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Detaljplan för Älgen-Sågaren



Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en del av samhällsbyggnadsprocessen där kommunen på kvartersnivå prövar om marken är 

lämplig för till exempel bebyggelse. En detaljplan sätter ramarna för framtida bygglovsprövning.

En detaljplan tas fram i flera steg. När beslut om planuppdrag har fattats tar kommunen fram ett förslag till 

detaljplan. Därefter ställs detaljplanen ut på samråd där förslaget visas upp och allmänheten får tycka till. Därefter 

bearbetas förslaget och visas sedan upp igen, vilket kallas för granskning. Även då får allmänheten tycka till. När 

förslaget till detaljplan är färdigt fattas beslut om att anta detaljplanen. Om inga överklaganden kommit in efter att

detaljplanen antagits vinner detaljplanen laga kraft.

Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Samhällsbyggnadsprocessen. Källa: Boverket Detaljplaneprocessen.



Förslag till detaljplan
Förslaget till detaljplan för Älgen-Sågaren möjliggör ny bostadsbebyggelse och ett trygghetsboende på 
Grödingevägen mellan Kungsvägen och Gröndalsvägen i Tumba.

I denna presentation redovisas en översikt av förslaget. Samtliga handlingar som visar förslaget i sin helhet finns att 
läsa på www.botkyrka.se/algen-sagaren. 

Bebyggelseförslag, vy mot syd. Bild: Total arkitektur

http://www.botkyrka.se/algen-sagaren


I planförslaget har särskild hänsyn tagits till:

• områdets naturvärden

• miljöaspekter, exempelvis buller och dagvattenhantering

• arkitektonisk gestaltning och den tillkommande bebyggelsens 

anpassning till befintliga värden

• sociala aspekter och den förändrade strukturens konsekvenser för 

barn som vistas och kommer att vistas i området

• frågor kopplade till trafik- och parkering.



Var planeras bebyggelsen?

Ny bebyggelse planeras inom det rödmarkerade 
området på bilden och innefattar fastigheterna:

• del av Älgen 31

• del av Älgen 32

• del av Sågaren 1

• del av Tumba 8:36

• Tumba 8:40

Fastigheterna ägs av Botkyrkabyggen  
förutom Tumba 8:36 som ägs av 
Botkyrka kommun.



Bebyggelseförslaget

Denna bild illustrerar 
bebyggelseförslaget och 
innefattar åtta nya 
byggnader med bostäder 
och trygghetsboende. 

158 lägenheter planeras, 
varav 26 stycken inom 
föreslaget trygghetsboende. 

Illustrationsplan. Bild: Total arkitektur



Byggnaderna - gathusen

• Husen längs med Grödingevägen planeras ha fasader i tegel eller puts, som knyter an till 
befintliga intilliggande hus.

• Husen planeras vara i upp till 6 våningar (inklusive souterrängvåning) vilket är samma höjd 
som befintliga intilliggande hus.

Inringade byggnader är planerade gathus. Bilder: Total arkitektur



Byggnaderna - gårdshusen

• Gårdshusen anpassas till det naturnära läget och de intilliggande villorna.

• Husen utförs med mer småskalig bebyggelse och med fasader i trä.

• Husen kommer som mest upplevas som 2-3 våningar från Prästhagsvägen eftersom 
bebyggelsen är anpassad till landskapet.

Hus 6 mot lekplatsen och 
dess gavel.

Inringade byggnader är planerade gårdshus. Bilder: Total arkitektur



Byggnaderna - trygghetsboende

• En av byggnaderna planeras som ett trygghetsboende för en äldre målgrupp.

• Byggnaden planeras vara i fyra våningar bostäder med en indragen våning överst 
med terrass. Längst ner i sockelvåningen planeras ett garage i två våningar.

Inringad byggnad är planerad som trygghetsboende. Bilder: Total arkitektur



Byggnaderna - våningstal

Bilden visar våningstal (våningsplan + souterrängplan) för befintlig 
respektive föreslagen bebyggelse.

Bild: Total arkitektur



Utemiljöer

• Mellan befintliga och 
nya byggnader 
skapas tre nya 
bostadsgårdar med 
mötesplatser, lek och 
odlingsmöjligheter.

• Ett torg skapas i den 
centrala delen av 
kvarteret.

gård & lek

gård & lek

gård & lek

torg



Naturvärden

• En naturvärdesinventering har gjorts för att identifiera värdefulla 
områden för biologisk mångfald och arter. 

• Även en inmätning av skyddsvärda träd har gjorts. Inmätningen visade 
att ett träd var särskilt skyddsvärt (NVI-klass 1), fem träd var skyddsvärda 
(NVI-klass 2) och 59 var värdefulla (NVI-klass 3). Det särskilt skyddsvärda 
trädet är en grov vårtbjörk. Se trädplan på nästa sida.

• Förslaget till detaljplan innebär att ca 25 av de inmätta träden tas ned. 
Ett av dessa har NVI-klass 2, övriga har klass 3 eller lägre. 

• Förlusten av befintliga träd kan till viss del kompenseras av det 40-tal nya 
träd som föreslås inom planområdet.  



Trädplan



Ekosystemtjänster

• En ekosystemtjänstanalys har tagits 
fram under arbetet med förslaget. 
Ekosystemtjänster definieras som alla 
produkter och tjänster från naturens 
ekosystem som gynnar människan och 
bidrar till välfärd och livskvalitet.

• Analysen visar bland annat att den nya 
bebyggelsen medför att delar av 
områdets grönytor försvinner vilket till
exempel påverkar biologisk mångfald, 
dagvatten, lokalklimat och rekreation.

