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Sektion 6
Amalias väg 
(södra delen mot radhus i söder)
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Sektion 7
Gångväg vid förskola

Sektion 8
Gångbana vid radhus i sysost
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Visionsbild som visar den nya gatan längst ner i söder. Ny radhusbebyggelse till vänster och befintlig bebyggelse med trädgårdar till höger.
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De större stråkens betydelse

En viktig del av Albytäppans omvandling är att 
göra Koloniområdet mer öppet och tillgängligt för 
allmänheten. Koloniområdet tillgängliggörs rums-
ligt via de större stråken som stärks i förslaget - 
Albyvägen i norr med koppling från centrum, samt 
det gröna stråket Albystråket. Där stråken möter 
Albytäppan skapas nya ”entréplatser” som leder 
vidare in till den nya parken och koloniområdet. 
Entréplatser ges olika karaktär och innehåll, men 
deras syfte är det samma - att öppna upp kolo-
niområdet och göra det till en del av Albytäppan. 
Med bil nås koloniområdet från den östra entrén. 
Till fots och cykel erbjuds flera nya entrélägen. 

Välkomnande entréplatser leder in i området

Entréplatsernas karaktär blir grönare och mer 
lummig ju längre bort från de större gaturum-
men man går. Till slut övergår platserna till det 
sammanbindande gångstråket ”Kolonistråket”. 
Samtidigt som Kolonistråkets funktion är att länka 
samman Albytäppans mötesplatser så utgör det 
en grön zon mellan parkhusens bostadsgårdar och 
koloniområdets odlingslotter.  

Synliggjorda entréer till kolonin

Koloniområdet är till större delen tydligt av-
gränsat mot omgivningen. Koloniområdets gräns 
mot omgivningen byggs upp av staket, häckar, 
träd, buskar och kolonistugor. Brokigheten är en 
kvalitet för området som ska bevaras i största 
möjliga mån. I strategiska lägen där parken och 
kolonistråket möter koloniområdets inre större 
huvudaxlar utvecklas portar in till kolonin. Portar-
na förtydligas med ny belysning, portik, informa-
tionstavlor, cykelställ och sittplatser. Huvudaxlar-
na sammanstrålar i koloniområdets mittpunkt.

De större stråken möter nya entréplatser som 
fångar upp stråkens rörelse och liv.

De tre entrérummen - Kvarterstorget, Södra Entréplat-
sen och Norra entrén binds samman av Kolonistråket 
som leder vidare mot parken och koloniområdet. 

Lilla Torget

Norra entrén 

Parken

Förtydligade entréportar till koloniområdets 
huvudaxlar. De större stråken inne i koloniområdet slutar 
alla inne i koloniområdets inre gemensama förenings-
byggnad. 

Ko
lo

ni
st

rå
ke

t 

Södra entréplatsen

Lilla Torget

Norra entrén 

Södra 
entréplatsen

Albystråket

Albyvägen
Östra entrén 

4.9 Koloniområdets tillgängliggörande
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Det tillgängliggjorda koloniområdet i sitt sammanhang. Utsnitt från illustrationsplanen

Entrérum från de större stråken

Entré där man lämnar allmänplats och går in i 
koloniområdet 

Möjlig smitväg från kolonin ut till Parken, 
Kolonistråket och basebollplanen

Basebollplanen

Ny portik 

Gräns till koloniområdet. Staket, häck, buskar 
och träd.

Koloniområdets brokiga och lummiga 
karaktär utgör väggar mot den nya par-
ken och odlingsstråket som tillsammans 
med de nya bostadsgårdarna skapar en 
sammanhållen grön helhet. 
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I mötet mellan Amalias väg och Albyvägen, i en 
knutpunkt där många passerar, bildas ett litet 
torg. Torget blir en mötesplats för hela området 
och entré till Albytäppans bostadsområde, od-
lingsstråket och parken. I byggnaden som vetter 
ut mot torget ligger en verksamhetslokal som 
förstärker torget funktion som en social mötes-
plats och bidrar till liv och rörelse. På torgytan 
framför lokalen finns plats för en skulptur, ute-
servering och sittplatser. Torget avskärmas mot 
Amalias vägs körbana med en låg mur som även 
fungerar som en sittmöbel. Integrerat i muren 
anläggs en plantering med ett vårdträd som syns 
längs hela Amalias vägs siktlinje från söder. Torget 
får en sammanhållen markbeläggning av natursten 
i svensk granit. Planteringar på torget ges en ”na-
turlik” karaktär med perenner och vårlökar.

