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Platsen

Översiktskarta med planområde markerat med orange streckad 
linje.

BESKRIVNING AV OMRÅDET OCH DESS KONTEXT 
Detta gestaltningsprogram är kopplat till detaljplanen för 
Riksten företagspark del 2 i Botkyrka kommun. 
Planområdet för Riksten företagspark är beläget  i nordöstra 
delen av Tumba tätort. Mellan stadsdelen Riksten och 
Flemingsbergsskogens naturreservat. Mellan Rullstensvägen, 
Kronoparksvägen och Pålamalmsvägen i Riksten.
 
Planområdet utgör andra etappen av den tänkta utbyggnaden 
av ett verksamhetsområde för Riksten. Verksamhetsområdet 
förväntas täcka näringslivets behov av verksamhetsytor med 
goda kommunikationer på stadens östra sida. 
Syftet är att skapa en industripark/företagspark med närhet 
till Rikstens stadsutvecklingsnod, den regionala kärnan vid 
Flemingsberg och dess forskningspark. Riksten är omgivet av 
grönområden och har potential att främja tillgängligheten
till omgivande natur, utveckla kollektivtrafik, gång- och
cykelnätsstruktur samt stärka kopplingen till befintlig
och framtida bebyggelsestruktur i omgivningen.
 Enligt översiktsplanen och grönstrukturprogrammet ska 
norra Riksten och Brantbrink, som ligger väster om järnvägen, 
vara ett sammanhängande grönområde. Planområdet ligger 
till stor del inom detta grönområde. En av de viktigaste 
kopplingarna däremellan, järnvägsbron, är i direkt anslutning 
till planområdet. Platsen innehåller till största delen 
skogsdominerat, kuperat spricklandskap och ansluter till 
tätortslandskap i väst respektive ett tidigare flygfältsområde i 
sydväst.

GESTALTNINGSPROGRAMMETS SYFTE & MÅL
Detta gestaltningsprogram är kopplat till detaljplanen för 
Riksten företagspark i Botkyrka kommun och behandlar de 
allmänna ytorna i detaljplanen; Gatustruktur, Naturområde, 
Översvämningsyta, Dagvattendamm, Översvämningsyta, och 
Torg.
Det behandlar även mötet mellan ovanstående och ingående 
fastigheterna.

Målet med gestaltningsprogrammet är att skapa ett attraktivt 
och inbjudande verksamhetsområde där även allmänna 
intressen som intressen som rekreation och stärkt koppling till 
närliggande rekreationsområden, andra målpunkter
och service.

Syftet med gestaltningsprogrammet är att redovisa 
exempel på kvaliteter och gestaltningsprinciper som främjar 
helhetsupplevelsen av området. Kvaliteter och principer som 
främjar att göra företagsparken upplevelsemässigt inbjudande 
och samtidigt utveckla de ekologiska och rekreativa värdena 
i sambanden till omgivningen. Gestaltningsprogrammet 
syftar också till att visa på hur den yttre miljön kan utformas 
samt att samordna intressen mellan framtida fastighetsägare 
och kommunen. Det ska underlätta för alla involverade att 
förstå planens intentioner vad gäller karaktär och kvalitet i 
projektering, byggande och förvaltning. 

Översiktskarta med planområdet markerat som röd cirkel.

Sammanhängande 
grönområden i 
Brantbrink

Flemingsbergs-
skogens 
naturreservat

Riksten
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1. Ung tallskog
2. Barrblandskog
3. Flerskiktad barrblandskog
4. Ung blandskog
5. Dike syd

6. Ung barrblandskog
7. Gles blandskog vid Rullstensv.
8. Hygge SO (Plockhuggen 
tallskog)
9. Blandskog öst

10. Barrblandskog på 
hällmark

11. Granblandskog öst
12. Barrblandskog med död ved

13. Gransumpskog
14. Höjd med gammal tall

15. Barrblandskog
16. Vägkantsvegetation
17. Utdikad ung sumpskog
18. Vägkantsvegetation vid 
Rullstensv.

Planområdet utgörs av kuperad, 
skogsdominerad sprickdalsterräng med 
följande:
• Hällmarker med urbergsbergarter som gnejs & 

granit
• Dalgångar med morän & lera
• Barrblandskog (med olikåldriga träd)
• Triviallövträd
• Hällsmarkstallskog
• Gransumpskog
• Gräsmark
• Brynmiljöer
• Vattendrag

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
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Illustrationsplan

ÖVERORDNAD GESTALTNINGSIDÈ 
Rikstens företagspark utgör den östra delen och entrén till Riksten friluftsstad. Omvandlingen 
från naturmark till verksamhetsområde innebär stora ingrepp i det befintliga skogsområdet och 
att en stor mängd trä och sten behöver forslas bort. 

Dessa åtgärder tillsammans med skydd av landskapsbilden och att främja stråk och rekreation 
för allmänheten och människor som vistas i området blir viktiga förutsättningar och mål. 
Att ta vara på platsens karaktär utan att tappa rationaliteten i användandet av marken blir 
utgångspunkt i gestaltningen av området. 

Programmet eftersträvar efter att ta tillvara trä, stenmaterial och schaktmassor lokalt från 
platsen som gestaltningselement i Rikstens företagspark. Rekreationsmöjligheterna för både 
allmänheten och de som arbetar i området främjas i och med ekosystemtjänstkompenserande 
åtgärder. Stigar och gångvägar som kopplingar inom området och till omgivande natur och 
målpunkter stärks. Multifunktionella ytor som fördröjer dagvatten och som samtidigt ger 
rekreationsmöjlighet för människor som vistas i området iordningställs. Stråk tydliggörs och 
tillägg med sittmöblemang inom översvämningsnaturparken främjar upplevelsevärdena och  
skapar en plats för rekreativ vistelse.

