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SAMMAnfattning

Arbetet med att ta fram grönstrukturprogrammet påbörjades under 2018 och organiserades som ett projekt via  
Projektporten. I projektet ingick en projektgrupp och en styrgrupp från kommunens olika enheter samt en  
konsultgrupp. Programmet är framtaget i nära samverkan mellan projektledare och konsultgrupp. 

Projektledare: Lisa Lindblom – landskapsarkitekt/stadsmiljöenheten samhällsbyggnadsförvaltningen (Sbf)

I projektgruppen ingick följande personer: Britta Ahlgren – kommunbiolog/miljöenheten Sbf, Dan Arvidsson – miljö-
utredare/miljöenheten Sbf, Gunilla Isgren – miljöutredare/miljöenheten Sbf, Kaisa-Leena Aksli – planarkitekt/planen-
heten Sbf, Åsa Anderljung – kultursamordnare Kultur och fritidsförvaltningen Kof, Jonas Hjerpe – skogsförvaltare/
stadsmiljöenheten Sbf, Gisela Svedborg – tidigare lanskapsingenjör/stadsmiljöenheten Sbf samt Alexandra Bohm – 
driftingenjör/stadsmiljöenheten Sbf, Heidi Pintamo Kenttälä – översiktsplanerare Kommunledningsförvaltningen Klf, 
Agneta Engver Lindquist – markchef/exploateringsenheten Sbf, Pardip Singhru – utvecklingsledare Klf

I styrgruppen ingick: Anders Öttenius – stadsmiljöchef Sbf, Ingrid Molander – tidigare miljöchef Sbf samt Ulrika 
Svärd - miljöchef Sbf, Lars Olssson – tidigare planeringschef Klf samt Elif Koman André – hållbarhetsdirektör Klf, 
Charlotte Rickardsson – Planchef Sbf, Antonio Ameijenda – tidigare mark- och exploateringschef Sbf samt  
Sara Hagelin – mark- och exploateringschef Sbf, Ida Burén – verksamhetschef Kof.

I konsultgruppen ingick följande personer: Sunna Pfeiffer, Mandaworks, Anna Maria Larson, Jesper Arnström,  
Tim Schnoor, Marika Palmer Rivera, Hélène Littke och Lisa Mayr, Ekologigruppen samt Daniel Nilsson, Tyréns.

Det här är Botkyrkas nya grönstrukturprogram. 
Detta kommunövergripande program ska skapa 
samsyn för grönstrukturen i kommunens tät-
bebyggda områden. Grönstrukturprogrammet 
antogs i kommunfullmäktige 2021-05-27. 

Vi är många som söker oss till tätorterna. Detta bidrar till 
stadsutveckling, samtidigt som det medför stora samhälls- 
utmaningar. De ytor som utvecklas för bebyggelse behöver 
hantera en helhet, där de gröna strukturerna ingår som en 
viktig del. Inom kommunens befintliga styrdokument finns 
inga fördjupningar om den tätortsnära grönskan eller hur 
den ska utvecklas. Samtidigt är det inom tätorterna som 
översiktsplanen påvisar att de största förändringarna ska 
ske. Grönstrukturprogrammet har därmed fokus på den 
gröna strukturen i och runt tätorterna. Gröna ytor kan vara 
kostsamma och ibland omöjliga att återskapa. Inom pro-
grammet är de gröna värdena samordnade och prioriterade 
för en ansvarsfull markanvändning. 

Botkyrkas grönområden ska erbjuda tillåtande platser där 
människor kan mötas och där ekosystemen är välfunge-
rande. Ekosystemtjänsterna utför flera livsviktiga uppgifter 
som vi människor inte klarar oss utan, som till exempel väx-
ternas fotosyntes, upptag av växthusgaser, insekternas polli-
nering och våtmarkernas rening av vatten. Våra grönområden 
spelar också en viktig roll i arbetet med att bromsa in klimat-
förändringarna och för att minska effekterna av dessa. 

Grönstrukturprogrammet ger en bakgrund till landskapets 
naturgeografiska förutsättningar och den historiska markan-
vändningen som har gett upphov till naturvärden och sociala 
värden som vi kan skörda frukterna av idag. 

Programmet presenterar fyra mål som beskriver vad kom-
munen vill uppnå med grönplaneringen. Till varje mål 
kopplas en lista med förslag till metoder som visar vägen för 
Botkyrkas gröna framtid. Olika metoder krävs beroende på 
förutsättningar, platsegenskaper, sakägare och resurser. För 
att uppnå målen krävs konkreta åtgärder. De kan delvis 
behandlas i pågående samhällsbyggnadsprocesser men 
kräver också nya samarbetsformer inom kommunen. Åtgär-
derna presenteras i en bilaga till programmet.

För att lyckas driva de gröna frågorna är samordning, 
samsyn och samarbete avgörande. Vi behöver fånga in de 
funktioner och värden som finns i grönstrukturen och för att 
lyckas med det krävs ett kunskapslyft hos alla som är 
inblandade i samhällsbyggnadsprocessen. För en hållbar 
samhällsplanering är grönstrukturen en självklar byggsten i 
stadsstrukturen. Parker, gröna stråk, trädkantade gator, torg 
och naturområden är alla viktiga delar av våra befintliga 
stadsdelar i stadsutvecklingsprojekt.



Förord

Vi människor mår bra av att vara i det gröna. Kommunens rika mångfald av 
parker och grönområden ger oss fantastiska möjligheter att möta varandra, 
röra på oss och få rekreation. Det finns ett stort engagemang för de gröna 
frågorna hos Botkyrkaborna.

Vi har stränder, badplatser, berg med fornborgar, skogsområden, frodiga 
odlingslotter med imponerande odlingar. Vi har utblickar över åkermarker 
och stora träd och parker för både unga och gamla. Det gröna är en viktig 
del av Botkyrkas identitet, och för Botkyrka som plats.

Botkyrka och hela Stockholmsregionen befinner sig i en starkt expansiv fas. 
Det finns många anspråk på marken. Det är många som vill bo här, nya 
bostäder och verksamheter behövs. Vi är också mitt uppe i en tid där vi 
behöver hantera ett förändrat klimat. Här har det gröna en nyckelroll. Träd 
och skogsområden kan svalka oss, ta upp vatten och binda koldioxid. Vårt väl-
mående och vår välfärd är beroende av att naturens ekosystem fungerar väl.

Med det här grönstrukturprogrammet vill vi verka för att det gröna ska bli en 
naturlig del av samhällsbyggnadsprocessen. Vi vill höja kunskapsnivån och 
ge nya perspektiv på våra grönområden, samtidigt som vi ska bevara, 
utveckla och tillgängliggöra det för Botkyrborna.

Antagandet av grönstrukturprogrammet är ett viktigt avstamp för ett bredare 
arbete i Botkyrka kommun, för en ännu bättre grönplanering.

Gabriel Melki 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande  
1:e vice ordförande Kommunstyrelsen 



INNEHÅLL

DEL 1 INTRODUKTION 6

Grönstrukturprogrammets upplägg 7
En grön vision  9
Vad är ett grönstrukturprogram? 10
Förhållningssätt till andra styrdokument 11
Grönstrukturprogrammets avgränsning 16

DEL 2 BOTKYRKAS GRÖNA RESURSER 18

Landskapet – en bakgrundsbild  19
Sociala värden och folkhälsa  26
Dialog med Botkyrkaborna 28
Funktioner och aktiviteter i det gröna vardagsrummet 32
Biologisk mångfald   36

DEL 3 VÄGEN FRAMÅT FÖR DET GRÖNA 40

Fokus på en grön framtid 41
Målbilder 42
Mål 1 Grönstrukturen är en självklar del av Botkyrka som plats 48
Verktygslåda för gröna byggstenar 58
Mål 2 Botkyrkabornas grönområden skapar möten och är lätta att nå 62
Verktygslåda och argument för sociala grönytor 72
Mål 3 Grönstrukturen i Botkyrka är sammanhållen och har hög biologisk mångfald 76
Verktygslåda – biologisk mångfald  82
Mål 4 Botkyrkas grönstruktur är robust och bidrar till att hantera klimatförändringarna 84
Därför behöver vi plats för grönt och blått 94



6 1  |  FÖRORD OCH INLEDNING

DEL 1

INTRODUKTION

Det här delen ger en introduktion till grönstrukturprogrammet och hur 
det kan användas. Här presenterar vi Botkyrkas gröna vision som ligger 
till bakgrund för utvecklingen av grönstrukturen i kommunen. Vi tar också 
upp hur programmet förhåller sig till närliggande styrdokument och hur 
det avgränsas geografiskt.  



Grönstrukturprogrammets upplägg

Programmet är framtaget av samhällsbyggnadsförvaltningen på upp-
drag av kommunfull mäktige. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar 
för den fysiska planeringen av bostadsområden, allmän platsmark, 
parker, natur- och miljövård samt skötsel av grönområden. Grön- 
strukturprogrammet kom pletterar naturvårdsprogrammet genom att 
hantera gröna värden inom stadsbygden samt att lyfta kopplingen 
mellan stad och land. 

Del 1 Introduktion
Här introducerar vi läsaren till grönstrukturprogrammets syfte och till Botkyrkas 
gröna vision. Vi presenterar hur programmet förhåller sig till översiktsplanen samt till 
övriga relevanta styrdokument inom kommunen. Här kan du också se hur den geo-
grafiska avgränsningen ser ut. 

Del 2 Botkyrkas gröna resurser
För att förstå hur vi bäst ska förvalta och utveckla grönstrukturen i kommunen är det 
viktigt att vi har insikt i hur de gröna värdena har utvecklats under tid. Här berättar vi 
om landskapets utveckling och vilka förändringar som har lett fram till de gröna 
resurser vi har idag. Vidare beskriver vi grönstrukturens avgörande betydelse för 
sociala värden och folkhälsa och visar vilka funktioner och aktiviteter som ryms 
inom Botkyrkas gröna vardagsrum. Avslutningsvis redogör vi för varför vi måste 
arbeta aktivt med biologisk mångfald samt var de högsta naturvärdena finns. 

Del 3 Vägen framåt för de gröna frågorna
Det här kapitlet presenterar grönstrukturprogrammets fyra mål. 

1.  Grönstrukturen är en självklar del av Botkyrka som plats

2.  Botkyrkabornas grönområden skapar möten och är lätta att nå

3.  Grönstrukturen i Botkyrka är sammanhållen och har hög biologisk mångfald

4.  Botkyrkas grönstruktur är robust och bidrar till att hantera klimatförändringarna

Till varje mål kopplas metoder som kan användas för att uppnå målen och säkerställa 
fungerande ekosystem och ekosystemtjänster i kommunen. Inom varje mål gör vi 
fördjupningar, värderingar och analyser som ska fungera som ett stöd i det löpande 
arbetet med gröna frågor i kommunen. 

Åtgärder
I en separat bilaga redovisar vi de åtgärder som krävs för att uppnå uppsatta mål, vad 
som bör skapas, stärkas och bevaras för att bibehålla och skapa ett hållbart samhälle. 
Åtgärderna beskrivs både på övergripande nivå och för de tre olika kommundelarna. 
Till varje kommundel finns en karta som visar var de aktuella åtgärderna kan komma 
att genomföras. 

Kartbilaga
Till grönstrukturprogrammet hör även en kartbilaga för den som vill fördjupa sig i  
kartläggningar och analyser som inte rymts i programmet.  
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Övergripande målbild för Botkyrkas 
grönstruktur
En sammanhängande grönstruktur kan hjälpa 
till att överbrygga barriärer, skapa mötesplatser 
och knyta ihop de olika kommundelarna. 
Målbilden är en sammanvägning av grönstruk-
turprogrammets gröna vision, mål, analyser, 
kartläggningar och målbeskrivningar. 
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Botkyrkas gröna vision 

” I Botkyrka möter dalgångarna de grönskande branterna. Stad möter 
land. Här har alla tillgång till parker och naturområden med höga 
upplevelsevärden. De gröna miljöerna ger kontakt med Botkyrkas 
ursprung. Livskraftiga ekosystem ger utrymme för hög biologisk 
mångfald och lösningar som möter dagens och framtidens klimat-
utmaningar. Botkyrkas grönstruktur är både en förutsättning och en 
byggsten för den hållbara kommunen. Gröna stråk och mötesplatser 
överbryggar barriärer och knyter ihop de olika delarna av kommunen.”
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Vad är ett grönstrukturprogram?

Ett grönstrukturprogram är ett grundläggande planerings- och besluts-
underlag i samhällsbyggnadsprocessen. Programmet ska verka för en 
sammanhängande grönstruktur med hög kvalitet i Botkyrka med fokus 
på kommunens tätbebyggda områden. Ett av programmets viktigaste 
uppgifter är att visa hur de gröna värdena är en naturlig komponent 
för goda livsmiljöer och höga upplevelsevärden i en växande kommun. 
Programmet redovisar vision, mål och målbilder för grönstrukturen. 
Det innehåller också förslag på metoder som ska hjälpa till att nå målen. 
Grönstrukturprogrammet kompletterar övriga styrdokument som berör 
grönstruktur och stöttar översiktsplanens planeringsstrategier. 

Vad ska programmet användas till? 

Det gröna får ta plats 
De funktioner som ryms inom grönstrukturen är en viktig del för att skapa ett hållbart 
samhälle och ska liksom bebyggelse och infrastruktur få en självklar del av både 
markyta och budget. Grönstrukturen ska också få en betydande del i berörda pro-
cesser. Programmet ska bidra till att grönstrukturen hanteras som en självklar del 
genom hela samhällsbyggnadsprocessen och därmed bidrar till Botkyrkas hållbara 
framtid. 

Samarbete och samsyn krävs 
De gröna strukturerna kräver tidiga överväganden eftersom de har värden som kan 
vara omöjliga att återskapa. Programmet ska fungera som fakta- och kunskaps- 
underlag kring de gröna frågorna och ska skapa samsyn mellan kommunens tjänste-
personer och politiker. Samarbete mellan olika förvaltningar är en förutsättning för 
att fatta kloka beslut om det gröna som ger kommunen höga värden idag och 
imorgon. 

Det gröna är till för våra medborgare 

De gröna strukturerna är frågor som skapar ett samhällsengagemang. De lyfts ofta i 
dialoger med våra medborgare. Kommunen har ett ansvar att tillgodose Botkyrka-
borna med gröna ytor för att bidra till sociala möten och rekreation, för att möjliggöra 
en ökad hälsa och i utbildningssyfte. Programmet ska fungera som underlag för 
kunskapsspridning till medborgarna och visa hur kommunen hanterar, prioriterar och 
värderar de gröna strukturerna.  

t
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Förhållningssätt till andra  
styrdokument

Vad en kommun får och ska göra regleras i kommunallagen, och 
inom vissa områden finns också särskild lagstiftning. Enligt plan- och 
bygglagen måste till exempel varje kommun ha en aktuell översikts-
plan, som omfattar hela kommunen. Utöver lagar eller avtal har vi 
styrdokument i Botkyrka kommun som vi upprättar på eget initiativ 
utifrån de behov som finns inom organisationen och kommunen som 
helhet. Det finns olika huvudtyper av styrdokument och dessa är olika 
detaljerade och omfattande. Det som är gemensamt för våra styrdoku-
ment är att de beskriver både hur vi kan och ska göra i olika frågor och 
situationer. 

Program som styrdokument 
Ett program talar om vad kommunen ska uppnå inom ett särskilt eller avgränsat 
område. Programmet ska vara på en allmän detaljeringsnivå och är ett aktiverande 
styrdokument. Detta innebär att programmet ska innefatta områden, händelser eller 
situationer som vi vill uppnå eller skapa. I programmet kan vi blanda långsiktiga mål 
med övergripande och kortsiktiga mål. Vi lämnar också förslag på metoder att 
använda för att uppnå våra mål. Däremot beskriver programmen inte i detalj hur 
målen ska uppfyllas. Ett program är giltigt i högst fem år. Efter fem år måste doku-
mentet revideras och ett nytt beslut fattas, annars slutar det att gälla.   

En strategi bakom 
Bakom varje styrdokument ligger en strategi som antas i kommunfullmäktige. Grön-
strukturprogrammet följer ”Strategi för Botkyrkas gröna värden” som antogs av kom-
munfullmäktige hösten 2017. Strategin ska skapa samsyn om kommunens 
naturvärden med syfte att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald, funge-
rande ekosystem, stimulerande friluftsliv, god hälsa i kommunen och ett boende med 
god tillgänglighet till naturen.  

Ett hållbart Botkyrka och Agenda 2030 
Styrdokumentet ”Ett hållbart Botkyrka” anger de långsiktiga målen för samhälls-
utvecklingen i kommunen. Vilka åtgärder som ska göras och hur och när det ska ske 
styrs genom kommunens mål och budget med en flerårsplan. Politikerna i Botkyrka 
har identifierat sex prioriterade hållbarhetsutmaningar utifrån de globala målen i 
Agenda 2030 för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Det är 
framförallt fyra av dessa utmaningar som har tydliga kopplingar till grönplaneringen:

Botkyrka, vår plats
För att motverka bostadsbristen, segregationen och segregationens negativa effekter 
är det viktigt att fortsätta att skapa en blandad bebyggelse för att bidra till ökad hem-
känsla. En utmaning där grönstrukturen har en viktig roll är att skapa mer intressanta 
bostäder och arbetsplatser där både utsikt mot vackra gröna miljöer samt möjlighet 
till utevistelse är viktigt. Utemiljöerna ska vara trivsamma, välfungerande och trygga. 
Vi behöver skapa fler inkluderande mötesplatser för att skapa en känsla av gemen-
skap, samhörighet, trygghet och trivsel för Botkyrkaborna. 
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Kategorisering av gröna rum i översiktsplanen

Vardagsrum

Den bostadsnära storstadsna-
turen har en uppgift att fylla som 
”vardagsrum”. Det används dag-
ligen av dem som bor och 
arbetar i stadsdelen. Här sker 
lek, odling, sport, brännboll, festi-
valer, promenader och picknick. 
Här finns den egna eller gemen-
samma trädgården, odlings-
lotten, bostadsgården, lekplatsen 
och stadsdelens park.

