns även ett skidspår och ett elljusspår i anslutning 
till Hågelby. Området är tillgängligt för allmänheten med undantag 
för åkermarken, samt beteshagar i anslutning till Skrävsta och längs 
Hågelbyleden söder om Alby.

Uppskattningsvis kommer den största andelen användare som 
besöker Hågelby gård och de två stallen inte i första hand från de 
närbelägna bostadsområdena utan i stor utsträckning från hela 
södra Storstockholm. 

På toppen av den tidigare tippen väster om Eriksberg fanns tidigare 
en lift och backen utnyttjades för utförsåkning. Backen är numera 
nedlagd men toppen utgör fortfarande en utsiktspunkt. Inom områ-
det finns en naturpedagogisk verksamhet i form av 4H och Hogs-
laby, en järnåldersby. Båda dessa verksamheter vänder sig både till 
barn inom skolans verksamhet och som en fritidsverksamhet. Inom 
området förekommer också jakt och i sjön Aspen fritidsfiske. 



60

6.9 Kulturmiljö 
Den allra största delen av programområdet är riksintresse för 
Kulturmiljövård. Riksintresset är: ”Herrgårdslandskapet utmed 
Mälaren, Bornsjön och Aspen som präglas av ett sedan bronsåldern 
utvecklat jordbruk, kommunikationerna på vatten och på land, den 
tidiga medeltidens sockenindelning och de stora herrgårdsanlägg-
ningarna.”

Från stenålder och framåt har området präglats av sina kommu-
nikationsleder, såväl på vatten som på land. För omkring 3000 år 
sedan var sjön Aspen en havsvik och vattenvägarna dominerade som 
kommunikationsstråk. Under yngre järnålder hade strandförskjut-
ningen påverkat landskapet när flera partier av de tidigare vattenle-
derna grundades upp. Stigar började nyttjas i högre utsträckning och 
det gjorde att kommunikationsmönstret på land började utvecklas. 
Befolkningen	blev	bofast	i	programområdet	under	bronsålder,	1800	
f.kr. – 500 f.kr.

I norr gränsar programområdet till Hallunda och Slagsta som utgör 
ett av landets mest omfattande och sammanhållna bronsålderskom-
plex inom vilket programområdet ingår. Hallunda var under brons-
ålder en centralort, med landets största kända bronsåldersboplats. 

Under järnåldern, 500f. kr.-1050 e. kr låg norra Botkyrka strate-
giskt med sitt utmärkta läge vid Mälaren. Genom rika gravfynd från 
programområdet vet vi att de som var bosatta här hade utvecklade 
handelskontakter som sträckte sig lågt utanför Sverige. I Vid Nors-
borgs herrgård och vid Skrävsta har utgrävningar visat att platserna 
beboddes under mitten av järnåldern av lokala stormän. Genom 
gårdsgravfälten från denna tid ser vi att samtliga äldre gårdar etable-
rades vid denna tid.

Under medeltiden hade bygden inom vilket programområdet ligger 
en dominerande ställning både religiöst och världsligt i och med när-
heten till viktiga kommunikationer, kyrkan och den tingsplats som 
låg vid nuvarande Eriksberg. Inom programområdet framträder tre 
kärnområden med höga kulturhistoriska värden:

Värdefull kulturmiljö
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Det historiska landskapets läsbarhet

•	Botkyrkas	sockencentrum	(sammanhållen	karakteristisk	miljö	med	
kyrkan i centrum)

•	Skrävsta	–	Hågelby	(sammanhållen	enhet	redan	under	förhistorisk	
tid)

•	Lindhovs	gård	(odlingslandskap	med	kontinuerlig	hävd	sedan	
förhistorisk tid). 

När Stockholm grundades i mitten av 1200-talet var området den 
mest tätbefolkade platsen i regionens södra del. Botkyrka kyrka som 
invigdes 1176 var centrum för kulten runt S:t Botvid.  Den fick sin 
nuvarande storlek på 1300-talet och är ett av de viktigaste monu-
menten i regionen över detta historiska skede.

Inom sockencentrumet beläget vid Göta landsväg, den tidigare 
pilgrimsvägen, finns kyrkan, fattigvårdsstuga, klockargård och 
skola. Den nuvarande huvudbyggnaden till Hammarby prästgård 
uppfördes	år	1804	och	är	kulturhistoriskt	unik	i	Mälardalen.	Inom	
Botkyrka sockencentrum beläget vid Göta landsväg, den tidigare 
pilgrimsvägen, finns kyrkan, fattigvårdsstuga, klockargård och skola. 
Området omkring kyrkan är en sammanhållen karakteristisk miljö 
för ett mellansvenskt sockencentrum.