Bottenvåning av torghuset (7-våningshuset) förbereds för lokal med förhöjt 
bjälklag och uppglasade fasader mot torget (både norr, väster och söder).

KIOSKKAFFE KAFFE

Plats för uteservering på torget invid fasad Mur med sittplats

Plan, skala 1:500

4.10 Lilla Torget
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Ett fint solitärt träd med rund bänk, markerar torgytan 
och fångar upp rörelsen. Förutsättningarna för 
vårdträdet ska utreds närmare vid förprojektering av 
allmän plats. 

Plan, skala 1:500

Albystråket

A
m

alias väg

Kolonistråket 
södra entré

Gräs och ängsytor

Skulptur vid passage över 
Amalöias väg

Markerad passage Möbler utan riktning som 
fångar upp rörelsen.

Gräs- och ängsytor 

4.11 Södra Entréplatsen

Koloniområde

Södra entréplatsen är ett mindre torg där Amalias 
väg korsar Albystråket. Platsen blir en viktig entré 
till koloniområdet från söder. Där gatan korsar 
Albystråket ges platsen mer hårdgjord och torglik 
karaktär. För att göra bilister uppmärksamma på 
korsningen höjs vägbanan upp i samma nivå som 
det korsande gång och cykelstråket. Markbelägg-
ningen ska vara sammanhållen och i natursten i 
Svensk granit som förstärker torgkänslan. 

Öster om Amalias väg föreslås ett större vårdträd i 
siktlinje länge Albyståket. Runt trädet kan en rund 
sittbänk anläggas som på ett lekfullt sätt fångar 
upp de olika stråken och riktningarna på platsen. 
Ju närmare koloniområdet man kommer desto 
mer grön karaktär ges platsen som byggs upp av 
nya träd, buskar och en stor samlande ängsyta. 
Där Kolonistråket möter Entréplatsen placeras en 
portik som markerar entrén. 

Förutsättningarna för placering av vårdträdet ska 
utredas vidare under förprojektering av allmän 
plats.

Albystråket

Sammanhållen torgyta

Vårdträd

Södra Entréplatsens placering i strukturen, i kors-
ningspunkten mellan Amalias väg och Albystråket

A
m

alias väg



Sunt Boende, Botkyrka kommun, Munde arkitekter AB, Lscape AB, Scapeous arkitekter ABGestaltningsprogram för Detaljplan Albytäppan 2022 10 07 59

Gestaltningsprinciper 

Funktion och karaktär
 » Kolonistråket utvecklas till en grön länk 

som håller samman Albytäppans olika 
offentliga stråk och rum. Det blir ett intimt 
stråk som kantas av bostadsgårdar på ena 
sidan och kolonilotter på den andra.

 » Längs stråket bildas en sekvens av olika 
rum och nya funktioner som aktiverar strå-
ket - växthus, bostadsgårdar, smitvägar ut 
mot stråket från bostadsgårdar, en ny park, 
bänkar och entréplatser till koloniområdet. 
Tillsammans med aktiviteter inom det 
befintliga koloniområdet bidrar de nya funk-
tionerna till att aktivera odlingsstråket och 
bjuda in till en intresseväckande promenad 
med olika platser och aktiviteter att strosa 
förbi eller stanna upp och delta i. 

 » Stråket bidrar till att göra gränsen till 
både bostadsgårdarna och koloniområdet 
tydligare. Entréer till gårdar och koloniom-
rådet markeras och görs tydligare för ökad 
orienteribarhet.  

 » Vid stråkets norra entré tillskapas en min-
dre plats för cykelparkering, sittplatser och 
grönska.