GATUSTRUKTUR & 
KVARTERSINDELNING

DAGVATTEN REKREATION

Torg

Dagvatten-
damm

Dagvatten-
damm

Översvämningszon

Se mer i avsnittet ”Gatustruktur & 
kvartersindelning” på sidan 6.

Se mer i avsnittet ”Dagvatten” på 
sidan 10.

Se mer i avsnittet ”Rekreation” på 
sidan 12.

N
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GATUSTRUKTUR & KVARTERSINDELNING
Inom företagsparken möjliggörs en variation av fastigheter 
med olika omfattning . Målet är flexibilitet. En fastighetsägare 
ska kunna införskaffa två intilliggande fastigheter för sin
verksamhet om behovet är en större yta. Framtida exploatörer 
har behov av flacka lutningar på vägar och plana markytor 
för uppställning och utplacering av långsträckta byggnader. 
Fastigheternas ytor är därför plant utformade för god 
funktionalitet. Mötet mellan företagens kvartersmark och 
intilliggande befintlig skogsmark på allmän platsmark ska 
gestaltas omsorgfullt med slänter respektive bergskärningar 
vilka iordningsställs av Botkyrka kommun. I slänterna 
återplanteras treskiktad vegetation med skogsbrynskaraktär. 

GATOR

Samtliga fastigheter försörjs med kommunal huvudgata 
inne i området med infart från Rullstensvägen respektive 
Pålamalmsvägen. Rullstensvägen och Kronoparksvägen är 
viktiga gator och entréer till Rikstens friluftsstad. Det är viktigt 
att gaturummen upplevs trygga för fotgängare och cyklister. 
God belysning och god uppsikt ska därför främjas.

Väster om Rikstens företagspark går Rullstensvägen som är 
en huvudgata och viktig koppling både för biltrafik och gång- 
och cykeltrafik mellan Riksten friluftsstadsutvecklingsnod 
i söder och Tullinge respektive Flemingsberg centrum och 
tågstationsnoder i norr. Se principsektion A.

Kronoparksvägen är lokalgata inom företagsparken. Se 
principsektion B. Östra infarten av Kronoparksvägen 
utgörentrén till företagsparken med busshållplats. På andra 
sidanav cirkulationsplatsen finns även infarten till etapp 1 i 
Rikstensindustriföretagsområde. Söder om infarten finns en 
fastighet avsedd för centrumverksamhet respektive allmän 
platsmark med en torgyta som skapar en platsbildning. Här 
finns informationsskyltar med utgångspunkt för området och 
till omgivningen. Kronoparksvägen innehåller angöringszoner 
med utrymme för större lastbilsfordon som har behov av 30 
m längd för angöringsytan. Mellan angöringszonerna föreslås 
planteringsytor med träd som ger rytm och klimatreglerande 
funktion i gatumiljön.

Inom företagsparken föreslås en ny industrigata, 
Industrivägen. Se principsektion C. Den innehåller 
angöringszoner med utrymme för angöring för större 
lastbilsfordon som har behov av 30 m längd för angöringsytan. 

Principsektion Rullstensvägen

Principsektion Kronoparksvägen

Principsektion ny industrigata, Industrivägen
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Principsektion slänt med skogsbrynskaraktär
Skala 1:200 (A3)

MÖTEN OCH AVGRÄNSNINGAR

INSPIRATIONSBILDERMÖTEN OCH AVGRÄNSNINGAR MELLAN ALLMÄN PLATSMARK 
OCH KVARTERSMARK

Rullstensvägen och Kronoparksvägen utgör viktiga gator och 
infarter till Rikstens friluftsstad för både bilister, cyklister och 
fotgängare. Det är därför mycket viktigt hur mötet mellan 
allmän platsmark och kvartersmark utformas och upplevs ur 
ett trygghetsperspektiv.

Kvartsmarken är utformad att ha en lutning på 1 -3% för att 
ge goda disponibla fastigheter. Höjdsättningen eftersträvar 
en anpassning mot omgivande naturmark för att minska 
mängden schakt och fyll. Förslagsvis ses det över i samband 
med massbalansberäkning. VVid möten däer det förekommer  
höjdskillnader mot omgivningen används slänter och 
bergskärningar. Se diagram på föregeånde sida var slänter 
respektive bergskärningar möter kvartersmark.

”Skogsmattor” , markskiktet, från avverkad skog 
innan den avverkats, kan användas som återställande 
markvegetation i slänterna i mötet mot befintlig 
skog. Träplankor kan användas för att förstärka och 
förtydliga stigar.

BERGSKÄRNINGAR

För fastigheter som är belägna intill befintligt högre 
naturmark kan det bli aktuellt med bergskärningar för att 
möta de befintliga höjdnivåerna. Som fallskyddstängsel ovan 
bergskärning används till exempel gunnebostängsel. 

SLÄNTER MED SKOGSBRYNSKARAKTÄR

Slänterna blir en övergångszon mellan det befintliga 
skogslandskapet och de öppna fastighetsytorna. Slänterna 
anpassas mot omgivande naturmark. Slänternas lutning 
utformas förslagsvis med en lutning som är 1:3 upp till max 1:2. 

För att kompensera och stärka områdets skogskaraktär och 
biologiska mångfald återplanteras slänterna med flerskiktad 
vegetation med skogsbrynskaraktär. Skogsbrynen utgör en 
ekologiskt viktig övergångszon i naturen. Med en variation av 
arter både i trädskikt, buskskikt och örtvegetationsskikt ges 
en god livsmiljö för många växt- och djurarter. I skogsbrynen 
trivs fjärilar, bin, fåglar, harar. Där finner de skydd, mat och 
boplatser.  

