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Inledning  

 

Bilaga 2 är en del av Botkyrka kommuns VA-plan. Bilaga 2 beskriver VA-

behov som konsekvens av Botkyrkas förväntade kommande utbyggnadspla-

ner inom de närmaste 5 åren.  

Botkyrkas översiktsplan 2014 aktualitetsförklarade den 26 april 2018. I över-

siktsplanen pekas ut 27 områden som särskilda förändringsområden. Status 

av flera detaljplaner inom dessa områden ligger under pågående och genom-

förande skede.   

Denna bilaga berör detaljplaner som har fått positiva planbesked dock arbetet 

med detaljplan inte har startats. Bilagan beskriver även de VA-utmaningar 

som kan finnas vid utbyggnad av kommunalt VA inom dessa områden.   

 

 

 

 

Botkyrka, november 2021 
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VA-behov som konsekvens av Botkyrkas förväntade kom-
mande utbyggnadsplaner 

 

 
Karta 1. kartan över kommunens förväntade utbyggnadsplaner inom de närmaste 5 åren.  
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Tabell 1. Områden enligt karta 1 

Område Kartnummer 

Slagstavägen 1 

Botvidsgymnasiet 8 2 

Växthuset 3 

Albyberget 4 

Kornet 6 5 

Sankt Mikael väg 6 

Idun 7 

Freja 8 

Sommarstugan 1-3 9 

Samariten 10 

Slätten 1 11 

Banslätt 1 12 

Tumba 7:230 13 

Kajkanten 14 

Tumba 7:241 15 

Vårsta 3:1 16 

Vårsta 1:39 17 

Dalsta 4:1 18 

 

Områdesbeskrivning 

Slagstavägen 

Området ligger i Hallunda-Norsborg vid Slagstavägen. Enligt kommunens 

översiktsplan är området utpekad som gles stadsbygd. Området är inte utpekad 

som ett specifikt förändringsområde. I större sammanhang är stora delar av 

parkmarken öster om Persiljan 1 utpekad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen 

vilket innebär att det kan finnas höga naturvärden. 

  

Den förväntade utbyggnadsplanen inom de närmaste 5 åren är 40 bostäder 

 

VA-behov 

Det finns en lågpunkt1 som ligger mot Lavendelvägen på södra sidan av 

Slagstavägen. Lågpunkten är utpekad som översvämningsyta i samband med 

skyfall och det finns flera naturliga avrinningsstråk ner från Slagstaberget, 

vilket betyder att dagvattenfrågor behöver utredas närmare och samordnas med 

planområden för Botvidsgymnasiet 8 och Växthuset.  

 
Botvidsgymnasiet 8 

Planområdet ligger i Slagsta. Detaljplan Fittja XXI (56-21.2-1) upprättad den 3 

juli 1973 gäller för området. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 

 
1 platser med sänkor där vatten kan ansamlas efter ett kraftigt regn 
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Enligt översiktsplanen vill kommunen utveckla en blandad stadsmiljö med 

medel tät stadsbygd.  

 

Utbyggnadsplanen inom de närmaste fem åren är 250 bostäder.  

 

VA-behov  

Det finns minimala förutsättningar för LOD inom området. Dagvattenfrågan 

bör samordnas med planområden för Slagstavägen och Växthuset.  

 

Den befintliga allmänna VA-anläggningen nordväst om det aktuella området 

har begränsad kapacitet därför ska avledning av spillvatten ske till den östra 

sidan. En kapacitetsutredning behöver göras för att säkerställa förslaget ovan.    

   
Växthuset 

Fastigheten är belägen i stadsdelen Slagsta och ligger i stadsdelens entré mot 

motorvägen E4/E20. För fastigheten gäller detaljplan E54-48 X från år 2007. 

Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. Angiven markanvändning är 

handelsträdgård och idag bedriver företaget Plantagen verksamhet där.  

Det gröna stråket norr om fastigheten Växthuset 1 och söder om befintliga bo-

städer, i ost-västlig riktning, är viktigt för det lokala djurlivet och för gång- och 

cykeltrafikanter. Den framtida inriktningen bör samspela med utvecklingen av 

Slagsta strand och Brunna.  
 

Den förväntade utbyggnadsplanen inom de närmaste 5 åren är 130 bostäder 
 

VA-behov 

Dagvattenfrågan bör samordnas med planområden för Botvidsgymnasiet 8 och 

Slagstavägen.  

 

Den befintliga pumpstationen inom det aktuella området har rustats upp under 

de senaste tio åren dock det behövs en stor ombyggnation om den förväntade 

utbyggnadsplanen ansluter sig till den.   