 » Stråket ges en ”naturlik” gestaltning med 
synlig dagvattenhantering i grunt svackdike 
i gräns mot koloniområdet, ängsmark och 
bärbuskar. 

 » Stråket ges en mjuk ljussättning med låga 
belysningspollare som markerar entréer till 
bostadsgårdar och koloniområdet. 

Växthus på kvartersmark ramar in stråket 

Staket i gräns mot odlingslotterna 
förtydligar kolonistråket

Portal vid Albystråket i söder marke-
rar entrén till kolonistråket

Utsnitt som visar del av 
kolonistråket

Träd , häckar och humle placeras i gräns 
mellan kolonistråket och bostadsgård

Synlig dagvattenhantering 

Låg mur på kvartersmark i gräns mellan 
kolonistråket och bostadsgård. Plats för 
bänkar i solläge på allmänplats. 

4.12 Kolonistråket
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Parken

Kolonistråkets läge i strukturen.
Sektionssnitt markerade i röd linje

Koloniområde

A

B

C

D

Sektion A
Södra entrén av kolonistråket, här möts flera rörelsestråk och en 
höstdag ramas platsen in av lövverk i eldiga färger och olika former. 
En markerad entréportal välkomnar oss och leder oss in i kolonistrå-
ket. 

Sektion B
Kolonistråket är ett lungt stråk mellan parkhusen 
och koloniområdet. Stråket andas odling från omgi-
vingen, dofter från nyklippt gräsmatta och frukträd i 
siktlinjer in till koloniområdet.

Sektion C
Äppleträdens blomning och fågelkvitter upplevs 
under vårpromenaden i kolonistråket. Perfekt att 
slå sig ner på en bänk för att njuta av solen första 
värmande strålar.

Sektion D
Norra entréplatsen till kolonistråket välkomnar 
med trivsam vinterbelysning. Doften av glögg från 
en folksamling i parken leder oss in på kolonistrå-
ket. Ljusslingor och mingelljus från växthusen på 
bostadsgårdarna sipprar ut i stråket.



Portiker
Entréporterna förtydligar och markerar en-
tréerna till de gröna rummen, Kolonistråket, 
Parken och Koloniområdet. Entréportarna är 
gjorda i värmebehandlad furu som är infärgad 
i rött.  
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Referensbild portik

Entréportarnas läge marerat i rött. 

Sektion som visar de nya entréportalerna.
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Parken, skala 1:500Parkens läge och entrépunkter

Parken utgör den självklara gröna mötesplat-
sen i Albytäppan. Placeringen mitt i området 
mellan Parkhusen, kolonistråket och koloni-
området bäddar för både vistelse och möten. 
Parken tangeras av odlingsstråket som har 
gett parkens runda form. Den runda formen 
förstärks av en trädrad som tillsammans med 
angränsande gröna bostadsgårdar skapar en 
grön fond till parken mot väster och norr. 
Mot koloniområdet förstärker på samma sätt 
de gröna kolonilotterna parkens karaktär 
som ett grönt rum. Parken sluttar svagt in 
mot mitten från de omgärdande gångstrå-
ken. De nedsänkta delarna har funktion av 
både rumskapande landskapselement och 
skyfallshantering. Hela parken blir fri från for-
donstrafik vilket ytterligare bidar till parkens 
karaktär med god ljudmiljö och vistelse för 
barn. Centralt i parken, delvis synlig från lilla 
torget, uppförs en röd struktur i trä - en kul 
samlingspunkt att träffas vid. 

Frukträd

Betonggolv med 
inslag av granit

F

Spelbord

Stenmjölgångar med storgatstensfris

Skyfallsyta

Utegym

Sammlingsplats
Picknick

Skördefest

Lek

Möten

Promenadstråk

Lugn oas
Gungmattor

Koppling till Subtopia

Koppling till 
Alby centrum

Koppling till 
Alby centrum

Koppling in i 
koloniområdet

Koppling Albyvägen

Koppling till 
Aölbysjön

Skyfallsyta

4.13 Parken 
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Visionsbild över parken med parkhusen i bakgrunden
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Markerad gångstig över svakdike Robusta material. FrisGrönska och vatten HumleSittplatser och lek

 » Parken är ett grönt rum för vistelse.
 » Odlingstråket får ett hårdgjort golv av marksten för att 

stärka upp rörelsen och förenkla drift. Övriga ytor be-
står av genomsläppligt material så som stenmjöl, gräs 
och planteringsytor.