Aktivitetsrum

Storstadsnaturen i direkt anslut-
ning till stadsbygden har en upp-
gift att fylla som ”aktivitetsrum”. 
Här finns plats för längre prome-
nader, skidåkning, motion och 
utflykter. Aktiviteter som inte sker 
dagligen, men ändå ofta.

Utflyktsrum 

Storstadsnaturen på lite längre 
avstånd från stadsbygden fyller 
många funktioner. Här kan man 
plocka svamp och bär, vandra 
och göra utflykter – det vill säga 
naturupplevelser och friluftsliv 
som man gör mera sällan. Det är 
även här det går att hitta så 
kallade tysta områden, med 
begränsad förekomst av sam-
hällsbuller.

Klimat- och miljösmart Botkyrka 
I ett förändrat klimat blir behovet av att vara motståndskraftig allt större. Vi behöver 
fortsätta planera och utveckla bebyggelsen så att Botkyrkaborna kan bo, leva och ha 
tillgång till samhällsservice, välfärd och infrastruktur även i ett förändrat klimat. Som 
kommun behöver vi också säkra förutsättningarna för lokal matproduktion och öka 
självförsörjningsgraden, detta gör vi genom att skydda åkermark samt odla i och 
kring våra bostadsområden. Kommunen behöver dessutom skapa beredskap för 
exempelvis extremväder, smittspridning, vattenbrist, skogsbränder och global mat-
brist. 

Botkyrkaborna är friska och mår bra
I ett generationsperspektiv kommer människor att leva längre och ha ett friskare liv. 
Livsvillkoren förbättras över tid och även flera levnadsförhållanden. Sjukdomar 
kommer i större utsträckning kunna behandlas och det kommer att bidra till att livs-
längden ökar. Men även om ökningen är generell kommer den inte att vara jämnt för-
delad över medborgarna. 

Tillsammans för sammanhållning och demokrati i Botkyrka
För att säkra en livaktig demokrati behöver kommunen uppmärksamma sambandet 
mellan delaktighet, utbildning, arbete och hälsa. Det gör kommunen genom att arbeta 
för en inkluderande demokrati. Trygga och neutrala arenor behöver skapas där olika 
perspektiv kan mötas för att vi ska hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar 
och problem. Kommunen behöver fortsätta sitt arbete med att skapa dialog och ett 
öppet klimat, arbeta mer kreativt och nytänkande och undersöka hur digital teknik 
kan möjliggöra ökad delaktighet. 

Botkyrkas översiktsplan 
Översiktsplanen redovisar grönstrukturen på kommunnivå med en kategorisering av 
gröna rum i så kallade nyanser: ”vardagsrum” i tätorterna, ”aktivitetsrum” mellan 
tätorterna och ”utflyktsrum” längre bort från stadsbygden.

Grönstrukturprogrammet beskriver i sin tur mer detaljerat viljan och tanken med de 
gröna vardagsrummen och även de gröna aktivitetsrummen mellan orterna. Utflykts-
rummen är platser som till stor del ligger utanför grönstrukturprogrammets avgräns-
ning, de beskrivs inte i detta program men däremot i Naturvårdsprogrammet.  
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Naturvårdsprogram – Botkyrkas gröna värden 
Naturvårdsprogrammet är ett kommunövergripande program som hanterar alla 
gröna värden utanför stadsbygden. Naturvårdsprogrammet tar upp frågor om hur 
naturen bevaras, sköts och utvecklas, så att olika nämnder och sakägare genom 
programmet får stöd i sitt arbete samt möjlighet att påverka naturvårdsarbetet. Det 
ska bidra till att de nationella miljömålen uppnås. Grönstrukturprogrammet kom-
pletterar naturvårdsprogrammet genom att ta upp gröna värden inom stadsbygden 
samt att lyfta kopplingen mellan stad och land. 

Vattenprogram – Botkyrkas blå värden
Vattenprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång till rent grundvatten. Botkyrkas blå 
värden är ett kommunövergripande program som syftar till att skapa samsyn och 
samordna kommunens arbete med vatten. Programmet gäller själva vattenmiljön 
och de områden som rör vatten som kommunen äger eller förfogar över, till 
exempel dricks- och dagvattenhantering, men det beskriver även andra faktorer 
som påverkar vattnet. 

Parkprogram 
Parkprogrammet innehåller en strategi som beskriver kommunens värdering av den 
offentliga miljön, samt vilka krav som ställs på dessa platser. Programmet talar 
också om vilka platser inom kommundelarna som kommunen ska utveckla. På så 
sätt säkerställs att rätt parker prioriteras för att skapa en långsiktigt hållbar tätort 
som innehåller levande stads- och parkmiljöer.

Kulturmiljöprogram
Syftet med kulturmiljöprogrammet är att lyfta fram ett antal miljöer som speglar 
kommunens utveckling från forntid fram till idag samt tydliggöra kulturhistoriska 
karaktärsdrag och ange riktlinjer för hantering av framtida planer och bygglovsä-
renden. Kulturmiljöprogrammets utvalda områden har ett högt allmänintresse. Det 
innebär att kommunen i dessa områden har möjlighet att ställa högre krav på 
hänsyn.

Strategi för ett jämlikt Botkyrka
Kommunen har ett ansvar för att alla Botkyrkabor får de bästa förutsättningarna 
för ett bra liv. Kommunen vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle där 
både nuvarande och kommande generationer får en god miljö och hälsa, ekono-
misk och social välfärd och rättvisa. Att jobba för ett jämlikt Botkyrka i den 
fysiska planeringen innebär en förståelse för att vi måste skapa mångfunktionella 
platser som fungerar för en mängd målgrupper och som inte är könskodade. I Bot-
kyrka får heller ingen känna sig diskriminerad på grund av bristande tillgänglighet

Idrottsprogram 
När Botkyrkas befolkning växer behöver kommunen flera platser för spontan och 
organiserad idrott, för att skapa goda livsmiljöer. Programmet syftar till att tydlig-
göra viljeinriktning och utveckling i kommunen inom idrotts- och friluftsområdet. 
Tillgång till inspirerande miljöer för idrott och friluftsliv är av stor betydelse för 
medborgarnas hälsa och livskvalitet. Visionen är ett Botkyrka i rörelse, där med-
borgarna engagerar sig i och berikar sina liv genom idrottens förenings- och fri-
luftsliv, spontanidrott och motion. 
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Botkyrkas Miljöplattform 
Miljöplattformen ger en övergripande målbild av kommunens klimat- och miljöar-
bete. Sammanställningen av Botkyrkas miljömål utgår från de nationella miljö- 
kvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. Botkyrkas Miljöplattform är upp-
delat i fyra temaområden: klimatsmart, rent vatten, grön kommun samt hållbar 
vardag. Målen inom respektive temaområde beskriver det önskade resultatet av kom-
munens miljöarbete. För flera av de lokala målen finns indikatorer som används för 
att mäta hur långt kommunen har kommit för att uppfylla målen. Vilka åtgärder som 
behöver genomföras för att nå målen beskrivs i kommunövergripande strategier eller 
i förvaltningars och enheters egna handlingsplaner.

RUFS 2050  
Den regionala utvecklings-
planen för Stockholms- 
regionen, RUFS 2050, är 
vägledande för beslut om 
översiktsplaner, detaljplaner 
och områdesbestämmelser 
samt andra planer och 
program för fysisk planering i 
regionen. Planen vann laga 
kraft 2018 och är giltig till 
2026.

Grön infrastruktur – Regional 
handlingsplan för Stockholms 
län är tänkt som ett underlag 
för planering och samverkan. 
Den har inte någon juridisk 
verkan, men visar på behov 
som finns för att uppnå 
nationella och internationella 
åtaganden som miljömålen. 

Förhållningssätt till den regionala 
grönstrukturen 

RUFS 2050 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, uttrycker 
regionens samlade vilja. Den ger vägledning och pekar ut den långsiktiga riktningen 
för vår region. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och ska vara en 
utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen. 

Grönstrukturen i RUFS består av tio gröna kilar som består av gröna värdekärnor, 
gröna svaga samband och stora sammanhängande rekreations-, natur- och kultur-
värden. Den omfattar även den lokala grönstrukturen inom och mellan bebyggelsen. 
Botkyrka berörs av två gröna kilar: Bornsjökilen i norr och Hanvedenkilen i sydost.

RUFS grönstruktur är till stor del definierad utifrån rekreation och folkhälsa, men 
även biologisk mångfald, kulturmiljövärden och vattenvärden. All grönstruktur 
omfattas oavsett sin funktion. De gröna kilarna är olika till sin karaktär och har olika 
innehåll och funktioner. Processen vid framtagandet av kilarna har skett i diskussion 
och samråd med kommunerna, och de är därmed inte oberoende faktaunderlag utan 
en sammanvägning av olika markanvändningsintressen. 

För att bevara och utveckla de gröna värdena i kilarna krävs en mellankommunal 
samverkan och en helhetssyn på landskapet.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur
Handlingsplanen för grön infrastruktur i Stockholms län presenterar kunskaps- 
underlag och förslag till åtgärder som behövs för att bibehålla och utveckla biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster i länet. Den är framtagen enligt ett regeringsuppdrag 
till Länsstyrelsen. Handlingsplanen listar de främsta utmaningar som finns för den 
gröna infrastrukturen: förlust och uppdelning av livsmiljöer, förändrad markanvänd-
ning och klimatförändringar. 

Planen beskriver också åtta insatsområden där det behövs åtgärder för att behålla och 
utveckla en grön infrastruktur. Insatsområdena som tas upp i handlingsplanen är: Hav 
och kust, Sjöar och vattendrag, Våtmarker, Odlingslandskap, Skog och trädklädda 
marker, Stadsmiljö och bebyggelse, Friluftsliv och tillgång till natur, Klimatanpass-
ning, Samordning, samverkan och långsiktighet. Alla insatsområden har berörings-
punkter med grönstrukturen i Botkyrka. Under insatsområdet för stadsmiljö och 
bebyggelse lyfter man bland annat den gröna infrastrukturens betydelse för att kunna 
behålla och återskapa ekosystemtjänster samt vikten av att få in de gröna frågorna i 
en tidig planeringsdialog.



Norsborg Hallunda

Eriksberg

Södra Porten

Fittja

Slagsta

Alby
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HANVEDENKILEN

BORNSJÖKILEN

kilområde

kilområde

kilområde

kilområde

värdekärna

värdekärna

värdekärna

värdekärna

värdekärna

värdekärna

svagt samband klass 2

svagt samband klass 2

svagt samband klass 2

svagt samband klass 2

svagt samband klass 1

svaga samband klass 3

svaga samband klass 3

svaga samband klass 3

Tumba 

Vårsta

Tullinge 

Riksten

Den regionala grönstrukturen i RUFS 2050
Grönstrukturen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 
(RUFS 2050) består av tio gröna kilar. Kilarna består i sin tur av gröna 
värdekärnor, kilområden och gröna svaga samband. De mörkgröna 
områdena är värdekärnor där höga värden för biologisk mångfald, rekreation 
och kulturmiljöer sammanfaller. Kilområdena binder samman värdekärnorna. 

Svaga gröna samband 
Gröna samband är områden inom regionens gröna kilar vars bredd 
understiger 500 meter. Dessa områden är svaga partier eller ”flaskhalsar” i 
den sammanhängande strukturen av kilar, som löper från stadens centrum 
ut mot omgivande landsbygd. Det finns risk att kilarna styckas upp i mindre, 
separata områden, om de gröna sambanden blir för smala eller försvinner. 
Viktiga funktioner och kvaliteter som bara större, sammanhängande 
områden kan erbjuda, kan därmed upphöra. De svaga sambanden finns i 
tre olika klasser.

Aspen

Albysjön

Tullingesjön

Malmsjön

Getaren

Bornsjön

Mälaren 
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Grönstrukturprogrammets 
avgränsning

Ytor som ingår 

De gröna ytorna och deras värden har inga administrativa gränser. De sträcker sig 
genom stadsdelarna, ut i landskapet, till våra grannkommuner och vidare. Den 
regionala grönstrukturen hanteras i regionala planer, men det är upp till varje 
kommun att själv ta fram en mer detaljerad plan för de gröna strukturerna i samspel 
med kommunens övriga visioner och mål. 

Avgränsningsområde
Grönstrukturprogrammet täcker in alla gröna ytor inom den geografiska avgräns-
ningen oavsett vem som äger marken, se karta sidan 17. Programmet beskriver även 
mer detaljerat de tre olika kommundelarna Norsborg, Hallunda, Alby, Fittja, Eriks-
berg, Tumba – Vårsta och Tullinge – Riksten. De gröna ytorna som ligger utanför 
avgränsningsområdet behandlas i naturvårdsprogrammet samt i regionala planer och 
har vägts in i relevanta analyser och åtgärdsförslag i grönstrukturprogrammet. 

I analyser och värdebeskrivningar ingår till stor del både kvartersmark och allmän 
plats. I vissa karteringar och analyser behandlas dessa på olika sätt. Men i åtgärds-
delen är det fokus på den mark som kommunen äger och förfogar över, alltså kom-
munägd mark eller privat mark där kommunen har inflytande genom planprocessen 
eller genom någon annan pågående dialog.

Grönstrukturprogrammet ska peka på befintliga värden och önskad utveckling för 
grönstrukturen och ansvarar inte för att göra avvägning mot konkurrerande mark- 
användning. Programmet tar ändå hänsyn till de riktlinjer och mål som finns i kom-
munens översiktsplan. Där ingår att ta hänsyn till förändringsområden. Grönstruktur-
programmet har dock inte hanterat enskilda detaljplanelagda områden, och varje plats 
som står inför planering eller förändring måste hanteras enligt samhällsbyggnads- 
processen. Varje plats har sina unika förutsättningar där avvägningar mellan grön-
struktur, infrastruktur och bebyggelse måste göras. Det här programmet är en första 
hjälpande hand i den processen. 

Uttran har blivit tillgänglig för fler i och med 
den nya strandpromenaden från 2020. Nya 
mötesplatser har skapats i en del av 
kommunen där grönstrukturen till stor del 
utgörs av villaträdgårdar. 



Avgränsning grönstrukturprogrammet

Naturvärdesområden klass 1-4 från naturvårdsprogrammet

Det gröna aktivitetsrummet från översiktsplanen 

Det gröna utflyktsrummet från översiktsplanen

Det gröna vardagsrummet från översiktsplanen  
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Grönstrukturprogrammets 
avgränsning
Kommunens tre tätbebyggda områden 
framträder här som vita ytor. Programmet 
fyller dessa tre kommundelar med 
innehåll och en plan för en grön framtid. 

Det kringliggande landskapet som 
benämns som ”omlandet” i programmet 
hanteras enbart i de översiktliga kartorna.

Norsborg Hallunda Fittja

Slagsta

Eriksberg

Alby
Södra Porten

Tumba

Vårsta

Tullinge

Riksten
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DEL 2

BOTKYRKAS GRÖNA RESURSER

Den här delen beskriver de befintliga gröna värden som 
finns i Botkyrka kommun, inom grönstrukturprogrammets 
avgränsning. Inledningsvis ger vi en bakgrund till land- 
skapets naturgeografiska förutsättningar och den historiska 
markanvändningen. Vidare beskriver vi de gröna miljöernas 
betydelse för sociala värden och folkhälsa och avslutar med 
att presentera värden för biologisk mångfald i kommunen. 
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Landskapet – en bakgrundsbild 

Landskapets former tillsammans med klimatet har gett upphov till olika 
naturmiljöer och detta har tillsammans varit styrande för hur människan 
har kunnat bruka landskapet. Förståelsen för den historiska mark- 
användningen och för skeenden i vår historia är centrala i förståelsen 
av det landskap som omger oss och bör ha en självklar del i en hållbar 
samhällsbyggnadsprocess. Landskapets naturgeografiska förutsätt-
ningar och de kulturmiljöer som har skapats av mänskliga aktiviteter 
bygger upp en platsidentitet. Tre teman eller skeenden som är cent- 
rala för landskapets utveckling i Botkyrka och hela Stockholmsregionen 
redovisas i detta kapitel.

Varför ser det ut som det gör? 
Botkyrka kommun är en del av landområdet Södertörn och utgörs av ett sprickdals-
landskap med skogsklädda höjdpartier, sjöar i flera riktningar och dalgångar som i de 
norra delarna inrymmer ett tätortslandskap. Nivåskillnaderna är stora och på flera 
ställen finns det dramatiska bergbranter. 

Berggrunden har efter miljoner år av tryck och tektoniska rörelser skapat kryss- 
liknande system av sprickor och förkastningar. Dessa sprickzoner syns idag som dal-
gångar i landskapet. De långsträckta sjösystemen Albysjön och Tullingesjön i norr 
följer dessa sprickzoner.

Hela Sveriges landskap är präglat av den senaste istiden. Under en period av cirka 
2,5 miljoner år har inlandsisar kommit och gått. När inlandsisen gled fram över land-
skapet malde den sönder berget och plockade upp jord, sten, grus och block som frös 
fast och lossnade igen. I dalgångarna domineras jordlagren av lera vilket har lett till 
bördiga förhållanden för jordbruk. Högre upp består jordlagren främst av morän. 
Moränjordar består oftast av kantigt material som innehåller en blandning av alla 
kornstorlekar, från lerpartiklar upp till jättelika block. Rullstensåsar, till exempel 
Tullingeåsen, är i sin tur välsorterade med grova sediment i botten och skikt av grus, 
sand och silt ovanpå. Längst ner i vikarnas lugna vatten sjönk leran till botten, den 
lera som så småningom skulle ge förutsättningar för dagens åkerbruk.

