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§ 287 

Förslag till detaljplan avseende (Södra porten och Botkyrka 
kyrkogård), del av fastigheterna Eriksberg 2-27, 2-9, 2-1, 2-
120, Lindhov 15-24, Ekhagen 1, 3 och Kumla äng 1, 2 och 3 
(sbf/2016:314) 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 
utarbeta ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Eriksberg 2:27, 
2:9, 2:1, 2:120, Lindhov 15:24, Ekhagen 1, 3 och Kumla äng 3 och att upp-
rätta ramavtal och plankostnadsavtal med exploatörerna.  
 
Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny trafikplats med 
tillhörande ramper ovan E4/E20 som kopplar ihop den nya Hågelbyleden 
med motorvägen och att skapa ett verksamhetsområde med handel och ser-
vice väster om det befintliga industriområdet Eriksberg. Dessutom möjlig-
görs en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård med cirka 1700 kistgravar 
och cirka 3500 urngravar på fastigheten Eriksberg 2:9 och del av fastighet-
erna Eriksberg 2:27 och 2:1.  
Planförslaget ger möjlighet att skapa mer än 3000 nya arbetsplatser. 
 
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande. 
 
Kommunen och Skanska har under flera år arbetat gemensamt med utveckl-
ing av området Botkyrka Södra porten till Stockholm (Södra porten) som är 
en del av Eriksberg. Området har mycket stor potential.  
 
Dessutom vill Botkyrka församling utvidga kyrkogårdsverksamhet inom 
fastigheterna Eriksberg 2:9 (ägare: Botkyrka-Tumba kyrkliga samfällighet), 
del av Eriksberg 2:27 (ägare: Svenska kyrkan) och del av Eriksberg 2:1 
(ägare: Botkyrka kommun). Utvidgningsförslaget skulle innebära en dryg 
fördubbling av dagens nyttjade yta. 
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Motivet till detta är att Botkyrka kommuns invånarantal växer mycket 
snabbt. Redan inom ett fåtal år uppkommer en brist på gravplatser. Befolk-
ningsökningen från 80 000 till 140 000 som anges i förslaget till ny över-
siktsplan får stora konsekvenser för begravningsverksamheten.  
 
Sydost om Botkyrka kyrka är kommunens inriktning i enlighet med kom-
munens översiktsplan och i enlighet med två av huvudinriktningarna i ”Pro-
gram för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov; ”En ny entré till Bot-
kyrka och storstaden” och ”Ett nytt trafiksystem som knyter samman Bot-
kyrkas stadsdelar”. Enligt översiksplanen är Eriksberg utpekat som utveckl-
ingsområde för en ny etablering – Södra porten och kyrkogårds område för 
gles bebyggelse.  
 
Församlingens förslag är inte i enlighet med programmets förslag till mar-
kanvändning, men församlingen har redan fått ett positivt planbesked om 
förslaget.   
 
Detaljplan saknas för dagens kyrkoområde och för den största delen av 
Södra portens område, men detaljplaner (Pl 52-36-1, Pl 52-49, Pl 52-50, 52-
65 och 52-73) som gränsar det föreslagna planområdet kan bli påverkade av 
förslaget.  
 
Området ingår i den regionalt utpekade Bornsjökilen och är en viktig del i 
den regionala grönstrukturen i Stockholms län. 
 
Kyrkogårdsområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Riksintres-
set berör området från Mälaren i norr till strax söder om sjön Aspen. 

 
Största delen av området ingår i Östra Mälarens yttre vattenskyddsområde.  
 
Ärendet 

Kommunen tog i januari 2011 fram programmet ”Program för områdena 
Hågelby, Eriksberg och Lindhov” som planområdet ingår i. I detta program 
vill kommunen utveckla en ny entré till Botkyrka och Storstockholm med 
ny intressant bebyggelse, att verksamhetsområde Eriksberg ska växa med 
fler företag och att en ny Hågelbyled får plats i utkanten av Eriksberg med 
en ny trafikplats som ansluter till E4/E20 öster om Botkyrka kyrka.  
 
Kommunfullmäktige godkände den 2015-12-17 § 187a bildandet av gemen-
sam bolagskoncern med Skanska, Botkyrka Södra porten AB. Det var ett 
fortsatt steg från kommunen mot att förverkliga sina målbilder för området. 
Kommunens insats är 37 ha mark i Eriksberg och Skanska insats är 100 mil-
joner kronor vilket motsvarar värdet på marken. Kommunen äger det be-
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rörda markområdet och har ansökt om avstyckning av en exploateringsfas-
tighet vilken kommer att överföras till Bolaget i enlighet med upprättat In-
vesterings- och aktieägaravtal.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-29, ut-
gör underlag för beslutet. 
 
Ekonomi 

Ett ramavtal och ett plankostnadsavtal mellan Botkyrka kommun och dels 
med Botkyrka Södra porten AB och dels med Botkyrka församling ska upp-
rättas för fortsatt planläggning och exploatering av området.  
Kommunens kostnader för planprocessen ska enligt plankostnadsavtalet fi-
nanseras av exploatörerna. 
 
________ 
Expedieras till  
Planadministratör 
Botkyrka församling 
Botkyrka Södra porten AB  

 