 » Parkrummets utformning ska stärka ekosytemtjänster.
 » All plantering utformas årstidsväxlande, tidig vår-blom-

ning, fjärilslockande sommar-blomning, habitus med 
vackra vintersiluetter och sprakande höstfärger.

 » Synligt dagvatten, när det regnar syns vattnets rörelse 
och skålningen i parken ger rummet karaktär och fyller 
en uppsamlande funktion för dagvattnet.

Gestaltningsprinciper för parken Folie/Parkstruktur

Mitt i parken placeras en trästruktur. Syn-
lig från parkens alla entréer blir den ett litet 
landmärke att mötas vid. Trästrukturen målas 
i röd slamfärg och uppförs utan tak (vilket gör 
den genomsläpplig för väder och vind). Struk-
turens form och färg bidrar till att kontrastera 
och lyfta parkens grönvolym samtidigt som 
den blir iögonfallande på ett lagom sätt. 

Odlingsstråket 

Gångstråk i gräns 
mot koloniområdet 

Växthus

Nedsänkt markyta

Nedsänkt markyta

Ko
lo

ni
om

rå
de

Tvärsnitt genom parken med angränsande bostadsgård till vänster och koloniområdet till höger
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Parkliv

Möten mellan generationer

Plats för picknick och popup scen 
för en mindre konsert.

Parken är ett grönt rum för umgänge med öppna gräsytor att 
samlas på. Parkrummet är skyddat från trafiken/stadens ljud 
och här finns utrymme för återhämtning och sinnesro.

Skördefest i koloniområdet. När tomater och äpplen 
mognat är parkrummet perfekt för att samlas för en 
trivsam höstfest. En mötespunkt för grannar, boende i 
Alby och koloniägare.

Parken är ett förlängt vardagsrum i Albytäppan. 

Skyltning och förklaringar placeras ut runt om i 
parken som uppmärksammar det gröna rum-
mets invånare - stora som små.

Parken är ett rum för alla åldrar. Här finns plats 
för lek och att bara slå sig ner och på håll iakta 
livet som pågår. Promenadstråk  som rör sig 
genom parkrummet bidrar till en trygg plats med 
rörelse.

Exempel på aktiviteter i parken



Sunt Boende, Botkyrka kommun, Munde arkitekter AB, Lscape AB, Scapeous arkitekter ABGestaltningsprogram för Detaljplan Albytäppan 2022 10 07 66

Parkhusen

Radhus. 160 m2

Radhus 140 m2   

P-anläggning

Parkhusen
Bostäder 10 935 m2  BOA, 215 st lgh 
Lokal 145 m2 LOA

Lägenhetsfördelning 

1:a 25 m2      1 st
1:a 27 m2   30 st 
1:a 35 m2        4 st
2:a 35 m2   47 st
2:a 45 m2   31 st 
2:a 58 m2   3 st
3:a 64 m2   39 st
3:a 65 m2   11 st
3:a 69 m2   38 st
4:a 83 m2   11 st

TOTAL BTA: 15 328 m2 

P-BEHOV: 119 pl 

Radhus
25 enheter á ca 160 m2 BTA, Total BTA: 4 000 m2

24 enheter á ca 140 m2 BTA, Total BTA: 3 500 m2

TOTAL BTA: ca 7 500 m2  (49 enheter) 
P-BEHOV: 75 pl    (1,5 pl /enhet)

TOTAL EXPLOATERING
ca 264 bostäder
ca 22 800 m2  BTA BOSTÄDER 

P-tal 0,45. 51 pl

P-tal 0,65. 59 pl

P-tal 0,8. 9 pl 

* 

* 

* 

* 

* 

* Redovisat p-tal för bil baserat på lägenhetsfördelning och radhus från ”Parke-
ring i Botkyrka kommun, 2017” beräkningsgrundande zon B. Dokumentet gäller 
till den 4 april 2022