• Förslaget har tagit hänsyn till analysen 
till exempel genom att möjliggöra 
relativt stora sammanhängande ytor 
med potential för goda vistelsevärden, 
trädplanteringar och grönytor som kan 
fördröja dagvatten. Naturmark som tas i anspråk i förslaget. Inom delar av de naturmarkerna 

som byggs om planeras bland annat vattenrening och allmänna ytor. 
Källa: Ekologigruppen



Grönstruktur

Grönstrukturen idag

Marken söder om befintlig bebyggelse 
är kraftigt kuperad och utgörs av 
naturmark med blandad skog. 
Närmast bebyggelsen finns 
gräsmattor, planteringar och buskar. 
Mot söder övergår naturmarken i 
villatomter med trädgårdar.

Grönstrukturen i förslaget

Den nya bebyggelsen följer topografin 
i kanten av naturmarken i söder. 
Mellan de nya husen finns gröna 
mellanrum för att behålla kopplingen 
och sikten till skogsmiljön. Många 
bevarandevärda träd sparas både i 
skogsmiljön och på gårdarna.

Grönstrukturen idag. Bild: Total arkitektur

Grönstrukturen i förslaget. Bild: Total arkitektur



Barnkonsekvenser

• En positiv konsekvens är att nya bostäder medför 
att fler barn får möjlighet att växa upp nära 
förskolor, skolor och annan service. En annan är 
att flera delar av planområdet där det idag finns 
bilparkeringar blir bilfria.

• En negativ konsekvens är att naturmark och
attraktiva gårdsytor försvinner eller hamnar i
skugga. En annan är att bilar kan köra in på 
gårdsgatan på den östra sidan av planområdet.

• I förslaget har hänsyn tagits till 
barnkonsekvensanalysen till exempel genom att 
behålla kopplingar och samband med 
naturmarken så att den är fortsatt tillgänglig för 
barnen i området och att utveckla gårdarna så 
att de tillgodoser behovet av lek.

• En barnkonsekvensanalys har tagits fram under arbetet med planförslaget. Planförslaget 
innebär både positiva och negativa konsekvenser för barn.

Älgen 32:s bostadsgård där sällskapsytor och lekredskap 
sammanvävs med naturmarken. Bild: Ekologigruppen



Trafik

• En ny enkelriktad gårdsgata planeras gå 
inom kvarteret. I och med detta skapas en 
ytterligare utfart från planområdet till 
Grödingevägen (1). 

• Två utfarter från garage i hus 3 och 7 mot 
Grödingevägen och en utfart från garage i 
hus 1 mot Kungsvägen skapas (2).

• Alla gång- och cykelvägar som finns idag 
kommer att finnas kvar, med undantag för 
en passage mellan Prästhagsvägen och 
Gröndalsvägen (3). Trafik- och rörelsestruktur. Röd linje: enkelriktad kvartersgata, grön linje: gång- och cykelstråk 

(tillgängligt), grön streckad linje: gång- och cykelstråk (ej tillgängligt)



Parkeringsplatser

• Några av de föreslagna 
byggnaderna placeras där det 
idag finns markparkeringsplatser.

• För att tillgodose 
parkeringsbehovet för de 
föreslagna bostäderna möjliggörs 
130 bilparkeringsplatser i garage 
och på mark. Antalet är i linje med 
kommunens parkeringsnorm.

• Totalt möjliggörs 272 
cykelparkeringsplatser.

Diagrammet visar möjlig placering av markparkering för bilar (blå markering), för cykel (grön markering) och 
antal platser för bil.



Renderingar på förslaget

Följande bilder visar hur bebyggelsen kan komma att se ut, så kallade 
renderingar. Varje siffra visar platsen för varje rendering.

Bebyggelseförslaget. Bild: Total arkitektur



Rendering 1 visar entrén till kvarteret 
med en ny gårdsgata. Här skymtas 
trygghetsboendet till vänster följt av 
ett av gårdshusen. Mitt på bilden är 
ett av gathusen. Till höger finns en 
lekplats.

Rendering 2 visar några av 
gårdshusen och gårdsrummet som 
skapas mellan dem och befintliga hus. 
På gården kan små komplementhus i 
en våning finnas, till exempel växthus 
eller miljöhus.



Rendering 3 visar ett nytt torg som planeras i den centrala delen av kvarteret.   



Rendering 4 visar den största 
lekytan inom kvarteret. Lekytan
blir tillsammans med torget en 
mötesplats för alla åldrar. 

Rendering 5 visar gångstigen mellan 
de nya gårdshusen och befintliga hus. 
Nedsänkta regnbäddar längs med 
gångstigen hjälper till att ta hand om 
vatten vid skyfall.



Rendering 6 visar gårdshusen och en del av gårdsrummet med en lekplats i den 
vänstra kanten. 



Skicka gärna synpunkter på förslaget

Detaljplanen för Älgen-Sågaren är ute på samråd från den 
30 augusti till 20 september. Under denna tid kan vem som helst 
skicka in synpunkter på förslaget. Detta kan göras via e-formulär 
på webben eller via post.

e-formulär: www.botkyrka.se/algen-sagaren

post: Botkyrka kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

147 85 TUMBA 

http://www.botkyrka.se/algen-sagaren


Har du frågor?

Hör av dig till ansvarig planarkitekt Felicia Sellgren, 

e-post: felicia.sellgren@botkyrka.se

telefon: 08-530 610 45

mailto:felicia.sellgren@botkyrka.se