År 1906 köpte L.M. Ericsson byn Hågelby och lät uppföra en man-
byggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Alla befintliga byggna-
der revs för att ge plats åt den nya gårdsmiljön. Där inledde han ar-
betet med att skapa ett modernt rationaliserat jordbruk, en så kallad 
mönstergård. På gården fick han även utlopp för sitt arkitektoniska 
intresse då han skapade byggnader med tillhörande park efter tradi-
tionella stilideal. Huvudbyggnaden har en tydlig herrgårdskaraktär. 
Hågelby gård representerar flera viktiga epoker i Sveriges historia 
såsom industrialismens framväxande betydelse från senare delen av 
1800-talet	och	framåt.

Även området kring Lindhov representerar en väl sammanhållen his-
torisk bebyggelsemiljö där gården från 1700-talet tillsammans med 
torpen med en hög bevarandegrad illustrerar den historiska mark-
organisationen. I programområdet kan man tydligt se de historiska 
tidslagren i landskapet, med andra ord finns ett tydligt avläsbart 
tidsdjup i landskapet som bör beaktas i det fortsatta arbetet.
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6.10 Naturmiljö 
Området är en smal passage i den regionalt utpekade Bornsjökilen 
som är viktig för den regionala grönstrukturen i Stockholms län och 
innehar stor andel natur med höga naturvärden. Drygt 20 % av are-
alen är naturvärdesklassad vilket är en ovanligt stor andel. I natur-
reservatet och Natura 2000-området Ekholmen vid sjön Aspen finns 
en koncentration av sällsynta och rödlistade arter knutna till grova 
ekar samt viktiga spridningsstråk för den ekologiska infrastrukturen. 
Just ekmiljöer och skogsbeten med bl.a. hällmarkstallskog från det 
gamla odlingslandskapet ger området dess karaktär och har mycket 
höga biologiska värden. Detta innebär att markområdet fungerar för 
många olika arter. 

På södra sidan av sjön Aspen utmärker sig stranden och Fårberget 
med en koncentration av värdefulla tall-, bland-, ek- och sumpskogs-
miljöer. Sjön Aspen är också utpekad som en värdefull rastplats för 
flyttfåglar. 

Idag är Bornsjökilens funktion som spridningsstråk för vilt starkt be-
gränsad av E4:an och Hågelbyleden. Det finns behov av att förbättra 
viltpassagerna över vägarna i området och säkerställa spridnings-
stråk genom området i samband med programmet för att få den 
gröna infrastrukturen i Bornsjökilen att fungera bättre.

Naturvärden
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6.11 Areella näringar

Jordbruk

I Botkyrka kommun finns det ca 3 000 hektar brukad åker. En 
förhållandevis stor del av arealen är av riksintresse för kulturmil-
jövården. För att vidmakthålla den historiska förankringen är det 
angeläget att dagens åkrar brukas, djurgårdar bibehålls och det 
gamla odlingslandskapet med dess natur- och kulturvärden vårdas. 
Ökad djurhållning medför större möjligheter att upprätthålla bete 
på biologiskt och landskapsestetiskt värdefulla ängs- och hagmarker.

Skogsbruk

I kommunens skogsbruksplan från 2006 är programområdet utpe-
kat som utvecklingsområde för rekreation och upplevelsevärden. 
I planen finns också utpekade fornminnesområden med vårdplan, 
utvecklingsområden för naturvärden så kallade ELP-områden, vilket 
är sammanhängande områden som innehåller höga naturvärden el-
ler har potential att utveckla sådana samt skogsbruksområden med 
rekreationsinriktning. Det finns sällan någon nämnvärd konflikt mel-
lan friluftslivet och de skogliga naturvårdsintressena. Tvärtom kan 
åtgärder som utförs med naturvården som främsta mål underlätta 
möjligheter till strövtåg och naturupplevelse. 

Djurhållning

Det finns fyra stall inom eller nära programområdet med ca 150 
hästar fördelade på stallen Skrefsta (60 st.), Hågelby (40 st.), Älvesta 
(30 st.) och Hammarby (20 st.).

Sedan	1968	har	Botkyrka	Ridsällskap	haft	verksamhet	vid	Skräv-
sta gård. Hyresavtalet mellan Botkyrka kommun och ridsällskapet 
sträcker sig till år 2023. Ridsportanläggningen omfattar förutom 
byggnaderna vid Skrävsta också tävlingsvallen invid Korshagen, en 
belyst ridslinga, ett nät av ridstigar vidare från Korshagen ut till E4:n 
och en terrängbana för fälttävlan, mellan Korshagen och Ursvik. 
Föreningen förfogar också över ca 30 ha betesmark i närområdet. 