 
Albyberget 

Området ligger på Albyberget, längs med Tingsvägen, i Alby. På platsen finns 

idag en markparkering och ett parkeringsdäck. På den västra sidan finns en bo-

stadsgård som korsas av en allmän gång- och cykelväg som leder vidare åt 

nordost. Befintliga lamellbostadshus är byggda under 70-talet och är i sju eller 

åtta våningar. Väster om området ligger det nybyggda Tingstorget och Albys 

tunnelbanestation.  

 

Den förväntade utbyggnadsplanen inom de närmaste fem åren är 140 bostäder. 
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VA-behov 

Flera utmaningar listas upp i förslag till detaljplan för Tingstorget. Planområ-

det ligger inom yttre skyddszon för Östra Mälarens vattentäkter därför ska han-

tering av dagvatten följa de kraven som är fastställda i skyddsföreskrifterna.  

 

Det aktuella området är högt beläget därför finns en tryckstegringsstation som 

förser området med vatten. En kapacitetsutredning på tryckstegringsstationen 

behöver göras så att båda tryck och flöde kan upprätthållas. 

Enligt klimat och sårbarhetsanalys 2021 finns det risker för översvämning 

Nordväst om Albyberg därför ska dagvatten inom det aktuella området fördrö-

jas innan de leds vidare till dagvattensystemet. 
 

Kornet 6 

Området ligger norr om Hallundas tunnelbanestation. För området gäller stads-

plan för del av Hallunda VIII från 1981-11-26 och detaljplan för del av Hall-

unda centrum från 1999-07-06. Genomförandetiden för planerna har gått ut.  

 

Den 10 december 2019 uppdrogs samhällsbyggnadsförvaltningen av samhälls-

byggnadsnämnden att ta fram ett planprogram för Hallundavägen. Planpro-

gram för Hallundavägen syftar till att utveckla den fysiska miljön med offent-

liga platser och förtätningar längs Hallundavägen och i intilliggande kvarter. 

 

Programområdet, där kornet 6 ingår, bedöms utveckla totalt med cirka 1000 

nyproducerade lägenheter. I linje med kommunens översiktsplan ska de nya 

bostäderna komplettera befintlig bebyggelse i form av upplåtelseform, storlek 

och utförande. 

 

VA-behov 

Dagvattenutredningar för planprogrammet ska tas fram. Enligt klimat- och sår-

barhetsanalys finns det risker för översvämning nordost om den förväntade ut-

byggnadsplanen.  

  
Sankt Mikael väg  

Området ligger på Eriksbergsåsen söder om Hallunda. Stadsplan för del av Er-

iksberg, Eriksberg III (1971) gäller för området, med ändamålen bostäder, 

barnstuga samt natur. Genomförandetiden har löpt ut därmed behövs en ny de-

taljplan för den förväntade utbyggnadsplanen.  

 

Översiktsplanens intention för området är kompletteringsbebyggelse med 

attraktiva bostäder i varierade boendeformer, samt upprätthållna gröna 

kopplingar. Platsen ligger nära intill det specifika förändringsområdet 

Hallunda centrum och Hallundavägen. Förslaget går huvudsakligen i linje med 
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översiktsplanen. Utbyggnadsplanen inom de närmaste fem åren är 100 

bostäder.  

 

VA-behov 

Riskledningar2 kan finnas inom detaljplanelagt området. Dagvattenlösningar 

ska samordnas med intilliggande detaljplaner.  

Det aktuella området är högt beläget därför finns en tryckstegringsstation som 

förser området med vatten. En kapacitetsutredning på tryckstegringsstationen 

behöver göras så att båda tryck och flöde kan upprätthållas. 

Idun 

Området för den föreslagna förtätningen utgörs idag av medeltät stadsbygd. 

Enligt Botkyrkas översiktsplan vill kommunen se mer förtätning i detta om-

råde. 

 

Utbyggnadsplanen inom de närmaste fem åren är 250 bostäder som innefattar 

lägenheter, radhus och studentlägenheter. Förslagen ska även möjliggöra par-

kering i garage. Ny bebyggelse föreslås på befintliga parkeringsytor och på 

platser med befintlig komplementbebyggelse. Föreslagen bebyggelse varierar i 

skala mellan radhus i två våningar och flerbostadshus i upp till åtta våningar. 

 

VA-behov 

Kapacitetsutredning för spillvattenledningar behöver göras. 