5. Bilagor

5.1 Exploatering
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Markparkering, parkhusen

Parkeringshus, parkhusen

Markparkering, radhus

Markparkering, koloni

Längsgående markparkering 
vid infart till radhusbebyggelse

Parkhusen

Markparkering ca 29 pl. P-anläggning ca 75 pl 

TOTALT ANTAL PLATSER: ca 104 pl (varav ca 5% rhp redovisat)
REDUKTION:  ca 15 % 

Radhus

Markparkering ca 69 pl

TOTALT ANTAL PLATSER: 69 pl (varav ca 10% rhp redovisat) 
REDUKTION:  ca 15% 

Koloniområde 
ca 12 p 

Redovisat p-tal för bil baserat på lägenhetsfördelning och radhus från ”Parkering i 
Botkyrka kommun, 2017” beräkningsgrundande zon B. Dokumentet gäller till den 4 april 
2022

* Redovisat p-tal för bil baserat på lägenhetsfördelning och radhus från ”Parke-
ring i Botkyrka kommun, 2017” beräkningsgrundande zon B. Dokumentet gäller 
till den 4 april 2022

5.2 Bilparkering
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Parkhusen
Totalt planeras för ca 430 platser för cykel vilket motsvarar 
2 pl/lgh (215 lgh). Platserna fördelas jämt över parkhusens bo-
stadsgårdar och invändigt i bebyggelsens bottenvåningar. 
För detaljerad inzoomning på cykelparkeringar se illustrations-
plan.

Radhus
Cykelparkering inom radhusbebyggelsen sker 
på den egna tomten och redovisas ej 

5.3 Cykelparkering 

Invändigt cykelrum

Utvändig cykelparkering
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* Redovisat p-tal för bil baserat på lägenhetsfördelning och radhus från ”Parke-
ring i Botkyrka kommun, 2017” beräkningsgrundande zon B. Dokumentet gäller 
till den 4 april 2022

P

P

P

P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

5.4 Angöring med bil

Angöring transporter

Angöring kvartersmark bil

Tillgänglig körväg

P Parkering kvartersmark
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5.5 RHP

Tillgänglig RHP

Bostadsentré, max 25m från RHP

25m zon från RPH till bostadsentré
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*

*

Miljöhus (Avfall)

Större Miljörum 
(Avfall och förpackningar)

Över/undergrävd behållare (Avfall)

Tillgänglig körväg för sopbil
(uppställningsplats i körbana) 

Tillgängligt huvudstråk för sopbil 
(uppställningsplats i ficka) 

Tillgänglig dragväg (kärl) och/eller 
tillgängligt lyft av behållare

Korsande GC-bana, endast kärl 
möjligt på denna sida av gatan

*

5.6 Avfallshantering

Albyvägen
Eftersom Albyvägen utgör huvudgata 
tillskapas uppställningsplats i ficka vid 
sidan om körbanan. Då trottoar mel-
lan körbana/ficka och hämtningsplats 
endast trafikeras av gångtrafik kan 
avfallshanteringen utgöras av antingen 
miljöhus med drag av kärl eller som 
över/underjordiskbehållar med lyft. 
I en av parkhusens bottenvåningar 
uppförs ett större miljörum med plats 
för sörre fraktioner (förutom avfall). I 
diagram till vänster redovisas föresla-
gen lösning.

Amalias väg
Längs Amalias väg anläggs inte kants-
tensparkering längs med körbanan 
varför det är möjligt att tillskapa 
uppställningsplats för hämtning i 
körbanan. Syftet med denna lösning 
är att skapa ett trafiksäkert gaturum 
där fordonstrafik tvingas att sakta in 
när hämtning av avfall sker med sopbil. 
Lösningen birar även till ett grönare 
gaturum med plats för träd då parke-
ringsfickor väljs bort till förmån för 
gatuträd och växtbäddar.  Västra sidan 
av Amalias väg korsas dragväg av en 
GC-bana, varför lyft av behållare ej är 
tillåtet. All avfallshantering väster om 
Amalias väg sker därför genom drag 
av kärl. Östra sidan av Amalias väg kan 
lösas som antingen drag av kärl eller 
över/underjordiskbehållare (pga icke 
korsande cykeltrafik). I diagram till 
vänster redovisas föreslagen lösning.