Vid Tullingesjöns östra strand ligger Söder-
törns största förkastning, Örnberget. 
Örnberget når 70 meter över havet. På berget 
ligger en av Botkyrkas största fornborgar som 
troligen byggdes under järnåldern. Örnberget 
är även en av Stockholmsregionens mest 
populära klätterklippor.
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Tidslinje från istid till ny tid 
Det har aldrig funnits orörd natur i Stockholms län. Alltsedan de första kobbarna steg ur vattnet 
har människor levt här. De första invånarna kom hit för 8 000 år sedan och påverkade landskapet 
i liten skala genom bosättning och jakt. Det är under en mycket kort och koncentrerad tid, med 
början i 1600-talet, som människan har format och påverkat landskapet mer storskaligt. 

Tidiga boplatser och brukande 

Herrgårdslandskap i Stockholms närhet 

Tätortsutveckling runt Stockholm

Tidiga boplatser och brukande 

För 8 000 år sedan var det som idag 
utgör Botkyrka kommun en del av ett 
skärgårdslandskap. Havsnivån stod 
åttio meter över dagens nivå och 
Södertörn var den del i länet som 
först reste sig ur havet efter istiden.

Botkyrka är en fornlämningstät bygd 
och ingår i ett område på Södertörn 
som sannolikt rymmer länets största 
koncentrationer av boplatser från 
stenåldern.

Några av de mest unika fynden från 
stenåldern kommer från bland annat 
redskapstillverkning och man har 
kunnat identifiera ett kärnområde från 
äldre stenålder, söder om Vårsta i 
Korsnäs. 

Stenåldersmänniskan lade sina 
boplatser nära stränderna. Innan det 
fanns några vägar var vattnet det enk-
laste sättet att ta sig fram, med båt 

eller över isen. Landskapet utgjordes av 
tusentals öar och man levde av jakt och 
fiske och flyttade efter behov och till-
gång på mat. Tillfälliga bosättningar från 
stenåldern hittar man på höjderna i 
anslutning till dagens dalgångar. 

Under den äldre stenåldern låg strand-
linjen ungefär 50 meter över dagens 
nivå. Under slutet av stenåldern ökade 
intresset för bondekulturen i samband 
med att allt mer land blev tillgängligt 
längs med dalgångarnas sandiga sidor. 

Spår längre ner i dalgångarna där jorden 
var bördig går att spåra tillbaka till såväl 
bronsålder som järnålder och medeltid. 
Landskapet här har alltså brukats under 
mycket lång tid utan några egentliga 
uppehåll. Landhöjningen innebar att 
stora betesmarker frilades, vilket innebär 
att bygder från denna tid är knutna till de 
mosaikartade övergångsbygderna i 
randen mellan skogs- och slättbygd. 

Exempel på bronsåldersboplatser och 
gravrösen på bergskrön är exempelvis 
Hallunda och Hågelby hage.

Den fortsatta landhöjningen och strand-
förskjutningen medförde att dalgångarna 
med deras bördiga lerjordar blev 
odlingsbara. Under järnåldern blev 
befolkningen allt mer bofast och vid den 
här tiden var hela Botkyrka koloniserat. 
Många av ortsnamnen har anor från 
järnåldern som till exempel Fittja och 
Älvesta. 

Järnålderns bosättningar var förlagda till 
höjdpartier i anslutning till de förhisto-
riska kommunikationslederna, centralt i 
den öppna odlingsmarken. Snart bör-
jade man även hålla boskap och bruka 
åkrar i större utsträckning. Utvecklingen i 
jordbruket gick dock väldigt långsamt 
och först under 1600-talet påverkades 
landskapet mer storskaligt. 

På bilden syns en av gravhögarna från 
Hundhamra gravfält från yngre järnålder 
som idag ligger inom den Engelska 
parken vid Norsborgs herrgård. Gravfältet 
består av 23 gravar. På bilden syns den 
så kallande Hunnehögen som är den 
största gravhögen inom området. I 
bildens förgrund syns en av kolonnerna 
från det så kallade rundtemplet, 
Eleonoras paraply från början av 
1800-talet, en mer sentida ”lämning”. 
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Häradskartan från början av 1900-talet visar på 
de gamla gårdslägena för bland annat Norsborg 
och Hallunda som har gett namn till de nya 
stadsdelar som växte fram längs med tunnel- 
banan under 1970- talet. Även om landskapet 
genomgått stora förändringar så går det att 
känna igen strukturer idag: gamla åkerholmar 
som blivit parker och geografiska namn som 
lever kvar i vår tid. 

Herrgårdslandskap i Stockholms närhet 

Under stormaktstiden på 1600-talet 
inrättades stora lantgods, så kallade 
säterier, som fungerade som bostad för 
adeln och höga ämbetsmän i staden. Ett 
säteri är i nutida språkbruk en större 
herrgård. Säteribildningen innebar att en 
adelsmans gård kunde befrias från skatt 
under förutsättning att gården utfor-
mades och brukades enligt särskilt upp-
ställda regler och skönhetsideal. 
Säterierna placerades i vackra sjönära 
lägen för att synas i landskapet och de 
skapade nya mönster på Stockholms 
närliggande landsbygd. Botkyrka låg det 

mest strategiska lägena nära Mälaren och 
Albysjön. Än idag ligger de gamla säte-
rierna kvar här, Sturehov, Norsborgs herr-
gård, Slagsta gård, Fittja gård och Alby 
gård.

Byar och gårdar byttes, köptes upp och 
tvångsflyttades för att skapa stora sam-
manhängande odlingsmarker med god 
tillgång till bete för det boskapsinriktade 
jordbruket. Det omgivande landskapet 
omformades genom förändringar i mark- 
användning, bebyggelsemönster och 
vägnät. För säteriets bebyggelseanlägg-
ning placerades centralt i dess huvudaxel 

en påkostad huvudbyggnad, ofta med 
symmetriska sidobyggnader (flyglar). Till-
sammans med så kallade ekonomi- 
byggnader som ladugårdar, och ibland 
tegelbruk, arbetarbostäder och magasins- 
byggnader kunde säterierna fungera som 
egna samhällen. Vägnätet anpassades 
enligt tidens ideal genom uträtade allé-
kantade infartsvägar med herrgården 
som central punkt. I närmiljön anlades 
parker och trädgårdar med ett stort inslag 
av ädellövträd som ek, ask och lind.
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Fittja gård, till vänster fotografi från 1967. Till höger gårdens allé integrerad i stadsmiljön. 

Tätortsutveckling runt Stockholm

Under 1800- och 1900-talet utveck-
lades ett flertal tätorter runt Stock-
holm till följd av att 
kommunika tionsstråk anlades och 
mark såldes. På 1860-talet invigdes 
Västra stambanan i området och sta-
tionssamhällen växte fram i Tullinge 
och Tumba. I samband med järnvägs-
utbyggnaden och etableringen av 
samhällen blev det mer lönsamt för 
markägare att sälja av mark än att 
fortsätta med sitt jordbruk. 

Etableringen av industrier skedde ofta 
i närheten av de nya stations- 
lägena och i vattennära lägen. Som 

ett resultat av minskat jordbruk och 
ökad förekomst av industrier även i 
Stockholms stad ökade inflyttningen 
till centralorten. Under 1900-talets 
första hälft var trångboddheten och 
bostadsbristen ett stort problem sam-
tidigt som idén om folkhemmet och 
välfärdsbyggandet tog fart. Bostads-
byggandet i nära tätorter runtom 
Stockholm ökade och samhällena 
blev administrativa enheter i takt med 
att tätorterna växte, och det krävdes 
ett nytag i organisation och service.

Arbetspolitiska reformer under 1930- 
och -40-talet med minskad arbetstid 

och lagstadgad semester innebar en 
ny epok där den tätortsnära lands-
bygden fick allt större betydelse för 
stadsbefolkningens rekreation och fri-
luftsliv. Även från myndighetshåll blev 
skydd av naturområden ett sätt att 
skapa utrymme för människors fritids-
behov. Sedan dess har skogarna i 
området varit en del av Stockholms-
bornas närrekreation. Med koppling till 
den växande friluftsrörelsen anlades 
även koloniträdgårdsområden på 
mindre attraktiv odlingsmark, ofta nära 
vägar. 

Grönområdena runt 1970-talets flerbostadshus är ofta rymliga. Enligt det dåvarande planeringsidealet ville man släppa in ljus, 
luft och grönska. I centrala Fittja har kvartersmarken runt bostadshusen nyligen rustats upp. 
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Vilka gröna värden ger de olika landskapstyperna?

Indelningen i landskapstyper ger en rumslig beskrivning av de historiska skeenden 
som har format vårt landskap. De värden vi har i landskapet i dag är resultaten av en 
viss markanvändning och har gett upphov till olika kvaliteter och visuella uttryck. 
Den norra delen av Botkyrka kommun är urbant präglad med bebyggelse längs med 
kommunikationsstråk och på tidigare herrgårdsmarker. Den södra delen av kom-
munen utgörs av landsbygd och består till stor del av skog. Botkyrka kommun kan 
delas in i tre olika landskapstyper. En landskapstyp är ett landskap som utgör en spe-
ciell typ som exempelvis skogslandskap eller sjölandskap. En landskapstyp kan i sin 
tur innehålla olika landskapskaraktärer eller karaktärsområden. På en mer detaljerad 
planeringsnivå, som i en fördjupad översiktsplan eller i en detaljplan, kan det vara 
värdefullt att identifiera karaktärsområden för att förstå vilka delar i landskapet som 
är viktiga för platsens identitet och hur en plan kan komma att påverka detta.

Olika landskap ger olika 
förutsättningar
Botkyrka kommun kan delas in i tre 
huvudsakliga landskapstyper. 
Genom att göra en förenkling blir 
det lättare att läsa av sprickdals-
landskapets mönster med öppna 
dalgångar och skogsområden. 

Norsborg, Hallunda, Fittja, Alby och 
Eriksberg byggdes mestadels i det 
öppna sprickdalslandskapet. Det har 
gett utrymme för många stora öppna 
parklandskap. Tullinge och Tumba 
däremot är till stora delar byggda i 
det mer skogsdominerade 
sprickdalslandskapet, vilket har gett 
upphov till andra kvaliteter som 
dramatiska höjdskillnader och ett 
landskap där många människor 
upplever att de har naturen runt knu-
ten. En natur som ofta utgörs av 
hällmarker och många vackra tallar.

Öppet sprickdalslandskap

Skogsdominerat sprickdalslandskap

Tätortslandskap 

Norsborg Hallunda
Fittja

Eriksberg

Alby
Södra Porten

Slagsta

Tumba

Vårsta

Sibble

Tullinge

Riksten

Getaren

Uttran

Malmsjön

Albysjön

Tullinge-
sjön

Mälaren

Bornsjön
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Öppet sprickdalslandskap
Botkyrka kommuns norra delar karaktäriseras av ett mer öppet sprickdalslandskap. 
Dalgångarna utgör förhistoriska centralbygder, vilket avspeglas i fornlämningar i 
form av gravar, äldre bebyggelselägen och odlingsspår, bland annat på landskapets 
åkerholmar. De uppodlade dalgångarna är centrerade runt säterier som ligger i ett 
vattennära läge. Godsen är ofta utformade med huvudbyggnad och kringliggande 
flyglar, med tillhörande vägar som skapar samband mellan de olika ytorna. I landska-
pets syns även skapade naturmiljöer såsom alléer, parker och trädgårdar som tillhör 
gårdsstrukturen. 

Odlingslandskapet innefattar åkermark och betesmark samt odlingsrösen, stenmurar, 
fägator, flikiga bryn och diken. Århundraden av brukande av marken och påverkan 
från betande djur har hållit landskapet öppet. I skogsbrynen har det öppna landskapet 
och bete skapat hög ljusinstrålning varpå träd har kunnat växa sig grova med vida 
kronor. Sedan flera decennier pågår dock en igenväxning av de öppna markerna. 

Skogsdominerat sprickdalslandskap
Sprickdalslandskapet i den södra delen av kommunen är mer skogsdominerat. På höj-
derna karaktäriseras landskapet av hällmarkstallskogen. Höjderna utgör även fynd-
plats för stenåldersboplatser eftersom dessa var de öar som höjde sig över vattenytan 
under stenåldern. Boplatserna finns ofta där tillgången till föda och skydd funnits, till 
exempel vid åmynningar, djupa vikar och där havet mötte större landområden. I 
skogslandskapets sluttningar ner mot dalsänkorna består skogen till stor del av 
granskog med inslag av lövträd.

Skogslandskapet har fungerat som utmarksresurs till angränsande gods och byar. Det 
var här på de lite mer magra markerna som torpen byggdes. Det var också här som 
betesdjuren gick och betade och som man hämtade virke och ved. Runt torpen 
öppnas ofta landskapet upp av små arealer av odlingsmark kantade med lövträd. I 
landskapet syns även det småskaliga vägnät som var en förutsättning för sambandet 
mellan torpen på utmarken och gods lokaliserade i de större dalgångarna. Förutom 
spår från boplatser och jordbruk rymmer skogen friluftsmarker med många stigar. 
Gods används ofta som ett samlingsnamn för säterier och herrgårdar. Exempel på  
säterier inom avgränsningsområdet för grönstrukturprogrammet är Riksten och 
Tullinge. 

Den långa kulturhistorien i det öppna 
sprickdalslandskapet är synlig genom de 
fysiska element som syns i odlingslandska-
pet: åkerholmar, skogsbryn och odlingsrösen 
som även utgör viktiga livsmiljöer och 
spridningsvägar för flera av jordbrukets 
växt- och djurarter. Flera generationers 
brukande har lagt grunden till bördiga jordar. 

Den uppodlade dalgången vid Hamra ger 
vida utblickar och siktlinjer, här med 
Tullingesjön i förgrunden. Det stadsnära 
jordbrukslandskapet bidrar till en levande 
landsbygd vars öppna landskap bildar en 
tydlig kontrast till den angränsande 
storskaliga tätortsbebyggelsen. 

Gröna värden i det 
öppna sprickdals- 
landskapet
• Närproducerad mat

• Spannmål, foder, mjölk och 
kött

• Grönt kulturarv kopplat till 
gamla gårdslägen

• Hög biologisk mångfald 
genom brukningsformer 
som bete och slåtter. 

• Hamlade träd, småbioto- 
per i jordbrukslandskapet 
som alléer, rösen och diken

• Möjlighet till slutna 
kretslopp

Gröna värden i det 
skogsdominerade 
sprickdalslandskapet
• Grönt kulturarv kopplat till 

torplandskap

• Kulturella ekosystem- 
tjänster kopplade till mental 
återhämtning, motion och 
hälsa

• Kulturella ekosystem- 
tjänster kopplade till natur- 
pedagogik

• Materialproduktion i liten 
skala, lokalt virkesuttag 
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I tätorter sker ett möte mellan 
miljonprogram och omgivande miljöer 
samt landsbygd. På mindre höjder syns 
de bevarade fornlämningsområdena 
som innebär bevarade grönområden. 
Vid vattennära lägen är grönområden 
bevarade för rekreation enligt det dåva-
rande planeringsidealet. På bilden syns 
Alby. Flygbild 2012, Botkyrka kommun.

Gröna värden i  
tätortslandskapet
• Rymlig, välplanerad 

grönstruktur med 
bevarade naturvärden

• Terränganpassade, 
slingrande, småskaliga 
gaturum och lummiga 
tomter

• Gröna öar med 
fornlämningar

• Närhet till skog, åker och 
vatten

• Utblickar över skogs- 
och odlingslandskap

Tätortslandskap 
Den blandade, täta bebyggelsen finns i tätorternas centrala delar där verksamheter 
och bostäder blandas. Tätortslandskapet är mest påtagligt längs med kommunika-
tionsstråken i den norra halvan av kommunen. Historiska lager i tätortslandskapet 
syns genom fornlämningar som gravar, gravfält och bytomter. Eftersom dessa är 
skyddade enligt lag har det kommit att bli en viktig del av områdenas grönstruktur. 
De delar av Tullinge och Tumba som utvecklades från 1900–1960-talet är ofta ter-
ränganpassade med slingrande, småskaliga gaturum, lummiga tomter och blandade 
trävillor, stundtals i sjönära lägen. 1970-talets storskaliga och trafikseparerade 
områden karaktäriseras av högre, vidsträckta huskroppar med stort ljusinsläpp. Plan-
strukturen var öppen med stora gröna gårdar, ihopkopplade av gröna stråk för gående 
och cyklister. Det byggdes även många radhus och villor under samma tidsperiod. 
Bebyggelsen restes främst på odlingsmarken och man var mån om att de boende 
skulle få god tillgång till naturen. Särskilt längs med sjöstränderna bevarades 
områden för människors rekreation. Verksamhetsområdena är i hög grad lokaliserade 
utmed trafikerade stråk, såsom stora butiker i skyltlägen längs med E4 och E20. 
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Sociala värden och folkhälsa 

Våra livsmiljöer finns just där vi lever våra liv och uppstår i samspel 
med de människor vi möter, och den utemiljö som omger oss. Utemil-
jön i form av grönska och natur erbjuder mötesplatser, främjar hälsa, 
välbefinnande och bidrar till den lokala identiteten. 

God livsmiljö 

Alla har rätt till en god livsmiljö i ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. 
Covid-19-pandemin som drabbade världen har fått flera människor att värdera 
naturen och vår utemiljö högt. I de gröna rummen har känslan av frihet, återhämtning 
och möjligheten att träffa nära och kära varit en viktig strategi för många. 

I samhället ökar intresset för att minska sitt ägande, sitt beroende och sina åtaganden. 
Detta öppnar upp för nya sätt att bo, leva, arbeta, utbildas, vårdas, mötas och trans-
porteras. Här faller den gröna livsmiljön väl in, eftersom den varken ställer krav på 
konsumtion eller prestation. De funktioner vi kräver, i form av socialt samspel, 
biologiska system och fysisk upplevelse av naturen, kommer dock alltid att finnas 
kvar hos människan. Dessa kan inte alltid ersättas digitalt eller tekniskt.