Vid val av vegetation för skogsbrynet är det viktigt med arter 
som ger årstidsvariation med tillgång till föda för pollinatörer 
och andra djur under en lång säsong. Vårblommande arter 
är t ex: sälg, lönn och hagtorn. Sommargrönskande arter är 
t ex: hassel, slån och lind. Fågelbär ger körsbär sommartid. 
Höstbärande och fruktgivande arter: rönn, apel, nypon och 
oxel med frukt och bär till fåglar och djur. 

Att placera trädstockar bidrar också till skogsbrynet. Även 
gläntor med  olika sorters blommor och gräs. Till exempel 
ängs- och åkervädd, rödklint, gulmåra, smultron, kovaller och 
mandelblomma. 

Skogsbrynen med sin flerskiktade variation av arter 
ger årstidsvariationer och en god livsmiljö för många 
växtarter och djurarter.
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MÖTEN OCH AVGRÄNSNINGAR

INSPIRATIONSBILDER

SVACKDIKEN & DIKEN

Svackdiken består förslagsvis av gräs eller ängsfröblandning.

SLÄNTER

För att anpassa fastigheterna mot den omgivande 
naturmarken respektive gatornas lutning och 
dagvattenhantering så har det skapats en viss nivåskillnad 
mellan intilliggande industrifastigheter. Nivåskillnaden ska i 
första hand tas upp med slänter. 

GABIONMURAR

Som gräns mot gatan föreslås gabionmurar. Gabion med 
sten från platsen blir ett sätt att behålla sprängsten inom 
området istället för att frakta bort. Gestaltningsmässigt 
används sten som material för enhetlighet och förankring till 
platsens karaktär. Klätterväxter kan planteras intill gabionmur. 
Gabionmurar mellan fastigheter får inte skymma sikten vid 
utfarterna.

FALLSKYDDSSTÄNGSEL

Det är viktigt att gaturummen genom Rikstens företagspark 
upplevs trygga för passerande fotgängare och cyklister. Vid 
behov av avskärmning mot gaturum så ska genomsiktligt 
stängsel användas eller mur, förslagsvis gabionmurar, med 
en höjd som går att se över som fotgängare. Vid behov 
av att avgränsa och skydda fastigheten till exempel vid 
bergskärningar föreslås nätstängsel att användas. 

Nätstängsel inom företagsparken får användas med 
varierande höjd beroende på funktion. Industristängsel 
respektive fallskyddstängsel. Stängslen har förslagsvis kulörer 
som redovisas till höger.

Exempel på ängsfröblandning i zonering mellan väg 
och fastighetsmark.

MÖTEN OCH AVGRÄNSNINGAR MELLAN KVARTERSMARKENS 
INDUSTRIFASTIGHETER

Exempel på gabionmur som används som 
stödmur. Plantering av slingerklätterväxter kan 
med fördel planteras intill för att nyttja dess 
stomfunktion och  få in årstidsvariation.

Exempel på stängsel

Exempel på fuktängsväxter som planteras i 
svackdiken.
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SKYLTNING

Företagsparken föreslås innehålla fyra typer av skyltar med 
olika placering, skala och karaktär beroende på funktion och 
målgrupp.:

• Flaggskyltning vid Pålamalmsvägen synliggör infarten till 
Rikstens företagspark

• Hänvisningsskyltar vid infarten från Pålamalmsvägen 
ger information, överblick och orientering inom 
företagsparken. 

• På fastighetsmark tillåts skyltar på byggnader och 
hänvisningsskylt med företagets logga. Skyltpelare inom 
kvartersmark kräver bygglov.

• Skylt på allmän platsmark med information om naturstråk 
för fotgängare att orientera sig inom företagsparken och 
vidare till intilliggande rekreationsområden, service och 
andra målpunkter.

Se kommunens skyltprogram för mer information och för 
samarbete i framtagandet av skyltar.

Exempel på orienteringsskylt vid entré till 
fastighet.

Informationsskyltar för 
fotgängare tillverkas i trä för 
A1-skyltar med information om 
naturvärden på platsen.

Exempel på hänvisningsskyltar, källa Kiruna kommuns skyltprogram Exempel på skyltning på fasad.Gatustruktur & Kvartersindelning 

tillk
ommer här samt 

skyltplatserna som är fö
reslagna i 

illu
strationsplanen. Större storlek 

på diagram vore nog bra?
Naturstråken ska vara markerade samt ha 
orienteringsskyltar vid noder.

Exempel på flaggskyltning, 
samlade flaggor med lika 
avstånd från varandra.

VÅR

INFLÖDE

HAVET

FÖRSOMMAR
FÅGELLIV. Våtmarksområdet erbjuder en mosaik av olika naturtyper: 
betade hagar, öppna vattenytor, vassområden, sumpskog och strandängar. 
Under våren rastar olika våtmarksfåglar här och vissa av arterna väljer att 
häcka, till exempel brun kärrhök, trana, sångsvan, grågås, tofsvipa, skogs
snäppa, buskskvätta och ängspiplärka. Sveriges samtliga sju arter av sim
änder brukar noteras i våtmarken under ett år. 

Tjugofem olika arter av vadarfåglar har rastat i området sedan 
restaureringen påbörjades 2014 och fram till 2020. Redan i mars dy
ker enkelbeckasin och tofsvipa upp. I april och i maj rastar storvadare av 
släktet Tringa, exempelvis rödbena, glutt snäppa, grönbena och svartsnäppa. 
I maj kan man, om man har tur, få se småvadare av släktet Calidris, 
exempelvis mosnäppa, kärr snäppa, myrsnäppa och brushane.

Många fåglar rastar också i våtmarken på sin väg söderut under hösten. Även 
om de normalt inte är lika talrika då som under våren så kan Kyrksjöns våt
mark vara väl värt ett höstbesök.