Strukturen inrymmer olika lösningar för avfallshantering. Redovisade lagkrav i 
”Handbok för Avfallsutrymmen - Riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen 
vid ny- och ombyggnation” uppfylls. 



Insektshotell

I utformningen av Albytäppans allmänna platser och 
stråk kan ekosystemtjänster stärkas. Nedan redovisas 
förslag på åtgärder som kan bidra till att stärka ekosys-
temtjänster inom planområdet.

 »
 » Stärk och skapa flerskiktade brynmiljöer där insektsätan-

de fåglar och igelkottar kan söka skydd.
 » Blomning över hela säsongen. Nyplanterade träd av 

inhemska arter och inslag av exotiska arter kan bidra till 
att förlänga säsongen för pollinering. Genom att göra 
medvetna val vid nyplanteringen av träd och buskar kan 
den biologiska mångfalden inom planområdet stärkas. 

 » Integrerar dagvattenhanteringen i områdets gestaltning 
med infiltrerande skelettjordar, grönytor i gaturum, diken 
och lågpunkter. 

 » Gynna pollinerande insekter. Insekthotell och faunadepå, 
skapa vedhögar av träd inom planområdet som fälls vid 
plangenomförande.  

 » Stärk naturpedagogik. Den nya parken kan bli en attraktiv 
plats för skolbesök. 

 » Stärk skyltning/information.

5.7 Ekosystemtjänster inom allmän plats

Gröna samband på allmän platsmark som 
utformas till fördel för ekosystemtjänster 

Brynmiljöer

Information/Skyltning,  plats för pedagogik

Planteringskoncept för huvudgatorna är valt i syfte att 
stärka den biologiska mångfalden och binda samman 
grönstrukturen inom planområdet med angränsande 
områden. Gaturummens undervegetation bidrar till 
att stärka bins livsmiljö genom korta avstånd mellan 
blommande växter vilket minimera avståndet för bin att 
inhämta nektar och pollinera. Robusta växtmaterial väljs 
i syfte att skapa en variation över året, med gräs som 
svajar i vinden och bidrar med vackert vinterhabitus, 
nästa prärielika kombinationer av perenner som gynnar 
insekter och bin. 

Död ved som avgränsning

Död ved som skulptur

Död ved för microorganismer
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5.8 Rörelse

Cykelbana

Torg

Gata med blandtrafik

Gångstråk

Gräns koloniområde, förskola, 
äldreboende (häck, staket)

Koloniområde

Förskola
Förskola

Äldreboende

Knutpunkt
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Allmän platsmark: 
57 % genomsläppliga ytor (parkmark, gröna stråk inom gaturum) och 
43 % hårdgjorda ytor (körbanor, gc-vägar, torg).

Kvartersmark med radhusbebyggelse:                                       
> 65% genomsläppligt

Kvartersmark med flerfamiljshus:                                                  
> 50% genomsläppligt

Kvartersmark med LSS:                                                                      
> 45% genomsläppligt 

Fördelning av genomsläppliga ytor 

Ovan angivna procentsatser är en fingervisning om vilken grad genomsläpp-
lighet som eftersträvas. För mer detaljerad redovisning av dagvattenhante-
ring och flöden se DP Albytäppan med tillhörande dagvattenutredningen. 

5.9 Infiltration av dagvatten
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Dagvattenprinicp med underliggande illustrationsplan

Rinnriktning vid ytlig avrinning

Infiltration

Extra viktig punkt där marknivåer 
justeras så flödesriktning bryter i 
ny riktning

 Teckenförklaring

5.10 Princip dagvattenhantering