Socialt samspel 
I den gröna utemiljön möts människor. Detta sker oavsett om man väljer att aktivt 
umgås med andra, eller om man istället drar sig undan till en lugnare plats. I det 
gröna finns det plats för en rad olika funktioner så som lekplatslek, fotboll, boule, 
träning på utegym och så vidare. Här sker också funktioner som inte ställer krav på 
fysisk aktivitet så som att träffa vänner, finna avkoppling, njuta av blomprakt eller ha 
picknick på en öppen gräsmatta. Eftersom vi människor har olika behov är det viktigt 
att det finns en variation av gröna platser. De behöver vara tillräckligt stora, vara 
utvecklingsbara, finnas på rätt avstånd och vara någorlunda jämnt fördelade geogra-
fiskt. 

Grönområden och stråk kopplar samman funktioner i staden och skapar möjlighet att 
röra sig inom och mellan olika kommundelar, utan att vara beroende av bil. 
Människor möts, rör sig och leker, både i det nära grannskapet och i större parker i 
stadsdelen. 

Välmående 
”Naturen är själv ofta den bästa botaren av sjukdomar” - Carl Von Linné (kring 1770) 

Det har länge varit känt att naturen fungerar som en läkande kraft för oss människor. 
Många upplever denna koppling starkt, medan vissa upplever den mindre direkt. Men 
den positiva effekten finns där och påverkar alla människor. Har vi en stark koppling 
till naturen blir vi friskare och känner större livskraft. Naturen bidrar till att minska 
stress, stärka vår kognitiva förmåga, öka vår koncentrationsförmåga och sänka 
blodtryck. Vetenskapen kommer hela tiden ut med ny kunskap kring hur det gröna 
motverkar fysisk och psykisk ohälsa. 
Naturen och de gröna utemiljöerna nyttjas för rekreation, friluftsliv och socialt sam-
spel. Naturens resurser är avgörande för att skapa goda och hållbara vanor och 
minska hälsoklyftan mellan olika grupper. Barnens utevistelse gynnas av att vi både 
bevarar och skapar utforskande och pedagogiska miljöer som bjuder in till rörelse, 
lek och umgänge med kompisar. Alla barn har rätt att sätta händerna i jorden, uppleva 
naturens dofter och årstidsvariationer oavsett om man bor i tätort eller på landsbygd. 
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Kulturarv och identitet 

Vi hanterar nutid och planerar för en framtid, men de gröna strukturerna visar också 
på spår och värden från en dåtid. Kulturmiljön är hela den miljö som vi människor 
skapat genom tiderna. Det gröna kulturarvet utgör en viktig stomme i Botkyrkas 
identitet, det bidrar med höga upplevelsevärden och en berättelse om Botkyrkas rika 
historia. 

Kulturmiljön hjälper oss att förstå hur människor förr använde platsen och hur det har 
präglat dess utveckling. Kulturarvet blir tillgängligt och förståeligt för alla genom att 
det synliggörs i den fysiska miljön och kan på så sätt vara en del i att bidra till 
hemkänsla. Tillgängliga och inbjudande grönområden där kulturmiljöerna synliggörs 
ger platsen ett historiskt djup som stärker den sociala sammanhållningen och de 
boendes känsla av tillhörighet. Kulturmiljöerna är också viktiga besöksmål både för 
boende i Botkyrka och för andra som besöker kommunen. 



Samtal från dialogkommissionen i Hallunda – Norsborg 2019. 

Dialog med Botkyrkaborna

För att fördjupa och förstå de sociala värden som de gröna struktu-
rerna ger Botkyrka behövs Botkyrkabornas kunskap kring hur man 
använder sig av de gröna utemiljöerna i kommunen. Det är viktigt 
att hålla en tät dialog med alla medborgare i Botkyrka. Dialogen är 
central för att Botkyrkaborna och andra målgrupper ska få insyn, 
kunna granska, påverka och få tillgång till kommunens verksamhet 
och beslutsprocesser. 

Dialog kring grönstrukturprogrammet
Under de senaste åren har det genomförts ett stort antal olika dialoger i Botkyrka där 
medborgarna har träffat både politiker och tjänstepersoner från kommunen. Ofta 
har dokumenterade dialoger förts i samband med exploateringsprojekt och investe-
ringsprojekt eller som en del av underlag till olika styrdokument. Dialogerna har 
genomförts både i digital form och som fysiska möten på den aktuella platsen, ibland 
med en bestämd urvalsgrupp och ibland som öppna dialoger för alla Botkyrkabor att 
delta. I många av dessa dialoger har man diskuterat de gröna frågorna.  

Underlag och sammanställningar från dialoger som berört gröna frågor har utgjort ett 
av de viktigaste underlagen för kartläggningen av sociala värden både för platsens 
upplevelsevärden och för vilka aktiviteter och funktioner platsen erbjuder. För att 
komplettera befintliga underlag i de kommundelar där underlag runt de gröna områ-
dena inte var tillräckliga, har tjänstepersoner från kommunen medverkat vid Dialog-
kommissionen i Storvreten, Hallunda/Norsborg, Fittja, Vårsta och Riksten under 
2019-2020.

Frågor från dialogkommissionen: 

• Lista de aktiviteter du brukar göra i din utemiljö. 
• Finns det hinder för att du ska kunna ta dig fram till utemiljön du vill besöka?
• Saknar du något i den gröna utemiljön?  
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”Det saknas större ytor 
för många att samlas”

”Mer information om 
hur man tar sig till 
besöksvärda platser” 

 – Medborgare i Norsborg 

Lista aktiviteter du brukar göra i din utemiljö - Dialogkommissionen Vårsta 2020

”Här finns en bra 
tillgång på större 
grönområden och 
stora rekreativa 
värden. Jag saknar 
dock en park för 
mötesplatser, som 
dessutom innehåll-
er utegym och 
möjlighet till lek” 

 – Medborgare i Vårsta 
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Gröna målpunkter och stråk 

Botkyrka innehåller mycket grönska i form av parker, åkrar och betesmarker 
samt skogsområden. I ett landskap med en rik kulturhistoria och varierande 
natur är förutsättningarna goda för att leverera en rad olika kulturella ekosystem-
tjänster. Här redogörs för några av de mest uppskattade och välkända gröna 
målpunkterna och stråken i och kring de olika kommundelarna som ingår i grön- 
strukturprogrammets avgränsning. 

Rekreationsområden och naturreservat
Vid sjön Aspens östra strand ligger Hågelby gård som är en av kommunens mest 
uppskattade målpunkter med vacker parkmiljö och 4H-gård. Gårdens placering mitt i 
mellan två olika kommundelar gör platsen tillgänglig för många och den upplevs till-
höra alla Botkyrkaborna. 

För den som är ute efter en skogsupplevelse är Lida friluftsområde ett uppskattat 
besöksmål både för boende inom kommunen och för hela regionen. Lida som ligger 
nära de nya stadsdelarna i Riksten är själva Skogsmulles födelseort och platsen har 
rötter i friluftslivets tidiga dagar på 1930- och 40-talet. Lida är skyddat som naturre-
servat. Inom grönstrukturprogrammets avgränsning finns det ytterligare tre naturre-
servat: Vinterskogen, Ekholmen och Bornsjön. Bornsjön i nordväst är ett av länets 
största naturreservat och omger en av Stockholm läns reservvattentäkter. 

Från både Storvreten i Tumba och Brantbrink i Tullinge nås Harbroskogen, ett stort 
skogsområde med ett finmaskigt nätverk av motionsstigar och skidspår. 

Omgiven av sjöar  
Det sjörika sprickdalslandskapet bjuder på höga natur- och upplevelsevärden och det 
är aldrig långt till vattnet i Botkyrka. De oexploaterade strandmiljöerna är ofta art- 
och variationsrika och vattnet bjuder in till både lek och mental återhämtning. Det 
finns fler platser med fina utblickar där det går att uppleva en känsla av rymd och 
frihet, särskilt där landskapet reser sig högt som vid Örnberget vid Tullingesjön. 

Botkyrka Mälarstrand i norr är en värdefull tillgång för hela regionen och strandmil-
jöerna längs med  exempelvis Albysjön och Malmsjön bidrar till attraktiva parkmil-
jöer. Inom avgränsningsområdet för grönstrukturprogrammet finns fyra kommunala 
badplatser som lockar till många besök.  

Upplevelserika promenader 
I Botkyrka finns många strandpromenader och dessa är exempel på mycket viktiga 
stråk. Även de större cykellederna är viktiga för att knyta ihop de olika kommun- 
delarna. 

Den så kallade Mälarpromenaden från Norsborgs herrgård till Slagsta är ett upp-
skattat promenadstråk med dragningskraft för hela regionen. Från Alby via Flottsbro 
går det att promenera till Tullingesjöns östra strand. Uttrans nyanlagda strandpro-
menad låter fler komma nära vattnet. Både i Tumbas södra stadsdelar och i Riksten 
ligger naturen runt knuten med möjlighet till promenader och joggingturer både till 
Vinterskogen, Harbroskogen och skogarna i och runt Lida. I Vårsta finns omgivande 
natur både i form av intilliggande naturreservat och promenader längs med Malmsjön.
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Getaren 

Bysjön

Hacksjön

Malmsjön
Sörmlandsleden 

Uttran

Aspen

Tullingesjön

Albysjön

Mälaren

Bornsjön

Norsborgs gård

Sturehov

Hallunda gård 

Hågelby gård

Lindhovs gård 

Botkyrka kyrka

Hamra gård

Älvesta säteri

Lill-Tumba 

Rikstens säteri

Alby gård

Fittja gård

Stora dammens naturområde 

Lida naturreservat

Harbroskogen

Loviseberg

Lilla Dalen

Kassmyraskogen 

Kassmyraåsen

Mosstorpsskogen

Tumba skog

Nackdalaskogen

Vinterskogens naturreservat

Botkyrkabacken

Flottsbro

Örnberget

Blickaberget

Aspberget

Eriksbergsåsen

Slagstabadet

Stendalsbadet

Brotorpsbadet

Lida friluftsgård

Mälarpromenaden

Bornsjöns naturreservat

Ekholmens naturreservat

NORSBORG
HALLUNDA

SLAGSTA

SÖDRA PORTEN

FITTJA

ALBY

TULLINGE

TUMBA

VÅRSTA

RIKSTEN

ERIKSBERG

Badplats

Lekplats

Vandringsleder och motionsspår

Övergripande cykelvägar

Naturreservat

Stora sammanhängande grönområden  

Gröna målpunkter och stråk
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På en övergripande nivå är de fyra stora naturreservaten 
Bornsjön, Vinterskogen, Lida och Ekholmen alla viktiga 
målpunkter, likaså sjöarna. Strandpromenaderna är exempel 
på värdefulla gröna stråk. De större cykellederna är också 
viktiga för att knyta ihop de olika kommundelarna. 



Funktioner och aktiviteter i det 
gröna vardagsrummet

Vad innebär funktioner och aktiviteter 
De gröna strukturerna i Botkyrka har mycket att erbjuda. För att få en helhetsbild av 
det gröna vardagsrummet kartläggs här vilka funktioner och aktiviteter som finns på 
platsen. Flera funktioner och aktiviteter räknas också till de kulturella ekosystem-
tjänsterna, tjänster som människor får direkt av naturen i form av exempelvis rekrea-
tion, välmående och estetiska upplevelser.

Nästan alla gröna strukturer har något värde för någon, eller för många. En yta som 
idag får den lägsta klassen i karteringen ”värde” kanske behöver fyllas med flera 
funktioner för att nå upp till ”mycket högt värde”. Detta gäller särskilt om den karte-
rade ytan finns på en utpekad strategisk plats. 

32 2  |  BOTKYRKAS GRÖNA RESURSER

Lekplatslek 
Bad
Picknick/parkhäng 
Folkliv
Naturstudier/utflykt
Promenader 

Funktioner och aktiviteter (som ingår i kartläggningen) kallas ibland även för sociotopvärden.

Funktioner och aktiviteter

Bollspel
Ro och avkoppling 
Sitta i solen 
Skugga
Löpträning 

Skridsko
Backåkning 
Djurhållning
Odling 
Bärplockning 

Evenemang 
Naturlek 
Ridning 
Cykling
Skidor

Det är viktigt att planera för en mångfald av 
grönområden. Stora, öppna och plana gräsytor 
är värdefulla som mötesplatser, särskilt vid 
högtider som man vill fira med många.



Kartläggning av funktioner och aktiviteter 
För att kartlägga vilka funktioner och aktiviteter som finns på platsen har platsbesök 
skett i största mån. I annat fall har flygbildstolkning, digital gatuvy, kommunens 
interna webkarta, beskrivningar från medborgardialoger och samtal med sakkunniga 
fungerat som underlag. Vissa generella antaganden om ytorna förekommer. Består 
ytan till exempel av en större skog antas det finnas bär eller svamp i denna. Ett annat 
exempel är att aktiviteten promenad ingår så fort det förekommer en gångbana/stig/
gångstråk på eller i direkt anslutning till ytan. 

I kartläggningen ingår inte mindre gröna ytor inne i bostadsområden eller ytor som 
tillhör skola, förskola, vård och omsorg eller villaträdgårdar. Däremot ingår större 
naturytor oavsett markägoförhållande om dessa ingår i ett viktigt grönt samband. 
Kartläggningen visar bara på funktioner och tar inte hänsyn till andra aspekter. 
Exempel på andra aspekter kan vara hur de som bor i området upplever platsen, om 
den är strategisk eller hur många som använder platsen. En mer ingående analys av  
sociala värden där även upplevelsevärden och karaktärer finns karterade hittar du på 
sidorna 67, 69 och 71. 
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Varje sammanhängande yta har fått ett värde utifrån hur många funktioner och aktiviteter 
som finns där idag. 

Modell för antal funktioner och aktiviteter 

Värde = På platsen finns 1-2 funktioner eller aktiviteter 

Högt värde = På platsen finns 3-5 funktioner eller aktiviteter 

Mycket högt värde = På platsen finns fler än 5 funktioner eller aktiviteter

Fiske i stillhet, vid Uttrans strand. 



Kartläggning av funktioner och 
aktiviteter i de olika kommundelarna 

Norsborg, Hallunda, Fittja, Alby och Eriksberg 
Kommundelarna Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby har en tydlig social struktur, 
med centrala parkstråk genom stadsdelarna som bidrar till rörelse och funktioner som 
lekplatser, idrott, odling och annan vistelse. Norsborg knyts samman med Hallunda 
av ett sådant stråk, likaså Fittja och Alby har liknande struktur som vuxit fram under 
miljonprogrammets planeringsideal. Till huvudstråken knyts mindre stråk som binder 
samman kvarteren.

I bebyggelsens utkanter finns den till synes orörda naturen som korsas av gångstråk 
och cykelvägar och som lämnats relativt oprogrammerade bortsett från enstaka 
bänkar och grillplatser. Här ges tillfälle till andra upplevelser och funktioner som 
lugna promenader, stillhet och vistelse i naturen. Naturområdena binds samman av 
motionsslingor och gröna kopplingar som skapar möjlighet till motion och rörelse i 
naturområden runt stora delar av kommundelen.

Tumba och Vårsta 
Centrala Tumba har sina främsta gröna kvaliteter kopplade till Sven Tumbas park och 
Storvreten. Här uppnås stadsparkskaraktär med både fria grönytor och flera rekrea-
tiva funktioner som lek, idrott och sittplatser i lummig miljö. 

En viktig kvalitet är också de många natur- och kulturmiljöer som angränsar direkt 
till kommundelen, såsom Lill-Tumba, Hamra gård samt Vinterskogens och Lida 
naturreservat. I söder korsar även Sörmlandsleden kommundelen vilken har ett högt 
rekreativt värde ur ett regionalt perspektiv.

Precis som i de norra delarna av kommunen så möter naturen bebyggelsens utkanter. 
Här är skogsområdena stora och sammanhängande. Flera av naturområdena har  
motionsslingor och stråk som skapar möjlighet till motion och rörelse runt stora delar 
av Tumba och Vårsta.

Tullinge och Riksten 
Tullinge upplevs som en grönskande kommundel tack vare den höga andelen stora 
villatomter i kombination med skogsområden insprängda i bebyggelsen. Sprickdals-
landskapets skogshöjder som genomkorsar kommundelen ger boende i villaområdena 
goda möjligheter till promenader och naturupplevelser. 

Vid Tullingesjöns strand finns de största sociala kvaliteterna i de grönområden som är 
tillgängliga för allmänheten med historiska gårdsmiljöer, utblickar och geologiska 
landformer. Vid sjöns östra strand ligger Södertörns största förkastning, Örnberget, 
som ger både goda klättringsmöjligheter och utsiktsplatser. Här finns också möjlighet 
till bad vid Stendal och att vistas vid välbevarade kulturhistoriska miljöer runt 
Tullinge gård och Trädgårdstorpet. 

I södra delarna av Tullinge ligger noden Banslättsparken som kopplar samman olika 
bostadsområden. Den nyupprustade parken kommer innehålla både lek, utegym och 
fungera som en central mötesplats. Brantbrink har höga värden för idrott och motion  
och fungerar som entré till större grönområden. De nya stadsdelarna i Riksten ligger 
omgivna av natur med höga värden ut mot Lida. 
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Mycket högt värde

Högt värde 

Värde  

Getaren 

Bysjön

Hacksjön

Malmsjön

Uttran

Aspen

Tullingesjön

Albysjön

Mälaren

Bornsjön

Norsborgs gård

Sturehov

Hallunda gård 

Hågelby gård

Lindhovs gård 

Botkyrka kyrka

Hamra gård

Älvesta säteri

Lill-Tumba 

Rikstens säteri

Alby gård

Fittja gård

Stora dammens naturområde 

Lida naturreservat

Harbroskogen

Loviseberg

Lilla Dalen

Kassmyraskogen 

Kassmyraåsen

Mosstorpsskogen

Tumba skog

Nackdalaskogen

Vinterskogens naturreservat

Botkyrkabacken

Flottsbro

Örnberget

Blickaberget

Aspberget

Eriksbergsåsen

Slagstabadet

Stendalsbadet

Brotorpsbadet

Lida friluftsgård

Mälarpromenaden

Bornsjöns naturreservat

Ekholmens naturreservat

NORSBORG
HALLUNDA

SÖDRA PORTEN

FITTJA

SLAGSTA

ALBY

TULLINGE

TUMBA

VÅRSTA

RIKSTEN

ERIKSBERG

Funktioner och aktiviteter
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Utsikt från Sturehovs slott. 
Slottet ligger i Bornsjöns 
naturreservat och inom 
riksintresseområdet för 
kulturmiljövård
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Biologisk mångfald  

Biologisk mångfald kan beskrivas som variationsrikedomen i naturen 
genom mångfalden av arter, ekosystem och naturtyper samt genetisk 
variation inom arterna. Naturens mångfald är en förutsättning för funk-
tionella ekosystem, med långsiktig förmåga att producera ekosystem-
tjänster. För att kunna upprätthålla eller uppnå hög biologisk mångfald 
är det viktigt att olika arter kan röra sig mellan naturområden, att den 
gröna infrastrukturen är väl sammanbunden.