Restaureringen har administrerats av Botkyrka kommun och Sportfiskarna i samarbete med markägarna på 
Mariebergs säteri och Karshamra gård. Medel till restaureringen har kommit från EU:s landsbygdsprogram, statliga 
LONA och LOVAbidrag, Våtmarksfonden och Botkyrka kommun.

Snatterand är en 
simand som rastar 
och troligen häckar i 
våtmarken.

Ill. E. Ohlsson

Ill. E. Ohlsson

KYRKSJÖNS VÅTMARK har restaurerats för att återskapa ett bra lekområde 
för skärgårdens krympande population av gädda samt skapa en gynnsam rast 
och häcklokal för våtmarksfåglar. Dessutom bidrar våtmarken till att minska 
läckaget av gödningsämnen till Östersjön. Våtmarken ökar också landskapets 
förmåga att hålla kvar vatten, vilket blir viktigt i ett klimat med torrare somrar.

Produktion: Naturcentrum AB 2020. Text: Botkyrka kommun.

Gäddan leker i vegetationsrika, 
grunda vattenmiljöer tidigt om 
våren. Att anlägga nya lekvatten 
är ett sätt att gynna Östersjöns 
vikande bestånd av gädda.

Ill. T. Johannesson

Schematisk illustration 
över våtmarken och dess 
funktion. 

GÄDDLEK. Under den tidiga våren värms det 
grunda vattnet i våtmarken snabbt upp. Det 
lockar gäddorna att söka sig upp från Öster
sjön via Snäckstavikbäcken. En del stannar 
och leker i nedströms liggande Snäcksta
viks våtmark, medan andra väljer att simma 
upp till Kyrksjöns våtmark. Rommen kläcks 
drygt två veckor efter leken och ynglen kan 
sedan äta och växa till sig innan de lämnar 
våtmarken och simmar ut till Östersjön under 
den sena våren.

VATTENNIVÅN i våtmarken sänks från slutet 
av juni till augusti för att korna ska komma 
åt att beta och trampa i de tidigare blöt
lagda områdena. Detta hindrar igenväxning 
och skapar gynnsamma förhållanden för 
gäddlek och för djur som söker sin föda i 
strandzonen.

Tranan häckar 
årligen i våtmarken.

SNATTERAND
Ill. N. Forshed

Brushane är en utrotningshotad vadare som 
rastar här i maj och ibland under sommaren.

BRUSHANE
Ill. P. Elfman

TRANA
Ill. P. Elfman

Lärkfalkar kan ibland 
ses jaga insekter över 
våtmarken under sen 
vår och sommar.

LÄRKFALK
Ill. M. Holmer

VÅR

INFLÖDE

HAVET

FÖRSOMMAR
FÅGELLIV. Våtmarksområdet erbjuder en mosaik av olika naturtyper: 
betade hagar, öppna vattenytor, vassområden, sumpskog och strandängar. 
Under våren rastar olika våtmarksfåglar här och vissa av arterna väljer att 
häcka, till exempel brun kärrhök, trana, sångsvan, grågås, tofsvipa, skogs
snäppa, buskskvätta och ängspiplärka. Sveriges samtliga sju arter av sim
änder brukar noteras i våtmarken under ett år. 

Tjugofem olika arter av vadarfåglar har rastat i området sedan 
restaureringen påbörjades 2014 och fram till 2020. Redan i mars dy
ker enkelbeckasin och tofsvipa upp. I april och i maj rastar storvadare av 
släktet Tringa, exempelvis rödbena, glutt snäppa, grönbena och svartsnäppa. 
I maj kan man, om man har tur, få se småvadare av släktet Calidris, 
exempelvis mosnäppa, kärr snäppa, myrsnäppa och brushane.

Många fåglar rastar också i våtmarken på sin väg söderut under hösten. Även 
om de normalt inte är lika talrika då som under våren så kan Kyrksjöns våt
mark vara väl värt ett höstbesök.

Restaureringen har administrerats av Botkyrka kommun och Sportfiskarna i samarbete med markägarna på 
Mariebergs säteri och Karshamra gård. Medel till restaureringen har kommit från EU:s landsbygdsprogram, statliga 
LONA och LOVAbidrag, Våtmarksfonden och Botkyrka kommun.

Snatterand är en 
simand som rastar 
och troligen häckar i 
våtmarken.

Ill. E. Ohlsson

Ill. E. Ohlsson

KYRKSJÖNS VÅTMARK har restaurerats för att återskapa ett bra lekområde 
för skärgårdens krympande population av gädda samt skapa en gynnsam rast 
och häcklokal för våtmarksfåglar. Dessutom bidrar våtmarken till att minska 
läckaget av gödningsämnen till Östersjön. Våtmarken ökar också landskapets 
förmåga att hålla kvar vatten, vilket blir viktigt i ett klimat med torrare somrar.

Produktion: Naturcentrum AB 2020. Text: Botkyrka kommun.

Gäddan leker i vegetationsrika, 
grunda vattenmiljöer tidigt om 
våren. Att anlägga nya lekvatten 
är ett sätt att gynna Östersjöns 
vikande bestånd av gädda.

Ill. T. Johannesson

Schematisk illustration 
över våtmarken och dess 
funktion. 

GÄDDLEK. Under den tidiga våren värms det 
grunda vattnet i våtmarken snabbt upp. Det 
lockar gäddorna att söka sig upp från Öster
sjön via Snäckstavikbäcken. En del stannar 
och leker i nedströms liggande Snäcksta
viks våtmark, medan andra väljer att simma 
upp till Kyrksjöns våtmark. Rommen kläcks 
drygt två veckor efter leken och ynglen kan 
sedan äta och växa till sig innan de lämnar 
våtmarken och simmar ut till Östersjön under 
den sena våren.