  
Freja 

Föreslaget planområde omfattas av gällande stadsplan för del av Norsborg, 

Norsborg II, 53-03-1 som är upprättad 1968. Huvudsaklig användning för det 

aktuella området är bostäder och byggnadskvarter. En del av fastighet Hall-

unda 4:9 är redan planlagd för parkering för förskolan Anemonen enligt detalj-

plan för förskolan Anemonen (antagen 12 juni 2018). Planområdet ligger 500 

meter från Norsborg centrum och gränsar till förskolan Anemonen. I närheten 

finns ett flertal lekplatser och ett stort naturområde norrut. Platsen lämpar sig 

väl för nya bostäder i och med närheten till kollektivtrafik och service. 

 

Den förväntade utbyggnadsplanen inom de närmaste fem åren är 250 bostäder. 

 

VA-behov 

Kapacitetsutredning för spillvattenledningar behöver göras. 
 

 

 

 
2 ledning med både hög sannolikhet för, och hög konsekvens vid driftavbrott eller bristande 

funktion. 
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Sommarstugan 1–3 

Området ligger i Uttran, väster om Tumba. Detaljplan Sandstugan (60–35) från 

2014-11-03 gäller för området, med genomförandetid fram till 2024-11-03.  

 

Den förväntade utbyggnadsplanen består av två flerbostadshus i stället för 

planlagda tre villor. Utbyggnadsplanen inom de närmaste fem åren är 25 bostä-

der.  

 

VA-behov 

Den befintliga dagvattenutredningen för området ska utvecklas utifrån nytt 

bebyggelseförslag samt VA- och dagvattenstrategi och riktlinjerna för hållbar 

dagvattenhantering. 

 

Planområdet ligger inom sekundär skyddszon i Segersjö vattenskyddsområde 

och dess skyddsföreskrifter ska följas. 

Det pågår en utredning om vattentrycket i området. Utredningen bör utvecklas 

med den planerade utbyggnadsplanen för att kunna säkerställa en optimal relat-

ion mellan tryck och flöde i området. 

Samariten  

Fastigheten Samariten 1 är belägen i ett centralt och kollektivtrafiknära läge.  

Förslaget är förenligt med översiktsplanen som anger att fastigheten kan ut-

vecklas med en medeltät stadsbygd. Den aktuella fastigheten, Samariten 1, lig-

ger cirka 700 m från Tumba centrum.  

 

Den förväntade utbyggnadsplanen är 450 bostäder. 
 

VA-behov 

Resultat från skyfallskarteringen visar att hela den kulverterade sträckan mel-

lan Kvarnsjöns utlopp och Hågelbyleden är utsatt för översvämningsrisk. Dag-

vattenutredning måste ta hänsyn till översvämningsrisker i närheten av den för-

väntade utbyggnadsplanen.  

 

Kapacitetsutredning för spillvattenledningar behöver göras.  

 
Slätten 1 

Fastigheten Slätten 1 ligger i centrala Tullinge och innehåller centrumbyggnad 

med bland annat affärer, bibliotek, medborgarkontor och bostäder. Förutom 

centrumbyggnad finns även en parkeringsplats samt en mindre enplansbygg-

nad som ligger på gårdssidan av fastigheten. 

Den förväntade utbyggnadsplanen består av 100 bostäder därför finns behov av 

en ny detaljplan.  
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VA-behov 

Kapacitetsutredningar för avlopp- och dagvattenledningar behöver göras. Dag-

vattenlösningar bör samordnas med den förväntade utbyggnadsplanen för Ban-

slätt 1.  

 
Banslätt 1 

Fastigheten Banslätt 1 ligger i centrala Tullinge och innehåller en befintlig 

byggnad, det så kallade Samhallhuset. Enligt gällande detaljplan från år 1971 

är fastigheten planlagd för småindustri och kontor. Därför finns behov av en ny 

detaljplan för utbyggnad av bostäder.   

 

Den planerade utbyggnadsplanen består av 100 bostäder som kommer att 

byggas på aktuell del av fastigheten.  
 

VA-behov 

Utredningar av dagvattenhantering och skyfallshantering behöver göras. Det 

finns idag risk för översvämning intill den befintliga byggnaden, framför allt 

på den nordöstra sidan. Inom detaljplanearbetet ska hänsyn till riskledningar 

tas då området ligger nära järnvägen och Huddingevägen.  
 

Tumba 7:230 

Området är i kommunens översiktsplan utpekat som en kommande lämplig bo-

stadsmiljö, men där även sammankopplat med en eventuell framtida omdrag-

ning av vägen, ”förbifart Tullinge”. Den förväntade utbyggnadsplanen omfat-

tar bostäder, kontor, butik bland annat.  

 

Antal bostäder som planeras i dagsläget är det ca 60 bostäder. 

 

VA-behov 

Tumba 7:230 ligger inom den yttre skyddszonen för Tullinge vattentäkt. Detta 

innebär att skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet ska följas. I området 

där det planeras att byggas finns det potentiellt risk för ras och skred. Fördju-

pade undersökningar för markerosioner enligt skredkommission ska göras. 
 