Biologisk mångfald – förutsättning för mänskligt liv
Biologisk mångfald är viktig att bevara av etiska orsaker, men också därför att biolo-
gisk mångfald påverkar ekosystemfunktioner. Våra ekosystem utför livsviktiga upp-
gifter som vi människor inte klarar oss utan och som vi inte kan ersätta eller lösa med 
tekniska system. Sådana ekosystemtjänster är exempelvis växternas fotosyntes och 
upptag av växthusgaser, insekternas pollinering och våtmarkernas rening av övergö-
dande ämnen. Sambandet mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster är ofta 
komplext. Den biologiska mångfalden förstärker andra typer av ekosystemtjänster. 
Till exempel när vegetation binder jordar och hindrar erosion, när småkryp återför 
näring till våra jordar genom nedbrytning och när insekter pollinerar grödor. För att 
vi ska kunna fortsätta ta del av ekosystemtjänster måste vi planera och lämna 
utrymme för resilienta och robusta ekosystem. 

Klimatförändringar och biologisk mångfald 
Klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden är två områden 
där det behövs snabba och kraftfulla insatser för att vända den negativa utvecklingen. 
Ökad förekomst av extrema väderhändelser och andra störningar kan orsaka mer 
plötsliga förändringar i den biologiska mångfalden. En del naturliga störningar i våra 
skogar kan gynna den biologiska mångfalden, men om ekosystemen inte har möj-
lighet att återhämta sig blir effekterna negativa. Klimatförändringarna förväntas leda 
till både krympande och växande livsmiljöer, och därmed ha olika effekter på arters 
utbredning. De kan leda till att arter försvinner eller att det tillkommer nya arter i en 
viss miljö. Ekosystem med hög biologisk mångfald är mer produktiva, stabila och 
bättre på att anpassa sig till miljöförändringar som uppstår i ett förändrat klimat. 
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Artrika naturmiljöer
Även storstadsregioner måste ta ett ansvar för den förlust av arter som sker. Den 
främsta orsaken till att vissa arter dör ut är att deras livsmiljöer delas upp i för små 
enheter eller försvinner helt så att de inte kan spridas. Det är lätt att tro att bevarandet 
av arter kan ske på landsbygden. Det storskaliga jord- och skogsbruket har emellertid 
medfört att stora delar av landsbygden består av relativt artfattiga miljöer. En särskild 
ansvarsmiljö för Stockholmsområden är exempelvis ekmiljöerna –länets rikaste mil-
jöer med gamla och grova ekar är koncentrerade kring Storstockholm. Även tallmil-
jöerna i Stockholmsområdet har mycket höga biologiska värden. 

Variationsrika landskap
Ett varierat utbud av naturtyper som brukas hållbart inom ett område ger ofta goda 
förutsättningar för olika arter och deras olika behov av skydd, föda och fortplantning. 
Begreppet mosaiklandskap används ibland för att beskriva ett landskap eller ett 
område med många olika slags gröna miljöer. Variationsrikedomen hänger också på 
åldersfördelning i vegetationen samt förekomst av olika trädslag, buskar och blom-
mande örter. I Botkyrka återfinns mosaiklandskapet på flera platser särskilt i över-
gången mellan odlingsmarker och skogsmarker. 

Större areal grönyta ger ofta bättre förutsättningar för fungerande ekologiska pro-
cesser och variation i fråga om naturtyper och livsmiljöer, vilket i sin tur ger bättre 
förutsättningar för biologisk mångfald. I andra fall kan en och samma naturtyp, till 
exempel en äldre barrskog innehålla stor variation, trots att den till synes består av 
bara en slags natur. Olika arter har olika arealkrav, och många arter behöver kunna 
röra sig mellan olika typer av miljöer för att söka föda och skydd eller hitta partners 
för fortplantning. Det är därför svårt att ge exakta värden på hur stor areal grönyta 
som behövs inom ett område, eller hur brett ett grönt samband behöver vara för att 
det ska anses vara hållbart, men generellt gäller ”ju större, desto bättre”.

En sammanhållen grönstruktur
Grönytor och naturtyper som finns på lagom avstånd från varandra ger viktiga förut-
sättningar för biologisk mångfald. Ju mer sammankopplat desto bättre, men olika 
arter har olika förutsättningar och krav. I princip har varje art sina unika krav på 
spridningsförhållanden och hur sammanhängande grönstrukturen behöver vara.

Många flygande arter kan lätt röra sig mellan olika områden. Andra arter som till 
exempel groddjur och vissa insekter har det betydligt svårare och kan påverkas av 
barriärer som stora vägar och andra hårdgjorda miljöer med störningar. 

På nationell och regional nivå används ofta begreppet grön infrastruktur. Målet med 
att arbeta med grön infrastruktur är att säkerställa att olika naturtyper och strukturer 
finns i landskapet. De ska också fördela sig över Sverige på ett sådant sätt att den-
långsiktiga överlevnaden för arter och naturtyper tryggas.

En fungerande grön infrastruktur är en förutsättning för arters möjlighet att röra sig 
genom landskapet. Grön infrastruktur kan ses som ett samlingsbegrepp för både 
vatten- och landmiljöer och den omfattar hela landskapet, både natur och anlagda 
grönområden. Grön infrastruktur är relevant att använda som begrepp även på kom-
munal nivå. 

Parametrar som 
påverkar spridningen 
av arter: 
• avstånd

• kvaliteten på mellan- 
liggande landskap

• barriärer/motstånd, där 
t.ex. tättbebyggda 
områden med höga 
byggnader, och större 
vägar, kan utgöra 
kraftiga barriärer.

I en gammal skog som här i 
Vinterskogens naturreservat har 
det över tid skapats en mängd 
olika småmiljöer. Det finns 
också exempel på mindre 
grönytor som ofta har höga 
värden. Det kan vara vatten-
samlingar, stensamlingar, 
branter, stående eller liggande 
döda träd. 



38 3  |  VÄGEN FRAMÅT FÖR DET GRÖNA

Kartläggning av biologisk mångfald
Kartan på sidan 39 visar var i landskapet det finns områden som bidrar till den biolo-
giska mångfalden inom grönstrukturprogrammets avgränsning. Karteringen av ekosys-
temtjänster för biologisk mångfald utgår från en sammanställning av olika underlag. 
Olika områden har poängsatts beroende på hur högt värde respektive område bedöms 
ha för biologisk mångfald. Det handlar om områden som har skyddats på grund av sina 
höga naturvärden, exempelvis naturreservat eller Natura 2000-områden, naturområden 
med särskilt hög biologisk mångfald som ängs- och hagmarker samt naturområden som 
på regional skala är mer ovanliga eller på olika sätt hotade, som sumpskogar. I karte-
ringen har all grönstruktur fått ett visst värde för biologisk mångfald eftersom all grön-
struktur i staden och det tätortsnära landskapet bedöms bidra till den gröna 
infrastrukturen och i viss mån även till biologisk mångfald.

Norsborg, Hallunda, Alby, Fittja och Eriksberg
Områden med höga värden för biologisk mångfald finns främst i de större samman-
hängande skogsområdena som utgörs av både barr- och lövskogsområden som exem-
pelvis Mälarpromenaden norr om Norsborg och Hallunda. Söder om Alby finns ett 
värdefullt skogsområde med kopplingar österut. I och med att stadsdelarna är byggda 
i ett herrgårdslandskap så finns det många rester av ädellövmiljöer i jordbruksland-
skapet kvar. Även dessa är betydelsefulla för den biologiska mångfalden i området 
med sina ek- och tallmiljöer.  

Tumba – Vårsta
Den biologiska mångfalden i Tumba är till stor del knuten till de större skogsområ-
dena i utkanten av bebyggelsen. Området ligger i ett sprickdalslandskap med varie-
rande skog, främst bestående av magra hällmarkstallskogar på höjderna och högrest 
granskog i dalgångarna. Vinterskogens naturreservat, Lida naturreservat och skogen 
kring Mosstorp är alla exempel på större tätortsnära skogsområden med högt värde 
för biologisk mångfald. I de mer tätbebyggda områdena finns också flera exempel på 
mindre områden med högt värde för biologisk mångfald. De är antingen en rest från 
ett mer kulturpräglat landskap eller från barrskogsmiljöer.

Tullinge – Riksten
I området kring Tullinge finns flera områden med särskilt värde för biologisk mång-
fald. I norra delen är skogen kring Skansberget och Stendal särskilt värdefull. I syd-
östra delen, väster om Brantbrink och Riksten finns flera mindre skogsområden med 
högt värde för biologisk mångfald. Mer centralt i västra delen av området intill 
Tullingesjön finns Maden, en anlagd våtmark och ett ädellövsområde, som båda 
bedömts som särskilt värdefulla för den samlade biologiska mångfalden i Tullinge. 
Höga naturvärden finns också längs med hela östra Tullingesjöstranden. 



Getaren 

Bysjön

Hacksjön

Malmsjön

Uttran

Aspen

Tullingesjön

Albysjön

Mälaren

Bornsjön

Stora dammens naturområde 

Lida naturreservat

Harbroskogen

Loviseberg

Lilla Dalen

Kassmyraskogen 

Kassmyraåsen

Mosstorpsskogen

Tumba skog

Nackdalaskogen

Vinterskogens naturreservat

Botkyrkabacken

Flottsbro

Örnberget

Blickaberget

Aspberget

Stendalsbadet

Brotorpsbadet

Lida friluftsgård

Mälarpromenaden

Bornsjöns naturreservat

Ekholmens naturreservat

NORSBORG
HALLUNDA

SLAGSTA

SÖDRA PORTEN

FITTJA

ALBY

TULLINGE

TUMBA

VÅRSTA

RIKSTEN

ERIKSBERG

Biologisk mångfald – värdering
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DEL 3

vägen framåt för det GRÖNA 
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Det här delen ger en fördjupad bild av Botkyrkas grönst-
ruktur, genom fyra mål. Varje mål redovisar ett antal för-
slag på metoder som ska vara till stöd för att uppnå målet 
i fråga. Tillsammans säkerställer metoderna fungerande 
ekosystem och ekosystemtjänster i kommunen. Till varje 
mål redovisar vi en så kallad verktygslåda, full med tips 
och fakta och hur vi på ett bättre sätt kan argumentera 
och arbeta för en högkvalitativ grönstruktur. 
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Fokus på en grön framtid 

Arbetet med att bevara, stärka och utveckla grönstrukturen i Botkyrka 
är ständigt pågående. Det är viktigt att identifiera vilket jobb vår natur-
mark och våra parker ska utföra på platser där människor, vägstruk-
turer, byggnader och övriga samhällsfunktioner ska rymmas, ofta i 
samma begränsade landskapsrum som djur och växter. Den här delen 
av programmet samordnar värden och hittar prioriteringar kring sam-
hällsutvecklingen. Genom en helhetsbild ökar medvetenheten om hur 
beslut och utveckling påverkar de gröna rummen i vår livsmiljö.

Målbilder 
Först i denna del presenteras målbilder på övergripande nivå samt för de olika kom-
mundelarna. Målbilderna visar på en ansvarsfull markanvändning som stödjer 
visionen av att de gröna rummen ska rymma många värden.   

Mål 
I programmet har vi tagit fram fyra mål som tillsammans omfattar den breda 
aspekten av de gröna frågorna, och som behöver hanteras inom kommunens gröna 
arbete. De fyra målen är: 

1.  Grönstrukturen är en självklar del av Botkyrka som plats

2.  Botkyrkabornas grönområden skapar möten och är lätta att nå

3.  Grönstrukturen i Botkyrka är sammanhållen och har hög biologisk mångfald

4.  Botkyrkas grönstruktur är robust och bidrar till att hantera klimatförändringarna

Till varje mål tillkommer förslag på metoder som kan hjälpa till att säkerställa målen 
och målarbetet. Val och tillämpning av metoder är beroende av en rad faktorer så som 
platsegenskaper, sakägare, resurser, framtida samhällsutveckling och ny kunskap. 
Den mänskliga insatsen kan bli omfattande på platser där grönstrukturer fattas, och 
sociala värden och naturvärdena är begränsade. Det vill säga att vi måste tillskapa 
dessa värden i nya gröna strukturer. På en annan plats ryms redan resurser och vi kan 
luta oss tillbaka och nyttja de gröna strukturerna och värdena som platsen erbjuder. 
Oavsett förutsättningar strävar vi alltid mot en effektiv markanvändning som innebär 
att utnyttja samma yta för flera funktioner, exempelvis kan en park för rekreation 
också fungera för klimatreglering och flödesreglering. 

Till varje mål finns fördjupade analyser samt en verktygslåda som innehåller verktyg, 
metoder, argument och inspirerande exempel som synliggör och kommunicerar 
värdet av grönstrukturen till nytta för den fysiska samhällsbyggnadsprocessen

En avgörande framgångsfaktor för vägen framåt, är att säkerställa och synliggöra 
vilka ekonomiska värden de gröna strukturerna genererar både i den kortsiktiga eko-
nomin, och som vinster ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. En annan avgörande 
framgångsfaktor är samarbete och samsyn, eftersom de gröna strukturerna hanteras 
inom olika processer och hos olika sakägare. Alla som påverkar, och verkar, i våra 
grönområden behöver därför bidra. Det kan handla om kommunen, medborgare, 
verksamheter, markägare, exploatörer med flera. Ingen kan göra allt, men många kan 
göra lite, och tillsammans kan vi skapa en fungerande helhet.  
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Bysjön

Hacksjön

Malmsjön

Uttran

Aspen

Tullingesjön

Albysjön
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Målbilder

Botkyrkas stadsbygd består av flera olika kommundelar, alla med en 
egen identitet och stolthet. Det innebär att det finns en stor variations-
rikedom i grönområde, boendemiljö, upplåtelseform och karaktär med 
möjlighet till en stark lokal förankring. Grönstrukturen kan hjälpa till att 
överbrygga barriärer, skapa mötesplatser och knyta ihop de olika kom-
mundelarna. Baserat på grönstrukturprogrammets gröna vision, mål, 
analyser, kartläggningar, målbeskrivningar och metoder presenteras 
målbilder där gröna värdena är sammanvägda och värderade. Målbil-
derna visar på en ansvarsfull markanvändning som stödjer måluppfyl-
lelse där de gröna rummen kan rymma ännu fler funktioner.   

Målbild övergripande
Parker, gröna stråk, trädkantade gator, torg och naturområden är alla viktiga delar av 
våra befintliga stadsdelar i förtätningar och i stadsutvecklingsprojekt. Den gröna 
strukturen är komplex och det går inte att visa allt i en och samma kartbild utan vi 
måste presentera olika skalor som visar olika typer av information och detaljer. På 
den övergripande skalan är det viktiga att visa hur den gröna strukturen hänger 
samman genom hela stadsbygden och blir tillgänglig för alla Botkyrkabor.   

De sammanlänkade gröna stråken har gröna noder som består av platser med olika 
gröna karaktärer, det kan vara parker, badplatser eller intressanta gröna kulturmiljöer. 
Gröna entréer hakar på det gröna nätverket och kan även fungera som mötesplatser. 
Entréplatser ska hjälpa den som kanske inte är så van att vistas i naturen eller hjälpa 
den nyinflyttade att hitta rätt på sin gröna upptäcktsfärd. Viktiga gröna landskapssam-
band innehåller värden både från herrgårdslandskapets odlingsmarker och barrskogs-
landskapet. Landskapssambanden representerar landskapsrummen där Bornsjökilen 
och Hanvedenkilen möts och är viktiga för en sammanhängande grön infrastruktur på 
en regional nivå. Stadsutvecklingsnoderna rymmer goda möjligheter att skapa nya 
gröna miljöer som passar den mänskliga skalan och som genom multifunktionella 
ytor kan ta ekosystemtjänsterna ännu närmare vårt gröna vardagsrum.  