VATTENNIVÅN i våtmarken sänks från slutet 
av juni till augusti för att korna ska komma 
åt att beta och trampa i de tidigare blöt
lagda områdena. Detta hindrar igenväxning 
och skapar gynnsamma förhållanden för 
gäddlek och för djur som söker sin föda i 
strandzonen.

Tranan häckar 
årligen i våtmarken.

SNATTERAND
Ill. N. Forshed

Brushane är en utrotningshotad vadare som 
rastar här i maj och ibland under sommaren.

BRUSHANE
Ill. P. Elfman

TRANA
Ill. P. Elfman

Lärkfalkar kan ibland 
ses jaga insekter över 
våtmarken under sen 
vår och sommar.

LÄRKFALK
Ill. M. Holmer

Exempel på informationsskylt i Botkyrka 
kommun för naturparkområdet respektive 
dagvattendammen.
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DAGVATTEN

DAGVATTENHANTERING ALLMÄN PLATSMARK 
Omvandlingen av skogsmark till verksamhetsområden och 
lokalgata innebär att en stor andel hårdgjord yta tillkommer i 
planområdet. Fler trafikerade ytor och parkeringsytor leder till 
högre föroreningskoncentrationer lokalt i framtiden. Öppna 
dagvattenlösningar såsom svackdiken och makadamdiken ska 
eftersträvas i så stor utsträckning som möjligt då de möjliggör 
fördröjning och  viss rening av det lokala dagvattnet samt de 
bidrar till att hantera mer ytvatten volymmässigt innan det 
kopplas på ledningsnätet. Den öppna dagvattenhanteringen 
utgör en viktig del av gestaltningen som bidrar till att stärka 
naturvärdena inom planområdet. Inom fastigheterna leds 
ytvatten till fördröjande och renande infiltrationsstråk invid 
gatorna som utformas som svackdiken. Översvämningszon 
med rekreationsstråk planeras inom del av planområde 
längs med Pålamalmsvägen (Översvämningsnaturpark) som 
redovisas på sid. 13. 

DAGVATTENHANTERING KVARTERSMARK

Enligt planbestämmelsen ska 20 % av fastighetsytan vara 
infiltrerbar yta där lokalt dagvatten kan fördröjas/infiltreras. 
Infiltrationsstråk med öppna svackdiken mellan fastigheterna 
föreslås hantera överflödigt dagvatten lokalt. 
Tomterna höjdsätts så att ytvatten vid skyfall leds till  
förslagsvis infiltrationsstråk mellan fastigheterna.
Vid extremväder leder föreslagna infiltrationsstråken mellan 
fastigheterna vidare dagvattnet till ett allmänt infiltrationstråk 
och vidare till en dagvattendamm i norra planområdet. En 
översvämningszon i östra planområdet utvecklas till ett 
rekreativt område med vistelseplatser som redovisas närmre 
på nästa sida.

SVACKDIKEN OCH MAKADAMDIKEN

Infiltrationsstråken mellan fastigheterna föreslås utgöras av 
vattentåligt gräsbeklädda svackdiken. De bidrar till att minska 
och fördröja avrinningen av dagvatten lokalt samt minska 
flödestoppar. Genom svag, längsgående lutning skapas låga 
flödeshastigheter vilket kan bidra till viss rening av dagvattnet. 
Om dikets botten förstärks med porösare material såsom 
makadam eller sandiga jordar kan även viss infiltration lokalt 
ske. Svackdiken kan vid behov utgöra potentiella ytor för 
snöavlagring från fastigheterna vintertid.

ÖVRIGA ÅTGÄRDER

Gröna tak som teknisk åtgärd kan med fördel nyttjas för att 
omhänderta dagvatten inom kvartersmark. Genom att nyttja 
takens ytor för fördröjning kan investeringar i andra åtgärder 
begränsas. 

INSPIRATIONSBILDER

Växtbäddar vid parkeringar för fördröjning och rening 
av dagvatten.

Gröna tak och växtbeklätt svackdike bidrar till fördröjning och rening.
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DAGVATTEN

DAGVATTENDAMM & ÖVERSVÄMNINGSZON

Planområdets norra del utgör en dagvattendamm och 
översvämningszon dit övrigt dagvatten i området leds. 
Schaktmassor från företagsparken används för att bygga upp 
översvämningszonens olika delar för fördröjning respektive 
rening, integrerat med möjliga rekreativa stigkopplingar.

GESTALTNINGSPRINCIPER
• Ytan för dammen förväntas vara 1 m djup med en area 

som tillgodoser planområdets lokala omhändertagande av 
dagvatten. Se dagvattenutredning för företagsparken. 

• Ängsvegetation på schaktmassornas höjder. De kan klippas 
för rekreativ framkomlighet. 

• Ny  dagvattendamm som kompenserar 
litenvattensalamandern (Lissotriton vulgaris)  och 
dess befintliga lekmiljö norr om Rullstensvägen. Se 
Ekologigruppens åtgärder för tillräcklig solinstrålning 
genom att anpassa höjden och placeringen av intilliggande 
ny byggnad så att den inte skuggar våtmarken under 
våren. Bottnen av den nya dammen täcks med sand 
och ska anläggas innan den befintliga våtmarken läggs 
igen. Tidpunkten då den befintliga våtmarken läggs igen 
kommer att väljas då groddjuren inte är närvarande d v s 
mellan september och mars.

Referensexempel Vissingedammen i Täby. Nyttja schaktmassor 
till att bygga upp översvämningszonens olika delar integrerat med 
möjliga rekreativa stråk. 

Referensexempel Lottalund i Botkyrka. Dagvattendammen är 
integrerad i befintligt trädlandskap och bebyggelse med gångstråk 
som ger rekreation och brokopplingar över vattenspegeln.

Referensexempel Fittja Ängar i Botkyrka. Platsbildningar intill 
dammen skapar rekreationsmöjlighet för besökare i området och 
lunchpaus för de som arbetar inom företagsparken.