Kajkanten 

Området är utpekat som förändringsområde i översiktsplanen ÖP. Enligt ÖP 

ska det vara gles stadsbygd på denna plats. Fastigheten är belägen vid Tull-

ingesjöns sydvästra strand. För området gäller två detaljplaner som anger 

hamnområde och vattenområde som får överbyggas.  

Den förväntade utbyggnadsplanen inom de närmaste sex åren är 230 bostäder.  

 

VA-behov 

Den förslagna bebyggelsen ligger inom Tullinges inre vattenskyddsområdet. 

Lösningar för hantering av dagvatten ska uppfylla de kraven som finns i före-

skrifterna för Tullinge vattenskyddsområdet.  
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Vidare ligger området inom översvämningsriskområde för Mälaren och inom 

de av SGU utpekade aktsamhetsområdena inom kommunen. Detta innebär att 

det finns potentiellt ökad risk för ras och skred. Fördjupade undersökningar för 

markerosioner enligt skredkommission ska göras. 

Enligt Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny 

bebyggelse vid Mälaren med hänsyn till risken för översvämning så gäller för 

ny sammanhållen bebyggelse att denna behöver placeras 2,7 meter över havet 

för den beräknade högsta vattennivån (RH2000). Det innebär att föreslagen be-

byggelse bör anpassas till dessa rekommendationer. 
 

Tumba 7:241 

Området är beläget väster om Sandstugan och består idag till största del av en 

grustäkt. I väster gränsar fastigheten mot Salems kommun. 

 

Det föreslagna området är inte detaljplanelagt. I översiktsplanen är området 

utpekat som förändringsområde med gles stadsbygd. Kommunen vill se en 

bostadsutbyggnad i grustäktsområdet efter det att täkten avslutats.  

 

I dagsläget är det oklart antal bostäder som kommer att byggas inom detaljpla-

nen.  
 

VA-behov 

Planområdet ligger inom yttre skyddszon för Segersjö vattentäkter därför ska 

hantering av dagvatten uppfylla de kraven som är fastställda i skyddsföreskrif-

terna.  

 

Den befintliga allmänna VA-anläggningen inom det aktuella området har be-

gränsad kapacitet. En kapacitetsutredning behöver göras för den befintliga 

pumpstationen i området. 

 
Vårsta 3:1 

Området är beläget i Vårsta, strax söder om Kassmyra grustag. Inom området 

för detaljplan finns en tillfällig förskola samt naturmark. Norr om området 

finns en till stora delar nedlagd grustäkt, Kassmyra grustag, samt ett antal 

industriella verksamheter.  

 

I dagsläget är det oklart antal bostäder som planeras att byggas. Ingen befintlig 

detaljplan finns för de föreslagna områdena för detaljplan.  
 

VA-behov 

En del av planområdet ligger inom yttre skyddszon för Segersjö vattentäkter 

därför ska hantering av dagvatten uppfylla de kraven som är fastställda i 

skyddsföreskrifterna. 

En kapacitetsutredning behöver göras på den befintliga VA-anläggningen i 

närliggande områden. 
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Vårsta 1:39 

Området är beläget strax öster om Kassmyra grustag och norr om Vårsta. 

Fastigheten är idag bebyggd med en villa. Det föreslagna området är inte 

detaljplanelagt. I översiktsplanen är området utpekat för gles stadsbygd.  
 

I dagsläget är det oklart antal bostäder som kommer att byggas inom detaljpla-

nen.  

 

VA-behov 

Dagvattenfrågan bör samordnas med området Vårsta 3:1.   

En kapacitetsutredning behöver göras på den befintliga VA-anläggningen i 

närliggande områden. 

Dalsta 4:1 

Området ligger i Grödinge öster om Kagghamra tomtområde och väster om 

Dalsta gård.  

Den förväntade utbyggnadsplanen är 40 bostäder. 

 

VA-behov 

En dagvattenutredning behöver tas fram för området. I dagvattenutredningen 

borde man se över möjligheter att samordna dagvattenlösningar med närbe-

lägna områden där det finns befintlig bebyggelse som tex Dalsta och Byrsta. 

Dessa områden beskrivs i VA-planen bilaga 1.  

 

Syftet med samordningen är att eftersträva ett helhetstänk då områdenas avrin-

ning leder till Kagghamraån som är en vattenförekomst med måttlig ekologisk 

status och uppnår ej god kemisk status. Ån är dessutom ett riksintresse för na-

turvården med en unik havsöringsstam.  

 

För avledning av spillvatten från området behöver det eventuellt anläggas en 

pumpstation.  

  