Målbild kommundelar
När vi zoomar in i målbilderna får vi fram en mer detaljerad bild av hur den gröna 
strukturen hänger samman i just den aktuella kommundelen. Jämfört med den över-
gripande målbilden kan man då se ytterligare gröna rum och stråk träda fram. Målbil-
derna utgår dock fortfarande från en strategisk nivå. I exempelvis parkprogram har vi 
möjlighet att gå in i ännu mer i detalj som lekplatser eller fickparker. Även i 
detaljplaner behandlas en annan skalnivå och här finns andra ramar att påverka 
utformning och innehåll av grönstrukturen.
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Parker 
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Målbild kommundel – Tumba och Vårsta

453  |  VÄGEN FRAMÅT FÖR DET GRÖNA
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Gröna entréer

VÄLETABLERADE GRÖNA RUM

GRÖNA RUM OCH STRUKTURER 
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
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Målbild kommundel –  
Tullinge och Riksten

46 3  |  VÄGEN FRAMÅT FÖR DET GRÖNA



 

Harbroskogen

Flemingsbergs 
naturreservat

Flottsbro

Lida

Sågsjöparken 

Rikstens 
stadsdelspark

Rikstens-
fältet

Skogsmulleparken

Skolparken

Lilla 
Riksten

Kantarellbacken

Centrumparken

Maden 

Östra
Tullingeberg

Banslättsparken

Blickaberget

Körsbärsparken
Pildammsparken 

Örnberget

Tullinge 
gård

”Källvägen”

Skansberget

Trädgårdstorp

Rikstens säteri

Brantbrinks 
idrottsanläggning

Hamra grustag

Tullingesjön

Stendalsbadet

Koppling mot Alby

Getaren

Bysjön

Kopplingar mot Tumba

TULLINGE 
TRÄDGÅRDSSTAD

TULLINGEBERG

TULLINGE 
LANTHEM

TULLINGE
SKOG

TULLINGE 
PARKHEM

TULLINGE 
VILLASTAD

BANSLÄTTTULLINGE
CENTRUM

STOCKMOSSENBRANTBRINK

RIKSTENS
FRILUFTSSTAD

I Botkyrka möter dalgångarna de grönskande branterna. Stad 
möter land. Här har alla tillgång till parker och naturområden 
med höga upplevelsevärden. De gröna miljöerna ger kontakt 
med Botkyrkas ursprung. Livskraftiga ekosystem ger utrym-
me för hög biologisk mångfald och lösningar som möter 
dagens och framtidens klimatutmaningar. Botkyrkas grön- 
struktur är både en förutsättning och en byggsten för den 
hållbara kommunen. Gröna stråk och mötesplatser överbryg-
gar barriärer och knyter ihop de olika delarna av kommunen.

Botkyrkas gröna vision
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1 Grönstrukturen är en självklar del av 
Botkyrka som plats  Mål

Målbeskrivning

Botkyrkas gröna parker och naturområden är byggstenar som vi är 
beroende av på samma sätt som vi är beroende av infrastruktur som 
byggnader, vägar, vatten och avlopp. En sammanhängande grön 
infrastruktur i Botkyrka lägger grunden för en god livsmiljö, en god 
ekonomi och höjer kommunens attraktivitet som plats att bo och vistas 
i. Gröna ytor behövs i en variation, stora och små, kuperade och plana 
för att rymma en mångfald av ekosystemtjänster och funktioner som 
gynnar både människa och natur och som vi inte har råd att vara utan. 
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Metoder för att uppnå mål 1

• Planera in, och skapa utrymme för grönstruktur i tidiga skeden innan 
planstrukturen blir låst. 

• Se till att varje kommundel efter sina egna förutsättningar och behov har 
tillgång till en variation av parktypologier (se kartering av befintliga 
typologier på kommande sidor). 

• Bevaka att de olika gröna kvaliteterna och gröna typologierna som är 
bärande för de olika stadsdelarnas karaktär bevaras. 

• Arbeta och väg in grönstrukturprogrammet i översiktsplanen i samband 
med aktualisering.   

• Värdefulla utblickar mot Botkyrkas “gröna fonder” och öppna landskap 
tas till vara. Hänsyn tas till viktiga siktlinjer och förändringskänsliga 
landskapsavsnitt.  

• Hantera den gröna strukturen ur ett regionalt perspektiv för att säkra 
regionala spridningssamband och andra gröna kvaliteter som framkom-
mer i regionala direktiv (exempelvis RUFS 2050).  

• Bevara modernismens kontrastrika möte med kulturlandskapet och 
värna om det tätortsnära jordbrukslandskapet. Ta extra stor hänsyn till 
odlingslandskapet och landskapsbild i Hamradalen, Älvesta, Lill-Tumba, 
Hågelby och Hammarby.   

• Bevara rymligheten i modernismens gröna stadslandskap och värna 
strukturer med trafikseparering och gröna parkstråk som binder 
samman både stadsdelar och grönområden.  

• Kulturparker ska fortsatt vara en del i stadsstrukturen. Vid stadsutveck-
ling ska dessa stärkas, lyftas och bli mer tillgängliga.

• Säkerställ och synliggör vilka ekonomiska värden de gröna strukturerna 
genererar både i den kortsiktiga ekonomin, och som vinster ur ett 
långsiktigt helhetsperspektiv.
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Gröna vardagsrum – en palett 
av gröna typologier 

I Botkyrkas översiktsplan delas de gröna strukturerna in i olika rum. De gröna rummen 
inom tätorterna hamnar alla under kategorin ”gröna vardagsrum” som används dag-
ligen av dem som bor och arbetar i stadsdelen. I det gröna vardagsrummet ryms aktivi-
teter som lek, odling, sport, festivaler, promenader och picknick. I grönstruktur- 
programmet fördjupas det gröna vardagsrummet bland annat genom en kategorisering i 
olika gröna typologier. Genom en typologisk och geografisk indelning framträder ett 
mönster tillsammans med stadsstrukturerna inom tätorterna. Det framkommer också att 
dessa typologier har olika funktioner, olika skala samt olika värden och funktioner. De 
gröna typologierna nedan bygger delvis på Boverkets indelning från Gröna områden i 
planeringen – Bostadsnära natur.

Olika typologier i Botkyrkas gröna vardagsrum

Naturrummet 

Naturmark - All “natur” i staden. Oprogrammerad bortsett från stigar, bänkar och 
enstaka mindre anlagda platser, exempelvis grillplatser. Naturområdena innehåller 
olika typer av natur, från hällmarkstallskogar till ekhagar. 

Stadsdelsrummet  

Grönt stråk – Grönt stråk eller grön “ryggrad” för rörelse och rekreation, kopplar 
ofta samman olika stadsdelar men är också viktiga för att kunna röra sig genom 
sammanhängande gröna miljöer mellan två grönområden.

Landskapspark – Större social samlingspunkt och rekreativ plats för hela kom-
mundelen. Ofta öppna gräsmattor med inslag av bollplaner och stora träd. Kan 
innehålla odlingslotter eller andra områden för odling i staden, men kan också vara 
mer naturlika parker som exempelvis dagvattenparker. 

Kulturpark – Gröna områden med stark historisk anknytning. Huvudsakligen gröna 
miljöer, men kan innehålla byggnader.

Stadsdelspark – Central park för stadsdelen, en naturlig samlingspunkt med en 
egen identitet och tillräckligt stor för att rymma en mångfald av funktioner. 

Grannskapsrummet 

Grannskapspark – Mötesplatser för grannskapet, exempelvis storgårdskvarteren. 
Parkmötesplats för de närmsta kvarteren.

Allmänning – Gröna platser av lokal betydelse, ofta gräsmattor, med öppen funktion 
för till exempel bollspel eller annan vistelse, men utan omfattande programmering. 

Friarealer  

Väglandskap – Gröna vägområden, begränsad vistelsemöjlighet eller enbart 
funktion för passage.  

Åkermark – Odlingsmark som bidrar med utblickar och variation i landskapet. 

Aktivitetsrummet – höga rekreationsvärden i omlandet 
Det här är grönytor som pekats ut som har särskilt höga värden för friluftslivet som 
exempelvis naturreservat. Bygger också på hög täthet av motionsspår samt på 
underlag från rapporten Rekreationsskogar, (Skogsstyrelsen, 2009) 

Vad är en typologi?
Typologi betyder ”indelning i 
olika typer.”

Inom arkitekturen används 
begreppet bebyggelse- 
typologier för att beskriva 
olika stadsformer som 
exempelvis villastad eller 
stenstad. Här använder vi 
begreppet gröna typologier 
för att beskriva olika typer av 
parker och grönområden. 
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Den nyligen upprustade Blåklintsparken i Hallunda. Blåklintsparken är en av de fem grannskapspar-
ker som ligger centralt placerade genom hela Norsborg och Hallunda.  

Exempel på sparad naturmark mitt inne i Norsborg. Ekmiljöerna har sina rötter i herrgårdslandskapet. 
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Norsborg, Hallunda, Fittja, Alby och Eriksberg 

Byggstenar i det gröna vardagsrummet
När Norsborg, Hallunda, Fittja, Alby och Eriksberg byggdes på 1970-talet planerades 
allt från lekplatser till bollplaner och gångvägar i stadsdelarna. Bostadsområdena 
byggdes trafikseparerade och med närhet till naturen. Här finns ett medvetet utformat 
system med gröna stråk, grannskapsparker och stadsdelsparker. På höjderna finns 
stora skogsområden bevarade som används för promenader och naturrekreation och 
som utgör en påtaglig karaktär som grön fond i stadsmiljön. Skogsområdena intill 
Mälaren är en värdefull tillgång med flera stråk och målpunkter. Mälaren, Tullinge-
sjön och sjöarna i sydväst gör att kommundelen nästan är omringad av vatten. Stads-
delarna är alla byggda i Mälarens herrgårdslandskap. Här finns också bevarade 
fornlämningar och äldre bebyggelse som ger en inblick i områdets utveckling. De 
modernistiska miljöerna bildar stundtals skarpa kontraster mot ekmiljöer och öppna 
åkerlandskap. Det kringliggande landskapet ger många vackra utblickar från kom-
mundelen och en kontakt med det kulturhistoriska sammanhanget, vilket också är en 
viktig kvalitet för boende och besökare.



Gröna typologier –Norsborg, Hallunda, Fittja, Alby och Eriksberg 
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Tumba – Vårsta

Byggstenar i det gröna vardagsrummet
Här har bebyggelsen växt fram över en längre tidsperiod jämfört med stadsdelarna i 
Norsborg, Hallunda, Fittja, Alby och Eriksberg. Detta var ren jordbruksbygd fram till 
1750-talet då Tumba bruk etablerades här. På 1860-talet öppnades Västra stambanan 
och Tumba blev stationssamhälle, vilket i sin tur gav förutsättningar för utvecklingen 
av villastäder. Landskapet var mer skogsdominerat och odlingslandskapen var inte 
lika öppna och vidsträckta som herrgårdslandskapen i norr. Tumba upplevs som grönt 
och lummigt, mycket tack vare sparad naturmark och uppvuxna villaträdgårdar med 
stora träd. Stadsdelsparker finns i de centrala delarna av Tumba och i Storvreten. I de 
södra delarna där småhus- och villaområdena dominerar finns endast ett mindre antal 
grannskapsparker och allmänningar, och här finns det stora naturområden som Vinter-
skogen. Natur finns bevarad i höjdpartier, framförallt i Storvreten, Tuna, Vretarna och 
Solhöjden. De centrala delarna av Tumba ligger mittemellan två odlingslandskap, det 
som finns kvar runt Tumba bruk samt det mer storskaliga Hamradalen. Vårsta ligger i 
ett skogslandskap vid Malmsjöns norra strand. Sparade skogspartier och stora villa-
tomter gör att även Vårsta upplevs som rymligt och grönt. 

Sven Tumbas park 

Storvretsparken ska rustas upp. Storvretsparken ska förstärkas som mötesplats, stadsdelspark, 
rekreationsområde och plats för evenemang. Upprustningen beräknas bli färdig 2022.

54 3  |  VÄGEN FRAMÅT FÖR DET GRÖNA



Tumba

Vårsta

Gröna typologier  – Tumba – Vårsta 

Gröna typologier –Tumba och Vårsta 
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Mycket av det gröna i Tullinge centrum består idag av kvartersmark. Mellan flerbostadshusen går det 
gröna sammankopplande stråk. Den sparade naturmarken utgörs av både barrskog och ekpartier och 
ger en mångfald till upplevelsen av den bostadsnära naturen.  

Körsbärsparken är en grannskapspark i Tullinges trädgårdsstad med en tillgänglighetsanpassad 
lekplats.
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Tullinge och Riksten

Byggstenar i det gröna vardagsrummet
 I Tullinge har bebyggelse och grönstruktur växt fram sida vid sida genom olika tids-
perioder, från förra sekelskiftets villaområden till funktionalismens ideal på 1950-
talet och in i vår tid med stora utbyggnader som Riksten. Precis som i Tumba var det 
under 1900-talets mitt som det började byggas i högre takt i Tullinge. Då tillkom 
Tullingeberg och senare under miljonprogrammet byggdes flerbostadshus och radhu-
sområden som Römossen, Tullinge Skog och Tullinge centrum. Grönområden har 
sparats i höjdpartier och mellan huskropparna. Tullinge präglas ännu mer än Tumba 
av det skogsdominerade sprickdalslandskapet med dramatiska höjdskillnader som vid 
Tullingesjön. Det var det vackra landskapet som en gång lockade villastaden hit. 
Nästan hela Tullinge upplevs som grönt och lummigt, mycket tack vare de stora vil-
latomterna med gamla träd och obebyggda höjder. Parkstrukturen är otydlig här 
eftersom mycket lite mark avsatts till just parker. I hela Tullinge finns endast en 
stadsdelspark. Grannskapsparker och allmänningar finns utspritt. 



Tullinge

RIksten

Gröna typologier – Tullinge och Riksten 
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EKOSYSTEMTJÄNSTER VÄLMÅENDE – ÖVERLEVNAD

God hälsa

God 
livskvalitet

Goda 
sociala 

relationer

Skydd mot 
natur- 

katastrofer

Ekonomisk 
utveckling

Näringsrik 
mat

Säker 
livsmedels- 
försörjning

Dricks- 
vatten

Stödjande tjänster
...som biologisk mångfald, 
ekologiskt samspel och 
värdefulla naturtyper, 
fotosyntes och jordbildning

Matproduktion 

Färskvatten

Klimatreglering

Flödesreglering och vattenrening

Pollinering

Estetiska värden och kulturarv

Rekreation
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Verktygslåda för gröna byggstenar

Ekosystemtjänster i planeringen
Ett grönstrukturprogram är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla ekosystemtjäns-
terna i planering, byggande och förvaltning. I och med intensifierat jordbruk och skogsbruk, 
ökat exploateringstryck och förtätning har ytan där ekosystemtjänster kan skapas minskat. 
Att planera och lämna utrymme för fungerande ekosystemtjänster i staden har aldrig varit 
viktigare. Ekosystemtjänster som vi behöver i stadslandskapet är till exempel växter som 
renar luften vi andas, buskar och träd i olika åldrar och storlekar som dämpar buller från bil-
vägar, insekter som pollinerar frukt och bärväxter och vistelse i det gröna som förebygger 
och dämpar stress. 

Ekosystemtjänster kräver ekosystem 
En vanlig missuppfattning är att det går att skapa ekosystemtjänster med tekniska lösningar 
men ekosystemtjänster behöver fungerande ekosystem för att fungera. Ett ekosystem är en 
avgränsad mark- eller vattenyta där levande växter, djur, insekter och mikroorganismer lever 
i ett kretslopp och är beroende av och påverkar varandra. Ett ekosystem kan vara en skog, 
en park, en våtmark men också hela planeten. Ekosystemtjänster är helt enkelt beroende av 
levande organismer.

Olika typer av ekosystemtjänster är hög grad är beroende av varandra i komplexa system. 
Om ekosystemen störs eller förstörs så påverkar det vilka tjänster som kan levereras vilket 
i sin tur påverkar nyttor som exempelvis dricksvatten som vi är beroende av. Vår livskvali-
tet, vårt välmående och våra chanser till överlevnad påverkas negativt om bubblorna till 
höger minskar eller försvinner helt. 

Läs mer i rapporten 
argument för ekosystem-
tjänster (Naturvårdsverket).
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Ekologisk kompensation 
Idag finns inget generellt lagkrav att kompensera för förluster av naturvärden vid exploate-
ring. Ett antal kommuner runt om i Sverige arbetar ändå aktivt med frivilliga kompensations-
åtgärder där exploatör och kommunen kommer överens om lämpliga åtgärder. 

Balanseringsprincipen
En grundläggande utgångspunkt är att använda den så kallade balanseringsprincipen  
(skadelindringshierarkin) för alla relevanta ekosystemtjänster vid exploatering i tätbebyggt 
område. Detta innebär att kompensation tillämpas först efter att man vidtagit lämpliga 
åtgärder för att undvika och minimera, så långt det är praktiskt möjligt, och återställa 
skador på utpekade ekosystemtjänster. 

Bedömning behöver göras från fall till fall
Omfattningen av åtgärderna behöver utredas i varje enskilt fall. Generellt kan dock sägas att 
områden med lägre naturvärden bedöms kunna återskapas i viss utsträckning och de kan i 
vissa fall kompenseras för genom att skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya planstruk-
turen eller i intilliggande områden. Högre naturvärden, särskilt sådana värden som är knutna 
till exempelvis gamla träd och skogsmiljöer med lång kontinuitet, går som regel inte att åter-
skapa eller kompensera för och bör inte bebyggas. Dessa miljöer är mycket känsliga för 
ingrepp och uppkomna skador på naturvärdena bedöms vara irreversibla.

Botkyrkas arbete med ekosystemtjänster på detaljplanenivå
Planenheten har fått i uppdrag av politiken att ”Ekosystem ska identifieras och redovisas i 
samtliga nya detaljplaner som tas fram”. Detta är en del i Sveriges miljömål om att integrera 
stadsgrönska och ekosystemtjänster (EST) i urbana miljöer.

Kommunens process delas in i följande steg:

• Planens syfte - Genom att ta upp EST i planens syften får man starkare stöd att driva 
igenom EST som bärande del i planförslaget och att stärka betydelsen i genomförandet  

• Kartläggning – Platsbesök med berörda tjänstepersoner. Här identifieras befintliga 
värden, platsens fortsättningar och möjligheter. Samtliga EST sammanställs och 
dokumenteras

• Utreda och analysera – EST analyseras utifrån att bevara, stärka och tillkomma. EST 
integreras i övriga utredningar samt i gestaltningsprogram

• Avväga – avvägning sker mellan olika intressen

• Säkerställa/Fastslå/Planlägga – Genom att slå fast EST i planhandlingarna blir de en 
del i stadsutvecklingen. Detta säkerställs i planbestämmelser och planbeskrivning  

• Genomföra  – Flera enheter jobbar med att förverkliga EST. Mark och exploatering tar fram 
genomförandeavtal för anläggandet. Bygglov ansvarar för uppföljning i bygglovsskedet 

• Förvalta  – Stadsmiljöenheten säkerställer att EST förvaltas på rätt sätt. Uppföljning av 
processen och EST sker med berörda tjänstepersoner.