N
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REKREATION

Riksten företagspark utgör en viktig ekologisk och rekreativ 
länk mellan Tullingeskogen väster om järnvägen och 
Flemingsbergsskogens naturreservat inom kommunen. 
Befintliga stigar genom naturmark och kopplingar via 
gångbron till grönområdet väster om järnvägen tillvaratas. 
Befintliga naturstigarna ska slyröjas och iordningsställas 
så att de är framkomliga samt markeras upp för bättre 
orienterbarhet. Inom planområdet tillgängliggörs och 
integreras rekreativa stigar och platsbildningar inom 
en översvämningszon vilket möjliggör rekreation för 
företagens anställda och besökare. En liten torgbildning 
med soligt sydläge vid centrumfastigheten och infarten från 
Pålamalmsvägen utgör en platsbildning och nod. 

Befintlig gång-/cykelbana
Teckenförklaring

Befintlig naturstig
Befintlig länk över barriär

Ny gång-/cykelbana
Ny naturparkstig
Ny länk över barriär

Tullinge centrum 
& Station

Riksten friluftsstad stadsuvecklingsnod

Nytt 
övergångsställe

Friluftstorget

Busshållplats

Bef. järnvägsbro

Träbro

Företagsparken 1

Flemingsbergs
centrum & Station

Nod

Sittmöblemang  med bänkar och bord

Flemingsbergs-
skogens 
naturreservat

Tullingeskogen

Stenmjöl/grusyta som markmaterial i 
naturparkmiljön.

2

1

BEFINTLIGA NATURSTIGAR

Exempel på befintlig naturstig/skogsstig i området 
påväg till järnvägsbron, väster om Rullstensvägen.

NATURPARKSTIGAR

Foto från befintlig naturstig med björkinslag vidare 
öster om Rullstensvägen.

Befintliga och nya naturstigar markeras.

N
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Botkyrka församling och Botkyrka kommun
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Vandringsleden
Från Hågelby gård är det lätt att ansluta till leden via gång- 
och cykelvägen och Lilla Dalens väg. Från Lilla Dalens 
väg letar sig leden, som är markerad med röd färg och är 
2,7 kilometer lång, in i skogen och upp mot hällmarkerna 
vid Lilla Dalens begravningsplats. Här bör man uppträda 
lugnt och respektfullt så besökare till minneslunden och 
begravningsplatsen inte störs i onödan. 

Vandringsleden sammanfaller bitvis med stigar som 
nyttjas av ryttare från Älvesta gård. Man får visa hänsyn 
till varandra och uppträda med gott omdöme så att inga 
konflikter uppstår. Observera också att berghällarna kan 
bli hala vid fuktig väderlek.

Ovanför torpet Lilla Dalen gömmer sig en vacker hällmark 
med luftiga vyer ut över Tullingesjön. På andra sidan sjön 
syns Skansberget och Flottsbrohöjden. Hällmarken är 
täckt av renlavar och islandslav och glest bevuxen med 
låga gamla tallar. Denna ”naturens pärla” når du lätt från 
Hågelby, ett stenkast från de tätt befolkade områdena 
Alby och Tumba. Kontrasten kan inte bli större.

Torpen Lilla och Stora Dalen
Tittar du ner i dalen från branten i sydost ser du 
dagsverkstorpet Lilla Dalen (1). Torparfamiljen 
fick bo i torpet och bruka jorden där mot att de 
utförde ett antal dagsverken vid Älvesta gård som 
ligger ca 400 meter norrut (2). Lilla Dalen var ett 
av flera dagsverkstorp under gården och byggdes på 
1800-talet i samband med att de gamla ängs- och 
hagmarkerna uppodlades. Den månghundraåriga 
eken som syns nere vid torpet är ett minne från 
tiden innan uppodlingen. Huset vi ser i dag byggdes 
omkring år 1900. Torpet ägs av Botkyrka kommun.
    I en glänta närmare Lilla Dalens begravningsplats 
syns också rester av torpet Stora Dalen (3), 
bland annat de stensatta väggarna till en gammal 
jordkällare.

Fornlämningar
Uppe på berget mot Tullingesjön ligger ett stort 
stenröse (4). Röset är en grav från bronsåldern 
(Riksantikvarieämbetets formella benämning 
L2017:2298). Graven ligger på 65 meters höjd över 
havet och här har man en fin utsikt över Tullingesjön. 
På bronsåldern, för ungefär 3000 år sedan, gick 
vattnet cirka 15–20 meter högre än idag. Då syntes 
denna gravplats väl från vattnet som då var en 
havsvik.

Spännande sprickdalsområde
Den relativt korta slingan visar upp en mängd 
olika biotoper (miljöer). Hällmarkerna med sin 
lavflora och gamla knotiga tallar dominerar men här 
finns även fuktiga svackor med vitmossor, mörka 
granskogar och ljusare gräsmarker med lövträd som 
björk, asp och ek samt hassel. Topografin i området 
är spännande med den långsmala bergsryggen 
omgiven av gräsbeväxta dalbottnar med lerjord och 
med östsidan som stupar brant ner mot Tullingesjön. 
Detta sprickdalslandskap är typiskt för området. 
    Området ingår i riksintresse för kulturmiljövården, 
Bornsjön. I stora delar av detta riksintresse kan man 
fortfarande se ett herrgårdslandskap där marken har 
brukats ända sedan förhistorisk tid.

Välkommen till 

Lilla Dalen-slingan

Hå
ge

lb
yl

ed
en

Tallticka
Porodaedalea pini
Tallticka växer bara på levande tal-
lar som är mer än 100 år, oftast på 
150-200-åriga tallar. Det är en sig-
nalart. I tallnaturskogar som denna 
signalerar den att även andra ovanliga 
arter trivs här, som olika vedsvampar 
och insekter.