Areella näringar
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På 4H-gården finns många av de vanligaste lantbruksdjuren, häs-
tar, får, getter, höns, katter, kaniner och grisar. Djuren finns ute i 
hagarna på dagtid. Hagarna ligger i Hågelbyparken och är allmänt 
tillgängliga för bl.a. barn som vill komma nära djuren och lära sig 
mer. På 4H-gården bedrivs även verksamheter och kurser såsom 
häst- och djurskötargrupper, körning med häst och vagn, mini-4H 
mm. Fårbete bedrivs även inom naturreservatet Ekholmen och vissa 
av fornlämningsområdena. Detta främjar den biologiska mångfalden 
och det hävdade kulturlandskapet.

Skrefsta ridanläggning
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6.12 Övriga miljöfrågor

Luft

Den intensiva trafiken E4/E20 och Hågelbyleden är en betydande 
källa till luftföroreningsutsläpp. Miljökvalitetsnormerna för kvävedi-
oxid har överskridits 2003, 2006 och 2009 vid Lagman Lekares väg 
i Alby 

Ljudmiljö

Stora delar av området har höga ljudnivåer. Den mest påtagliga käl-
lan är trafiken på E4/E20 som inte bara hörs över den norra delen av 
området, utan även en bra bit över Aspens öppna yta. Ljud som kan 
upplevas som störande alstras också av trafik på Hågelbyleden och 
från verksamheterna i Eriksbergs industriområde. 

Vatten

Västligaste delen av området ingår i skyddszonen för Bornsjön som 
är reservvattentäkt för Stockholm. Nordostligaste delen av program-
området avvattnas via en dagvattentunnel till Albysjön som ingår i 
skyddsområdet för Östra Mälarens vattentäkt. Aspen är en naturligt 
näringsrik lerslättsjö, men har också under lång tid belastats med nä-
ringsämnen så att vattnet idag är mycket näringsrikt. I norra Aspen 
är förekomsten av bottenvegetation mycket påtaglig, vilket ger ett 
klart vatten. I södra delen dominerar istället de planktiska algerna, 
vilket gör det näringsrika vattnet grumligt. 

Mark

Botkyrkabacken utgörs av överskottsmassor från exploateringen av 
de norra stadsdelarna i Botkyrka. Botkyrkabacken utgörs delvis av 
gamla schaktmassor som kan vara förorenade. Tunabergs industri-
område ligger på en gammal tipp som är undersökt och riskklassad. 
Den samlade riskbedömningen är att föroreningarna i den föredetta 
tippen utgör en måttlig miljö- och hälsorisk med nuvarande markan-
vändning. 

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dB(A)
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6.13 Teknisk försörjning 

Fjärrvärme

Utbyggnaden av distributionsnätet sker framför allt i samband med 
utbyggnaden av nya områden i kommunen. Idag löper en fjärr-
värrmedning mellan Alby och Tumba längs Hågelbyleden, vilket 
ger goda förutsättningar för att ansluta ny samlad bebyggelse till 
fjärrvärmenätet. 

Dagvatten

Programområdet ligger inom Tumbaåns avrinningsområde som 
mynnar ut i Mälaren. Regnvattnet som faller i området rinner till 
sjön Aspen med undantag för nordöstra delen som rinner till Alby-
sjön. Från Aspen rinner vattnet via Älvestabäcken till Tullingesjön. 
Nordöstra delen av området med bland annat Botkyrkabacken och 
Eriksbergs industriområde, rinner via en stor dagvattentunnel till 
Albysjön. Albysjön ingår i skyddsområdet för Östra Mälarens vat-
tentäkt. Väster om Aspen överlappar programområdet till Bornsjöns 
vattenskyddsområde. Bornsjön är reservvattentäkt förNorsborgs 
vattenverk. Det är viktigt att undvika att förorena yt- och dag-
vatten inom området. Generellt för området gäller att tillkommande 
exploatering runt sjön inte får medverka till en försämring av sjöns 
kvalitet utan ska helst medföra en förbättring.

Vatten och avlopp

Generellt sett är förutsättningarna för enskilda avloppsanlägg-
ningar dåliga i kommunen. Det beror på att dalgångarna i huvudsak 
består av lera och höjderna av hällmarker. Dessutom är sjöar och 
vattendrag små, naturligt näringsfattiga, och därmed känsliga för 
avloppsutsläpp. Det innebär att ny bebyggelse bör kopplas till det 
kommunala va-nätet. Detta är möjligt om en gemensamhetsanlägg-
ning bildas mellan berörda parter. Anslutning av brand-, dricks- och 
spillvatten kan ske vid Hågelbyleden, vilket skulle bli ny sträckning 
för utbyggt va-nätet. 

Teknisk försörjning
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