Det tar tid att leverera 
höga naturvärden 
Vid en naturvärdes- 
inventering (NVI) bedöms 
naturvärdesklass för olika 
delar av inventerings- 
området. Klass 1 är det 
högsta naturvärdet. 
Områdets naturvärdes- 
klasser åskådliggörs på en 
karta och beskrivs i en 
rapport. En naturvärdesin-
ventering är ett bra 
underlag för att planera för 
en ekologisk kompensation. 
Bilden nedan visar 
principen för etableringstid 
för olika typer av natur- 
värden. Läs mer om NVI på 
sidan 83.
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Om du vill veta mer:
C/O city har tagit fram en 
manual för Grönytefaktor 
på allmän platsmark (GYF 
AP) och GIS-baserat 
Q-GYF som finns att ladda 
ner här www.cocity.se/
verktyg/ 

Boverket har samlat några 
olika modeller på kun-
skapsbanken. 

Läs mer på boverket.se. 
Sök på: Grönytefaktor – 
räkna med ekosystem- 
tjänster

Smart att bevara – svårt att ersätta:

• Äldre skogsmark med gamla träd 

• Naturmiljöer för arter som behöver stora och sammanhängande grönytor

• Naturliga stränder, äldre sumpskogar och våtmarker

• Ängs- och naturbetesmarker med lång kontinuitet och slåtter- och betesgynnade växtarter

• Ovanliga naturtyper eller förekomst av hotade arter

• Alléer och andra gröna kulturmiljöer med lång historisk kontinuitet. 

Går ofta bra att nyskapa:

• Småvatten och öppna mindre våtmarker - exempelvis öppen dagvattenhantering

• Viss gräsmark med blommande växter över lång säsong, exempelvis vegetationstak 

• Blommande träd, buskar och perenner (som ett konstgjort skogsbryn)

• Träd och grönytor för reglerande ekosystemtjänster,  exempelvis fördröjning av vatten i 
skelettjordar eller skuggande träd. 

FAKTARUTA EKOLOGISK KOMPENSATION
 
Allt kan inte kompenseras 
Vissa värden tar så lång tid att utveckla eller kräver speciella förhållanden för att utvecklas. Vissa värden kan 
också vara väldigt ovanliga. Dessa bör därför bevaras och inte ersättas. 
Håll koll på värden på landskapsnivå
För att ersätta ett naturvärde med en annan typ av naturvärde (exempelvis äng med våtmark) bör en 
behovsanalys genomföras på översiktlig/strategisk nivå. Genom att anlägga den typ av naturvärde som det 
finns störst behov av kan kompensationsåtgärder leda till en positiv effekt på en landskapsskala.
Värden ska bestå över tid 
Kompensationsåtgärdernas utformning och genomförande ska omfatta skötsel, uppföljning, och utvärde-
ring. Kompensationens varaktighet bör motsvara minst varaktigheten på det intrång den kompenserar för. 
För detta krävs att åtgärderna ska finnas kvar på en viss plats och att en skötsel som utvecklar/bevarar 
värdena genomförs över tid.
Nettoförluster ska inte uppstå 
En detaljerad analys av situationen före och efter en exploatering ska genomföras. Om det finns färre 
värden efter exploatering (skada) måste åtgärder utföras för att motverka att en nettoförlust uppstår.
Säkerhetsfaktorer
Kompensationens storlek (i yta eller pengar) behöver justeras efter hur lång tid det tar innan värden 
återskapas och hur stor risken är att åtgärderna misslyckas. En kompensation med säkerhetsfaktor 
genomförs för att garantera att tillräckliga åtgärder genomförs för att en nettoförlust inte ska uppstå.

Vad är grönytefaktor och hur kan det utnyttjas som ett 
verktyg i planeringen?
Enligt Boverket är grönytefaktorn (GYF) ett planeringsredskap som används för att säker-
ställa en viss mängd vegetation eller vatten i en byggd miljö både på kvartersmark och på 
allmän plats. Det är ett verktyg för att hjälpa till att lyfta mångfunktionalitet i gröna miljöer, 
framförallt i våra växande stadsmiljöer där många intressen ska samspela. Mest beprövad är 
GYF som ett jämförelsetal vid utveckling på privat fastighetsmark, men modeller för grönyte-
faktor på allmän platsmark börjar också tillämpas i större utsträckning.

Exempel på hur grönytefaktorn kan räknas ut. Källa Boverket 



Tips från Boverket: 
Tänk rätt tätt

”Genom att kartlägga 
och analysera det som 
redan finns och vad som 
behövs kan det bli en 
bättre blandning av 
bebyggelsetyper, 
upplåtelseformer, 
gaturum och friytor som 
stärker det sociala livet. 
Bevara det som är möjligt 
och se det som en 
resurs. Satsa på platsens 
och områdets funktion 
och förutsättningar först. 
Bygg sedan bostäder.”

Förtätning handlar om mer än att bygga bostäder 
När vi förtätar med bostäder och service får vi inte glömma att även förtäta de gröna vär-
dena. Det kan göras på olika sätt och ibland behöver vi också titta utanför detaljplanegränsen 
för att förstå de långsiktiga konsekvenserna av en exploatering och för att inte utöva en så 
kallad frimärkesplanering där ingen har en helhetssyn på till exempel sammanhängande 
grönytor. En långsiktig vinst med att bygga kompakta städer och stadsdelar är att vi kan 
samnyttja ytor och använda kollektivtrafik i större utsträckning. I och med effektiviseringen 
av ytor kan behovet av utemiljöer öka. Det innebär också att de gröna miljöer som är kvar 
måste användas effektivt för olika typer av ekosystemtjänster. En effektiv markanvändning 
innebär att utnyttja samma yta för flera funktioner, exempelvis kan en park för rekreation 
också fungera för klimatreglering och flödesreglering. Det kräver dock att en behovsanalys 
görs för att säkerställa att tillräckliga gröna ytor för det lokala behovet bevaras och avsätts. 
Storleken på grönytorna har betydelse. Utvecklas för små grönytor kan dessa utsättas för 
högt slitage och vara svåra att drifta. I värsta fall kan det leda till att grönytorna behöver 
hårdgöras. 
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FAKTARUTA GESTALTAD LIVSMILJÖ

Arkitektur som ett redskap att möta samhällsutmaningar
Sveriges regering presenterade våren 2018 en samlad politik för gestaltade livsmiljöer. 
Sammanfattningsvis handlar det om att föra ut en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; 
platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Det innebär att arkitektur, form, design, konst och 
kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans 
bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka 
vår gemensamma miljö. Vilket innebär att:

• hållbarhet och kvalitet ska inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden 

• kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids 

• det offentliga agerar förebildligt 

• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas

• miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla

• samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

Utformningen av ett samhälles offentliga utomhusmiljöer, som till exempel torg, parker och 
lekplatser, är ett övergripande strategiskt ansvar för det allmänna och en viktig del av gestaltad 
livsmiljö. 

Vid förtätningen av Tullinge centrum används 
till stor del ytor med markparkering för att 
bygga nya bostäder. Centrumutvecklingen 
innehåller inte bara en förtätning av bostäder 
och service men också en förtätning av 
gröna värden. Gröna gaturum och en ny 
centrumpark bidrar till att ge Tullinge 
centrum en ny, mer promenadvänlig identitet. 
Illustration: SWECO arkitekter

Parker för alla – universell utformning i Tullinge
I Botkyrkas gröna rum pågår många intressanta och nyskapande projekt för att skapa 
parker och platser som ska vara tillgängliga för alla medborgare. Ett exempel på detta är 
Banslättsparken i Tullinge. Här pågår ett pilotprojekt för att skapa en park med universell 
utformning. Det innebär att utforma nya produkter, miljöer, och tjänster så att de kan 
användas av så många som möjligt, oavsett funktionsförmåga, ålder, kön och bakgrund. 
Fokus på universell formgivning i ett tidigt skede ger möjligheten att hitta kreativa och eko-
nomiskt smarta lösningar. Det blir också enklare att göra rätt från början. En avgörande del i 
skapandet av platser för alla är dialogen mellan både medborgare, aktuella verksamheter 
och tjänstepersoner på kommunen. Ett stort engagemang och delaktighet ger förutsätt-
ningar för att skapa inkluderande platser som skapar ett hållbart samhälle.
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Grönstruktur för alla2 Botkyrkabornas grönområden 
skapar möten och är lätta  
att nåMål

Målbeskrivning

Botkyrkas parker och grönområden är offentliga rum som är nåbara, 
tillgängliga, trygga och öppna för alla. De gröna rummen är tillräckligt 
stora för att möjliggöra rekreation, lek och rörelse som bidrar till att vi 
blir friskare och återhämtar oss, både mentalt och fysiskt. Grönom-
rådena är både ett vardagsrum och ett finrum; en plats för möten i 
både vardag och vid fest. Här finns plats för både grillning och spring 
i benen. Men här finns också plats för återhämtning, ett lugn och en 
möjlighet att njuta av allt det vackra. 
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Metoder för att uppnå mål 2

• Planera för parktillgång 200 meter från bostad till grannskapspark, 300 
meter från bostad till stadsdelspark och lekplatstillgång 300 - 500 meter 
från bostad. Beakta byggnadsstrukturer som finns i området samt vilka 
grupper som bor och verkar vid platsen. 

• Skapa olika mötesplatser med hänsyn till ålder, omkringliggande funktioner, 
lokala intressen och medborgarintressen. Se till att ytorna kan utvecklas 
under tid och möjliggör för flera funktioner. Se till det unika med varje plats.   

• Vid nya exploateringsprojekt – tillgodose parktillgång, barnens del i utemil-
jöer, lekplatser och gröna kopplingar, både för tillkommande och befintliga 
bostäder. 

• Ta hänsyn till historisk kontext i varje parkprojekt. Karaktäristiska drag i 
landskap och bebyggelsemiljö ska ses som en kvalitet, vilket även gäller 
1970-talets modernistiska gestaltning av parkmiljön.  

• Synliggör och utveckla fornlämningsmiljöer och områden med höga kultur-
miljövärden till identitetsskapande platser som skapar möten.  

• Kartlägg och utveckla de gröna strukturerna till att rymma många ekosys-
temtjänster. Tänk på hur ekosystemtjänsterna kan bevaras, stärkas eller 
utvecklas i de gröna rummen. Skapa platser som kompletterar övriga gröna 
rum.  

• Verka för ett fortsatt medborgarengagemang där Botkyrkaborna blir en del i 
utvecklingen av de gröna rummen. Se till vilka som ska använda platsen 
och skapa dialog.    

• Skapa koppling mellan stad och land. Naturportar och vägvisare ska finnas 
för att få fler att hitta ut i naturen. 

• Planera för barn och äldre så skapar vi miljöer som fungerar för alla.  
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Samlad bild av sociala värden 

En uppfattning eller känsla av en plats grundar sig på den mänskliga upplevelsen och 
är i hög grad subjektiv. Här ryms många aspekter där känslan eller upplevelsen inte 
kan ges ett exakt värde, varken utifrån det samlade samhällsperspektivet eller ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Olika grupper och åldrar värderar kvaliteter på en plats olika. 
En plats kan tyckas överflödig för någon, medan den är uppskattad i hög grad för 
någon annan. Därför är det viktigt att ha dialog med de som använder platser för att 
få med lokal kunskap och platskännedom.

Här sätts de sociala värdena i ett större sammanhang. En grönyta kan få ett lågt värde 
utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv men samtidigt vara värdefull för den enskilda 
medborgaren som har sitt favoritträd just här. Ytor som inte är tillgängliga för all-
mänheten, både upplevelsemässigt och fysiskt, kan till viss del anses mindre värde än 
de allmänna platserna. De allmänna platserna är tillgängliga för flera och har ett bre-
dare utbud av funktioner och upplevelser som flera medborgare kan ta del av.

Tolkning av sociala värden 
En kartering av sociala värden i de olika kommundelarna har genomförts. Ytorna är 
uppdelade enligt den gröna typologin som går att finna på sidan 50. Värderingen ger 
en indikation på vilka grönområden som kan behöva utvecklas för att bli mer mång-
funktionella som grönytor men också vilka områden som kan utvecklas eller vara 
känsliga vid exploatering. Nedan följer en beskrivning av de underlag som ligger till 
grund för tolkningarna. 

Underlag

Upplevelsevärden och karaktär 
Här kartläggs vad de befintliga strukturerna innehåller för typ av upplevelsevärden 
och karaktär. Dessa beskrivs ofta som en del av de kulturella ekosystemtjänsterna, 
det vill säga ekosystem som är av stor betydelse för oss människor i form av väl- 
befinnande, estetik och hälsa. Här ingick 16 platsegenskaper som tillsammans med 
övriga aspekter ligger till grund för bedömning om platsen har ”värde”, ”högt värde” 
eller ”mycket högt värde”.

Platsegenskaper

Övriga aspekter

Vistelse 
Allmänning 
Kulturhistoria 
Kulturlandskap 

Ingår området i kommunens 
översiktsplan, ur det gröna 
perspektivet?

Framgår området specifikt i 
områdesvisa program/planer/
stadsdelsanalyser eller dylikt? 

Är området utpekat som  
användningsområde för 
förskola eller skola?

Framgår området som 
meningsfullt vid genomför-
da medborgardialoger? 

Blomprakt 
Grön oas
Landform
Utsikt och rymd

Unicitet 
Mindre natur/skogsdunge  
Historia/stadsstruktur
Siktlinjer/stråk 

Vild natur
Skogskänsla
Vattenkontakt 
Årstidsvariation
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Nåbarhet 
I underlaget ingår analyser som visar nåbarhet till parker och naturmark i tre olika 
kommundelarna. Analysen har tagit hänsyn till faktiska gångstråk och ger därför en 
mer trovärdig bild över hur nära områden har till rekreativa grönstrukturer jämfört 
med en analys som enbart mäter fågelavstånd. Kartorna ger en bild över var det finns 
bristområden, med långt avstånd till gröna rekreationsmiljöer. 

Sammanvägning av sociala värden 
Alla väletablerade gröna strukturer som större parker, lekområden, promenader, stråk, 
natur och friluftsområden har ett högt utfall på både upplevelsevärde/karaktär och 
funktioner/aktiviteter. I ett bebyggelseområde är det inte alltid det finns befintliga  
gröna strukturer inom området och då måste den gröna strukturen byggas upp. Det är 
viktigt att skaffa sig en helhetsbild av grönområdena genom att exempelvis ta fram 
en grön strategi eller lyfta övergripande grönfrågor i en fördjupad översiktsplan.  

Det finns många anspråk på markanvändningen inom våra tätbebyggda områden. 
Kuperade grönytor har ofta höga värden för landskapsbild, natur och som utsikts-
platser, men kan samtidigt upplevas som otillgängliga och barriärsskapande i den 
mänskliga skalan. Större sammanhängande grönområden som rymmer plana ytor blir 
därför mycket värdefulla både på grund av att de är lättare att nå och för att de kan 
rymma fler funktioner och aktiviteter på en och samma plats. 

De öppna gräsytor som finns i kommundelarna har höga sociala värden om de är till-
gängliga och hänger samman med andra tillgängliga strukturer. Gräsytorna blir sär-
skilt värdefulla när de inte är programmerade för en specifik funktion utan kan 
användas och omvandlas på många sätt. Om dessa ytor istället blir till ”restytor” intill 
bilgator, som avgränsning mellan stadsstrukturer eller längs med gång och cykel-
banor kan de istället upplevas som intetsägande, tråkiga och överflödiga. Dessa kan 
dock vara viktiga att bevara om de ligger i strategiska lägen till exempel för att ta ha 
hand om dagvatten. I dessa fall kan ytorna även utvecklas till att skapa upplevelse-
värden. 

Många av naturytorna som ligger inne i kommundelarna ger högsta utslag för upple-
velsevärde och karaktär men ligger lägre på funktion och aktiviteter. Detta hänger 
samman med att de ofta är otillgängliga eftersom de är kuperade och/eller består att 
tät vegetation där stigar och gångbanor saknas. Beroende på placering kan dessa ytor 
upplevas som otrygga i ett område som uppgetts som otryggt. Medan de upplevs som 
värdefulla och vackra i ett område som uppgetts som tryggt. Ytorna har dock ofta ett 
mycket högt värde för alla barn som lever inom kommundelarna. Det är barnens möj-
lighet att få närkontakt med djur och naturen då de inte kan ta sig ut på egen hand till 
intilliggande natur där det kan finnas barriärer eller där avstånden är för stora. Barnen 
är på så vis beroende av de grönområden som finns runt knuten. Ytorna spelar också 
en viktig roll i att uppnå andra mål, så som livsmiljö för djur och växter. Skulle dessa 
ytor nyttjas på ett bättre sätt skulle de kunna rymma flera funktioner och bli till en 
resurs även för oss människor. 

Övriga underlag 
• Delvisa platsbesök /

inventeringar 

• Kartinformation från 
kommunens webbkarta 
Flygbilds- och Street View 
-tolkning  

• Lokalkännedom från 
sakkunniga inom 
kommunen

• Styrdokument inom 
kommunen 

• Kartering av funktioner 
och aktiviteter 
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Norsborg, Hallunda, Fittja, Alby och Eriksberg 

Sociala kvaliteter idag 
De norra kommundelarna i Botkyrka har en tydlig social struktur, med centrala park-
stråk genom stadsdelarna som samlar rörelse och där funktioner som lekplatser, 
idrott, odling och annan vistelse samlas. Norsborg knyts samman med Hallunda av 
ett sådant stråk, likaså Fittja och Alby har liknande struktur som vuxit fram under 
miljonprogrammets planeringsideal. Till huvudstråken knyts mindre stråk som binder 
samman kvarteren.