Spillkråka
Dryocopus martius
Spillkråkan är vår största hackspett, stor som en 
kråka. Den behöver kraftiga träd för att anlägga till-
räckligt stort bohål, där sedan ugglor och mård kan 
flytta in. Dess jakt på insektslarver lämnar kraftiga 
hackspår i döda stammar.

Islandslav
Cetraria islandica
Islandslavens bladlika bål liknar plocksallad.

Ormvråk
Buteo buteo

Älvesta
gård

Hågelby

Hågelby hage

Hågelby
gård

Loviseberg

Tullingesjön

Lilla Dalen

Lilla Dalens Lilla Dalens 
         begravningsplats         begravningsplatsAspen

Stora DalenStora Dalen

KärleksuddenKärleksudden

1

2

3

4

Lilla Dalenslingan 2,7 km

Platser som nämns i texten

1 4

Anslutningsväg, 
omarkerad 650 m

Lilla Dalens väg

Parkering och busshållplats

Här är du nu

Älvestabäcken

gång- och cyykelväg

Exempel på skylt som informerar om områdets naturslingor och 
kopplingar till omgivande naturområden och naturvärden.

2

1
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REKREATION

ÖVERSVÄMNINGSNATURPARKEN 

Inom planområdet utvecklas och förädlas krondiket och 
sankmarken i norr till fördröjningsytor med rekreationsvärde.
Ett rum för lunchpromenader, som en del av rekreativa stråk 
inom företagsparken och vidare till intilliggande kopplingar 
och befintliga stigar genom intilliggande naturreservat. 
I samband med exploateringen tillvaratas befintliga 
resurser såsom schaktmassor, stockar och stenblock som 
gestaltningselement i översvämningsnaturparken för att stärka 
rumsligheter och främja vistelse med stockar och stenar i 
grupper som informella sittplatser.

GESTALTNINGSPRINCIPER

• Tillägg av rumsskapande trädgrupper med busk- och 
örtvegetation på kullar av schaktmassor 

• Schaktmassor med trädgrupper minskar viss buller och 
stärker översvämningsparkens rumslighet. Kullarna 
planteras med flerskiktad vegetation. Gärna sälg, pil och 
ek som bidrar till tidig nektar/mat för insekter.

• Slänt som skapas mellan fastighetsgräns och diket 
återplanteras med flerskiktad vegetation.

• Sittmöblemang (lunchbord eller /och tillgänglig sittbänk)
• Informella sittytor med stenblock och stockar från platsen.
• Broövergång

Brokoppling över det befintliga krondiket. Naturparkstig på båda 
sidor om vattenspegeln.

Trädgrupper och buskvegetation på kullar av schaktmassor 
mellan översvämningsnaturparken och Pålamalmsvägen stärker 
naturparkens rumslighet och minskar en del buller och upplevelsen 
av trafiken. De utgör även en entrésträcka till företagsparken.

Referensexempel Tinnerbäcken, Linköping där pil- 
och al-träd inplanterats. Tillägg med broövergång 
och/eller spänger för fotgängare. Mellan gångväg 
och vattenspegeln sluttar marken svagt som 
dagvattenfördröjande översilningsyta.
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Släntlutning 
med flerskiktad 
vegetation med 
skogsbrynskaraktär

Kullar med flerskiktad 
vegetation ger artrikedom, 
stärker rumsligheten och är 
bullerdämpande.
Arter är till exempel sälg samt 
buskvegetation så som hagtorn 
och hassel.

Stenblock från 
platsen placeras 
ut i grupperingar 
som ger informella 
sittmöjligheter med 

Träbro över 
vattendrag.
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Principsektion översvämningsnaturparken d-D
Skala 1:200 (A3)
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REKREATION

FRILUFTSTORGET

Vid infarten till företagsparken via 
Kronoparksvägen på allmän platsmark 
finns en torgyta, intill servicefastigheten. 
Den blir en platsbildning och del av den 
välkomnande entrén in till Riksten och 
företagsparken. Torget är placerad med 
solläge och utblick mot tallskogen i 
sydväst. 

 
GESTALTNINGSPRINCIPER

• Rastplats med naturlik karaktär  och 
trämöblemang

• Återplantering med tallar och 
flerskiktad vegetation som 
gestaltningselement vid torgytan

• Vegetationsytor plockar upp 
intilliggande tallhällmarkens 
vegetation med inhemskt växtmaterial 
som främjar biologisk mångfald. 

• Stenblock från platsen används som 
informella sittplatser och rumsavdelare 
mellan torgyta och parkeringsytor.

INSPIRATIONSBILDER

Robust sittmöblemang i trä. 
Trävirke från platsen?

Sittmöblemang i trä ger rekreationsmöjlighet.

Exempel på vegetationN
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BEFINTLIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER 

STÖDJANDE
Planområdet är idag ett skogsdominerat landskap 
som innehåller alla de stödjande ekosystemtjänsterna.  
Planprogrammets innehåll innebär att stora ytor skog, som 
är en stödjande ekosystemtjänst, försvinner vilket innebär 
att följande ekosystemtjänster minskar: Stödjande: Biologisk 
mångfald/Ekologiskt samspel Livsmiljöer/Naturliga kretslopp/
Jordmånsbildning

REGLERANDE
De stödjande tjänsterna bidrar till flera reglerande 
ekosystemtjänster som bland annat fördröja dagvatten 
lokalt, skydda vid extremväder och bidra till ekologiska 
samband samt rekreation m m. Reglerande av lokalt klimat/
Erosionsskydd/Skydd mot extremt väder/Luftrening/Reglering 
av buller/Rening & reglering av vatten/Pollinering/Reglering 
av skadedjur och växter

FÖRSÖRJANDE
Råvaror i form av virke från skogen

KULTURELLA
(Fysisk hälsa, kulturarv och identitet): Befintliga stigar finns 
och en gångbro över järnvägen. De försvinner inte utan tillvara 
tas och stärks. Ett par fornlämningar är funna och berörs.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som 
ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd 
och livskvalitet. Begreppet används för att skapa förståelse för 
att människors överlevnad och välmående är beroende av de 
tjänster som ekosystemen ger. Ekosystemtjänster synliggör på 
så sätt vårt beroende av fungerande ekosystem.

