Markanvändning i Botkyrka kommun
Tät stadsbygd
De centrala delarna av Tumba, Tullinge, Fittja, Hallunda, längs E4/E20 mellan Fittja och Hallunda samt ett
stråk från Hallunda mot Eriksberg och Alby centrum.
Medeltät stadsbygd
De tätbebyggda västra delarna av Norsborg, norra Hallunda, Slagsta, Fittja, Alby, Eriksberg, tätbebyggda
delar av Tullinge norr och söder om järvägen, Riksten, Vårsta centrum, området mellan Kassmyra och Malmtorp, Storvreten, Tumba skog ned längs Dalvägen, Lilltumba, Tunarondellen och Loviseberg.
Gles stadsbygd
Slagsta, Hallunda gård, södra delen av Fittja, sydöstra delarna av Alby, norra – västra och södra delarna av
Tullinge (ej Riksten), Skyttbrink, Vårsta (förutom de centrala delarna), södra och västra delarna av Tumba där
Uttran och Norrbyvret ingår, Segersjö, Sandstugan, Vretarna och Nackdala.
I begreppet stadsbygd ingår bostäder, verksamheter, vägar, grönområden, rekreationsområden m.m.
Nya bostäder på landsbygden
Sibble, Kagghamra, Eldtomta, Byrsta, Tegelvreten, längs med riksväg 225, längs länsväg 569 mellan Sibble
och Vårsta, samt längs riksväg 225 väster om Vårsta.
Storstadsnära natur – grönt aktivitetsrum
Täcker hela norra delen av Botkyrka kommun ner till Vårsta och Riksten i söder.
Bevarandevärd landsbygdsmiljö
Täcker hela södra delen av Botkyrka kommun, d.v.s. hela Grödingelandet.
Regional stadskärna
De tre regionala stadskärnorna är Flemingsberg, Kungens kurva – Skärholmen och Södertälje.
Ny väg
Vägen sträcker sig från östra Tumba, över Skyttbrink och böjer sedan av ner mot Riksten i söder och följer
järnvägen på den södra sidan vidare mot Flemingsberg.
Idé till spårväg – Spårväg Botkyrka
Järnvägen ansluter till den befintliga tunnelbanelinjen från Masmo i Huddinge till Fittja och svänger sedan av
rakt västerut mot Hallunda och Norsborg. I höjd med Norsborgs station svänger den av söderut och ansluter
till befintlig tunnelbanelinje från Norsborg över Hallunda tills den möter E4:an och där svänger den av söderut
mot Eriksbergs industriområde. Sedan vidare mot Alby följande Hågelbyleden söderut. I höjd med Nackdala
i Tumba svänger spårvägen in genom Tuna-området för att följa Tumbavägen ned mot befintlig järnväg vid
Tumba station. Sedan följer spårvägen den befintliga järnvägen fram till Alfa Laval där den går norr om byggnaderna och följer Åvägen österut. Vid Skyttbrink svänger den av mot sydost för att följa stäckningen av den
nya vägen men fortsätter in i Rikstensområdet. Svänger slutligen norrut upp genom Tullinge mot Banslätt och
Tullingeberg, där vänder den österut mot Karolinska universitetssjukhuset och Flemingsberg.
Gröna samband
I norra Botkyrka finns ett grönt stråk som går mellan Sturehov i väster, söder om Eriksberg mot Huddinge
mellan Albysjön och Tullingesjön. Det finns också ett grönt stråk som går längs med Mälarstranden i norr och
fortsätter ner längs med Albysjöns strand.
I Tumba finns ett grönt stråk som går från Bornsjön i nordväst, genom Sandstugan och Segersjö till Vinterskogens naturreservat mellan Vårsta och Norrbyvret. Ett annat grönt stråk går mellan Vinterskogens naturreservat i väster till Lida naturreservat i öster mellan Vårsta och Kassmyra. Två gröna stråk förbinder området
söder om Malmsjön med området öster om Grödinge kyrkby samt en förbindelse därifrån mot Nolinge. Mellan Tumba och Tullinge finns ett grönt stråk öster om Storvreten och väster om Skyttbrink.
I Tullinge finns ett grönt stråk längs med Tullingesjön och vidare österut mellan Tullinge skog och Banslätt.
Ett annat grönt stråk förbinder Tullingesjön med Blickaberget norr om Tullingeberg. Det finns ett grönt stråk
som delar av området mellan Tullinge tätort och Riksten längs med järnvägen. I Riksten finns ett grönt stråk
söder om nuvarande bebyggelse.
Ett grönt stråk förbinder grönområdena från öster till väster över Rikstens grustag.

Övergripande mark- och vattenanvändning i Botkyrka, målbild 2040. Vi vill så långt som möjligt bygga nytt i redan
bebyggda områden, nära kollektivtrafik. För landsbygden vill vi se att ny bebyggelse koncentreras i stråk istället för att
som nu vara spridd.
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