Enligt boverkets definition finns 4 olika typer av 
ekosystemtjänster. Nedanstående ikoner illustrerar tjänster 
från naturen som är definierade som ekosystemtjänster enligt 
Boverket.

Biologisk mångfald Ekologisk samspel Livsmiljöer Naturliga kretslopp Jordmånsbildning

Reglerande av 
lokalt klimat

Erosionsskydd Skydd mot 
extremt väder

Luftrening Reglering av buller Rening och 
reglering av 
vatten

Pollinering Reglering av 
skadedjur och 
växter

Matförsörjning Vattenförsörjning Råvaror Energi

Fysisk hälsa Mentalt 
välbefinnande

Kunskap och 
inspiration

Social interaktion Kulturarv och 
identitet

STÖDJANDE 

Stödjande ekosystemtjänster 
utgör grunden för de övriga tre 
ekosystemtjänsterna.

REGLERANDE 

Reglerande ekosystemtjänster 
visar på naturens förmåga att 
reglera och mildra oönskade 
effekter i människans miljö. De 
kan komma från både naturen 
och samhället.

KULTURELLA

Kulturella ekosystemtjänster 
förbättrar hälsa och 
välbefinnande för människor.

FÖRSÖRJANDE

Försörjande ekosystemtjänster 
är de materiella resurser 
som ekosystemet bidrar med 
och möjliggör planeten som 
livsmiljö för människan.
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EKOSYSTEMTJÄNSTER

N

Trädrad i gatumiljö

Översvämningsnaturparken

Dagvattendamm/
Översvämningszon

Friluftstorget 
Platsbildning, entré med 
informationsskyltar och sittmöjligheter.

Skydd mot 
extremt 
väder

Reglerande 
av lokalt 
klimat
Rening och 
reglering av 
vatten

Skydd mot 
extremt 
väder

Reglerande 
av lokalt 
klimat

Rening och 
reglering av 
vatten

Social interaktion

Fysisk hälsa

Skydd mot 
extremt 
väder

Reglerande av 
lokalt klimat

Skydd mot 
extremt 
väder

Reglerande 
av lokalt 
klimat

Social interaktion

Kunskap och inspiration

Ekologiskt 
samspel

Naturliga 
kretslopp
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TILLKOMMANDE RESPEKTIVE KOMPENSERANDE ELLER 
ÅTERSTÄLLANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER I PLANFÖRSLAGET

Skogsbryn i ny slänt

Ekologiskt 
samspel

Naturliga 
kretslopp

Ekologiskt 
samspel

Naturliga 
kretslopp

Livsmiljöer

Skydd mot 
extremt 
väder

Reglerande 
av lokalt 
klimat

Skydd mot 
extremt 
väder

Reglerande 
av lokalt 
klimat

Ekologiskt 
samspel

Biologisk 
mångfald

Kunskap och inspiration

Kunskap och inspiration

Vegetationskullar
Ekologiskt 
samspel

Naturliga 
kretslopp

Luftrening

Reglering av buller

Öppna infiltrationsstråk 
(svackdiken)

Skydd mot 
extremt 
väder

Reglerande av 
lokalt klimat

Rening och 
reglering av 
vatten

Naturliga 
kretslopp

I samband med exploateringen kompenseras 
området med ekosystemtjänster som visas 
med ikoner och placering i intilliggande 
plan. I förslaget är det främst kulturellla 
ekosystemtjänster som tillkommer. Stödjande 
och reglerande ekosystemtjänster sker som 
kompensation eller återställande. Under 
arbetet med planförslaget undersöks hur man 
kan ta tillvara på befintlig naturmark soch 
hur den långsiktigt kan sparas som en del av 
grönstrukturen i den framtida företagsparken. 
Skogsmarken väster om Rullstensvägen 
bibehålls som ett sammanhängande habitat. 
Andra sätt för att kompensera och skapa 
robusthet är genom att utveckla, stärka och 
integrera andra ekosystemtjänster i området i 
samband med exploateringen. 

Naturbaserade lösningar och markhantering 
är multifunktionella, robusta och 
kostnadseffektiva åtgärder för att 
hantera olika samhällsutmaningar som 
extremväder och stöttning av den biologiska 
mångfalden. De bidrar samtidigt även till 
rekreativa miljöer. Exempel på utvecklade 
naturbaserade lösningar  i området är 
översvämningsnaturparkstråket och en 
dagvattendammen som utgör rekreativa 
rum i den offentliga miljön och bidrar till 
att fördröja och rena dagvatten i området. 
Förslaget tillför och integrerar naturparkstigar 
och sittmöjligheter för rekreation. 
Mötesplatsen vid talltorget/friluftstorget 
tillför social interaktion och skyltar om 
rekreativa stråk och områdets naturvärden 
ger kunskap och inspiration. Det bidrar till att 
tillgängliggöra naturmarken för fotgängare, 
både allmänheten och de som arbetar 
eller har ärenden i industriområdet.  Det är 
kulturella ekosystemtjänster och de bidrar till 
ett rekreativt planområde.

Livsmiljöer

Biologisk 
mångfald
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Botkyrka kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen 
147 85 Tumba
08-530 61 010
www.botkyrka.se

Total arkitektur och urbanism AB
112 60 Stockholm
08-441 36 00
www.totalarkitektur.se