I bebyggelsens utkanter finns istället den till synes orörda naturen som korsas av 
gångstråk och cykelvägar och som lämnats relativt oprogrammerade bortsett från 
enstaka bänkar och grillplatser. Här ges tillfälle till andra upplevelser och funktioner 
som lugna promenader, stillhet och vistelse i naturen. Naturområdena binds samman 
av motionsslingor och gröna kopplingar som skapar möjlighet till motion och rörelse 
runt stora delar av kommundelen.

Nåbarhet
Analysen visar att tillgången till naturmark är god i stora delar av norra Botkyrka. 
Där nåbarheten är sämre är det värt att överväga åtgärder vad gäller stråk och utform-
ning av grönstrukturen. Nåbarheten till parker är till stor del god i de olika stadsde-
larnas centrala delar. 

Bristområden
Kring Eriksberg och Slagsta strand saknas i viss mån parker och gröna stråk. Det är 
viktigt att arbeta med aktiv grönplanering vid en framtida omvandling, då möjlighet 
finns att bygga vidare på existerande grönstrukturer i intilliggande områden.

Mälarpromenaden behöver stärkas vid Slagsta strand för att sedan koppla vidare ner 
mot Albysjön. E4/E20 utgör en kraftig barriär som också begränsar kopplingarna 
mellan Norsborg och Fittja. Mellan Norsborg och Alby bidrar även de kraftiga höjd-
skillnaderna till att de olika stadsdelarna är svåra att koppla samman genom gång- och 
cykelvänliga gröna stråk, och tillgången till Malmsjön kan förbättras. Västra stam-
banan, Huddingevägen och Södra stambanan utgör också barriärer.

Dansbanan i Blåklintsparken, 
Hallunda.  
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Områden med utvecklingsmöjligheter

Slagsta strand
Området domineras av industrier och upplevs 
svårorienterat. De gröna strukturerna är viktiga 
att utveckla och stärka vid utveckling av 
området. 

Brunna/E4
E4:an utgör en barriär 
med få sociala värden i 
direkt anslutning. Brunna 
har potential att läka 
samman stadsdelarna. 
Flera funktioner skulle 
stärka de gröna stråk 
som sträcker sig mot 
platsen.  

Kvarnhagen 
De gröna strukturerna påvisar brist på funktioner. De 
intilliggande strukturerna ersätter delvis denna brist, då 
de innehåller stora värden i form av lekmöjligheter, 
vattenkontakt och närhet till natur.

Älvesta 
Värdefullt landskapsrum med höga upplevelsevärden. För att 
stärka funktionerna skulle det gröna landskapsrummet 
tillgängliggöras för människan och utvecklas till en grön 
upplevelse man besöker och uppehåller sig i. 

Södra Porten
Området präglas av industrier och upplevs 
svårorienterat. Området har potential att kopplas 
till gröna strukturer, målpunkter och stråk som finns 
i direkt anslutning till platsen. Både funktioner och 
upplevelsevärden behöver då höjas.

Hallundavägen 
Den grå infrastrukturen dominerar platsen. Här finns 
en brist på upplevelsevärden och funktioner. Viktigt 
att knyta an till befintliga gröna värden i omgivningen 
och skapa kopplingar till dessa.  

Norra Norsborg 
De gröna skogspartierna som finns inom området är 
kuperade och svårtillgängliga och uppvisar brist på 
funktioner. Många av gräsytorna som finns i området  
skulle kunna rymma flera funktioner och upplevelsevär-
den. God koppling finns till närliggande naturområden, 
promenader och landskapsrum. 

Mycket högt värde

Högt värde 

Värde  

Mycket högt värde

Högt värde 

Värde  

Upplevelsevärde och karaktär 

3

2

1

Funktion och aktivitet 



68 3  |  VÄGEN FRAMÅT FÖR DET GRÖNA

Tumba och Vårsta 

Sociala kvaliteter idag 
Tumbas sociala gröna kvaliteter har sin tyngdpunkt centralt kring Sven Tumbas park 
och vid Storvreten. Här uppnås stadsparkskaraktär med både fria grönytor och flera 
rekreativa funktioner som lek, idrott och sittplatser i lummig miljö.

En viktig kvalitet är också de många natur- och kulturmiljöer som angränsar direkt 
till kommundelen, såsom Lill-Tumba, Hamra gård samt Vinterskogens och Lida 
naturreservat. I söder korsar även Sörmlandsleden kommundelen vilken har ett högt 
rekreativt värde ur ett regionalt perspektiv.

Precis som i de norra delarna av kommunen så möter naturen bebyggelsens utkanter. 
Här är skogsområdena stora och sammanhängande. Flera av naturområdena har  
motionsslingor och stråk som skapar möjlighet till motion och rörelse runt stora delar 
av Tumba och Vårsta.

Nåbarhet
I stort sett hela Tumba och Vårsta har god nåbarhet till naturområden. Även nåbar-
heten till parker är delvis god. Ett exempel på ett område med parkbrist är Segersjö. 
Detta är viktigt att ta hänsyn till särskilt med tanke på ökade behov av gröna mötes-
platser i samband med en framtida exploatering av Tumba skog. Många områden är 
också omslutna av större bilvägar eller järnväg som blir till barriärer för cyklister och 
gående. De gröna strukturerna som ligger nära kan därmed bli otillgängliga och svåra 
att hitta till. 

Bristområden
Utöver parkbrist vid Segersjö identifieras även en viss brist på gröna kvaliteter i de 
rörelsestråk som kopplar samman Tumba centrum med Vårsta, Hågelby och Tullinge. 
Gående och cyklister hänvisas till gatumiljöer eller cykelstråk i nära anslutning till 
storskaliga gator som i stora delar saknar gröna kvaliteter. Solparken i Segersjö, Tumba
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Vretarna
Villa och parhusområde med trädgårdar. 
Området upplevs som grönt med stora 
upplevelsevärden tillsammans med 
omgivande naturområden. Inom området 
finns de allmänna platserna väl fördelade. 
Funktionerna behöver dock utvecklas på 
utvalda ställen.

 

Östra Storvreten 
Inom området finns många 
allmänna platser som 
innehåller lekfunktioner. 
Utvalda ytor skulle med fördel 
kunna utvecklas för att tilltala 
fler. Ytorna som kvarstår bör 
komplettera de funktioner och 
upplevelser som uppnås i och 
med upprustning av Storvrets-
parken.  

 

Segersjö
Järnväg och bilgator omsluter och skapar 
barriärer runt området. Det finns inte (förutom 
Tumba skog) något större naturområde i 
direkt anslutning till området. Här finns brist 
på både närheten till parker och brist på 
funktioner. En aktiv grönplanering bör finnas 
med vid utveckling av området. 

 

Kassmyra 
Området består av verksamhet och saknar 
boendemiljöer och gröna strukturer. När 
området utvecklas är det viktigt att allmänna ytor 
finns fördelade inom olika planområden och 
binds samman med gröna stråk och strukturer 
genom en övergripande planering. 

Centrala Tumba 
Området består till stor del av grå och 
hårdgjorda strukturer i form av vägar, 
parkeringar, järnväg och byggnader. Det 
saknas gröna rum samt stråk som kopplar 
samman norra och södra delarna. Här finns 
brister i både funktioner och upplevelsevär-
den. Vid utveckling av området bör de gröna 
strukturerna ingå i utvecklingen och bli en del 
av den centrala stadsbilden med plats för 
möten och aktiviteter i de gröna rummen.  

Skäcklinge/Lövholmen
Inom området finns ett fåtal allmänna 
platser och lekplatser. Alla lekplatser 
är små i storlek och grannskapsparker 
saknas i området. Utvalda ytor skulle 
med fördel kunna utvecklas för att 
skapa flera mötesplatser. 

Vårsta
Centrala Vårsta saknar gröna stadsrum och parker som 
möjliggör mötesplatser. Här finns därmed brister i både 
funktioner och upplevelsevärden. Den grå strukturen kan 
med fördel lämna plats för den gröna. På så vis kan man 
skapa tydligare kopplingar mellan centrum och omkring-
liggande natur, vilket skulle ge stora mervärden.

Solhöjden
Nytt bostadsområde som angränsar till såväl natur 
som odlingslandskap. Området saknar allmänna 
platser som möjliggör möten och aktiviteter. Både 
upplevelsevärden och funktioner kommer dock höjas 
i och med den nya lekplats som tillkommer.  

Områden med utvecklingsmöjligheter

Mycket högt värde

Högt värde 

Värde  

Mycket högt värde

Högt värde 

Värde  

Upplevelsevärde och karaktär 

3

2

1

Funktion och aktivitet 
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Tullinge och Riksten 

Sociala kvaliteter idag 
Tullinge upplevs som en grönskande kommundel tack vare den höga andelen stora 
villatomter i kombination med skogsområden insprängda i bebyggelsen.

Vid Tullingesjöns strand finns de största sociala kvaliteterna i de grönområden som är 
tillgängliga för allmänheten med historiska gårdsmiljöer, badplatser, utblickar och 
geologiska landformer som bland annat används av klättrare. 

Sprickdalslandskapets skogshöjder som genomkorsar kommundelen ger boende goda 
möjligheter till promenader och naturupplevelser för de villaområden som finns här. 

Nåbarhet
Trots en relativt liten yta med stadsdels- och grannskapsparker är nåbarheten till 
gröna mötesplatser god i både Tullinge och Riksten, tack vare många små parker 
spridda över kommundelen. Analysen visar på parkbrist i ytterdelarna av kommun-
delen. Nåbarheten till naturmark är genomgående god i kommundelen samtidigt som 
höjdskillnaderna och den finmaskiga strukturen gör att gröna stråk och grönområden 
kan upplevas som otillgängliga trots att de ligger nära fågelvägen. 

Bristområden
Den grönskande villakaraktären minskar trycket på parker och andra gröna mötes-
platser, det är i Tullinge skog som det bedöms finnas brist, i och med att inte stora 
skogsområden med ordnade leder är lika lättillgängliga här. I Brantbrink och Tullinge 
strand är det också långt till stadsedelsparker och grannskapsparker men här är det 
nära till Harbroskogen respektive Maden. Maden benämns här som landskapspark. I 
Riksten är bedömningen att det kommer att finnas god tillgång till parker, förutsatt att 
parker byggs enligt befintlig parkplan för området. Närheten till stora naturområden 
gör också att det finns goda möjligheter till gröna mötesplatser i hela kommundelen. 
Däremot är kopplingarna mellan olika bebyggelseområden och över vägar och järn-
vägar få och med bristande rekreativa kvaliteter. Madens strandpark i Tullinge.
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Centrala Tullinge 
Stora gröna mötesplatser saknas för 
flera grupper och åldrar. Här finns 
många hårdgjorda områden som 
med fördel kan omvandlas för att 
rymma flera funktioner. En tydligare 
koppling från centrum ut mot 
befintliga naturområden skulle gynna 
de centrala delarna. Naturmark 
omger centrum och skulle med 
fördel kunna utvecklas för att bli en 
tydligare del av den centrala 
grönstrukturen. 

Norra Tullinge 
Villabebyggelse med stora träd-
gårdstomter som tillsammans ger en 
grön karaktär. Detta kompletterar 
delvis avsaknaden på allmänna platser. 
Området i stort har brist på funktioner. 
De insprängda naturytorna utgör ett 
viktigt komplement till de privata 
villaträdgårdarna. 

Banslätt
Området är delvis omslutet av större 
vägar och järnväg. I och med 
upprustningen av Banslättsparken 
blir det ett större utbud av funktioner 
till området. Intilliggande naturmark är 
värdefullt för områdets både gällande 
funktioner och upplevelsevärden.

Tullinge skog 
Inom området påvisas brist på 
funktioner och upplevelsevärden 
som delvis kompenseras av att 
området består av villabebyggel-
se med tillhörande trädgårdar. 
Runt område finns naturområden 
med höga värden. Dessa är inte 
tillgänglig för alla då det saknas 
entréer och ordnande leder. 
Pålamalmsvägen och järnvägen 
utgör också en tydlig barriär mot 
större gröna strukturer som 
omger området. 

Riksten 
I den gröna strukturen finns många 
allmänna platser som tillsammans 
med omgivande natur utgör höga 
upplevelsevärden. De allmänna 
ytorna behöver utvecklas till att 
innehålla flera funktioner som når 
flera olika grupper och åldrar.

Sydvästra Tullinge 
Villabebyggelse med tillhörande trädgårdar som 
tillsammans ger en grön karaktär. Inom området 
finns dock en brist på funktioner och upplevelse-
värden eftersom de allmänna platserna är få. En 
grustäkt och större väg/järnväg angränsar 
området. Den tydliga rutnätsstrukturen på gator 
underlättar för orientering inom området. 
Brantbrink utgör en viktig målpunkt och fungerar 
som entréområde till både Harbroskogen och Lida.

Mycket högt värde

Högt värde 

Värde  

Mycket högt värde

Högt värde 

Värde  

Upplevelsevärde och karaktär 

3

2

1

Funktion och aktivitet 

Mycket högt värde

Högt värde 

Värde  

Mycket högt värde

Högt värde 

Värde  

Upplevelsevärde och karaktär 

3

2

1

Funktion och aktivitet 

Områden med utvecklingsmöjligheter
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Verktygslåda och argument för  
sociala grönytor

Grönskans hälsofrämjande aspekter
De flesta människor tycker om att vistas i gröna miljöer. Forskning visar att det inte bara 
handlar om en upplevelse utan att grönstrukturen har en faktisk påverkan på vår hälsa. Till-
gång till gröna miljöer får oss att röra på oss mer: forskningen visar även att enbart synin-
tryck av grönska får oss att må bättre. Här nedan har vi samlat några ”hårda fakta”. 

FAKTARUTA GRÖNSTRUKTUR OCH HÄLSA
 
Grönområden och stressreduktion
På vilket sätt påverkar naturkontakt vår hälsa? Studier pekar på två huvudsakliga teorier:

1. Genom att grönska skyddar dig från att se och höra miljöer som kan framkalla stress och 
utmattning. 

2. Genom att grönska tillhandahåller miljöer som stämmer mer överens med vårt kollektiva 
förflutna, där återhämtning har skett i naturliga miljöer med växtlighet, vatten, öppna siktlinjer och 
med djur som inte innebär ett hot, till exempel fåglar.  

Stressreduktion sker ofta vid passiva naturupplevelser, som utsikt från ett fönster eller när du 
går i närheten av träd, parker och trädgårdar. Ju större, närmre och mer attraktiv en grönyta är, 
desto fler hälsofördelar. Generellt gäller att ju längre tid och desto mer frekvent människor vistas 
i grönområden, desto mer upplever individen återhämtning och lägre stressnivåer. Kvaliteten på 
grönytan påverkar också återhämtningsförmågan. Kvalitet på en grönyta kan innebära många 
olika saker som hur väl omhändertagen den är, hur variationsrik den är, hur den ligger i 
landskapet och hur påverkad av yttre störningar den är. 

Fysisk aktivitet i grönområden 
Vad gäller fysisk aktivitet och grönstruktur finns flera studier som visar en positiv relation mellan 
fysisk aktivitet i grönområden och mental hälsa. Detta beror bland annat på en kombination 
mellan naturkontakt och stress, impulskontroll och adiponektin (ett protein som är involverat i 
reglering av glukosnivåer och nedbrytning av fettsyror i kroppen).

Stadsodling och hälsa
I en studie om stadsodling och hälsoeffekter beskrev deltagarna sina odlingslotter som 
tillflyktsorter inom i övrigt trånga stadsdelar. De uttryckte känslor av lägre stressnivåer och större 
känsla av välbefinnande vid odlingslotterna En annan studie visar att fysiska och upplevda 
stressnivåer minskade signifikant bland människor i åldrarna 50 till 88 år som bedrev gemen-
samhetsodling utomhus, jämfört med dem som odlade inomhus.

Odlingslotter vid Gårdsvägen i Tullinge.
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FAKTARUTA DIGITALA KARTENKÄTER 
 
Digitala frågeformulär kopplade till GIS-karta är ett effektivt sätt att snabbt samla in information 
om hur invånarna upplever stadsmiljöer och de kan användas som löpande verktyg för att få 
snabb återkoppling på befintliga situationer eller input på planer. 

Digitala verktyg kan stödja dialogen och göra det möjligt att nå ut till fler och större grupper, och 
samtidigt samla in en större mängd data. Det kan ge stöd för beslutsfattandet genom att det ger 
en mer diversifierad bild och skapar en kommunikation genom att få in synpunkter och kreativa 
förslag för framtiden. Utvecklingen går snabbt framåt och nya verktyg testas. 

Delaktighet – en förutsättning för hållbart stadsbyggande
Det finns många sätt att samla in information och skapa delaktighet kring parker och andra 
gröna miljöer i staden. Sociotopkarteringar, gåturer och dialogmöten är exempel på metoder 
som ger planerare ett bättre kunskapsunderlag om hur invånarna upplever och använder sin 
närmiljö. Den personliga kontakten i form av allt från breda informationsmöten till direkt 
samverkan med mindre intressegrupper är grunden för denna delaktighet. 

Gröna mötesplatser behövs nära hemmet
Gröna mötesplatser behövs nära hemmet för att bygga upp starka lokalsamhällen som i sin 
tur bygger motståndskraftiga städer. Högkvalitativ grönska nära bostadsmiljön skapar möj-
lighet till frisk luft, rörelse och upplevelser även för den som inte kan röra sig så långa 
sträckor. 

Utemiljön har för många trångbodda länge varit ett viktigt komplement till bostaden. 
Behovet blev tydligt då Covid-19-pandemin drabbade hela befolkningen och innebar att alla 
fick leva sina liv mer lokalt. Redan idag behöver vi även anpassa våra resor mot en fossilfri 
framtid vilket innebär att vårt behov av allmänna ytor, parker och grönområden där vi kan till-
bringa vår fritid ökar. 

Ett exempel på en digital kartenkät är KTH:s projektet “Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i 
staden?” om hur coronapandemin påverkar människors upplevelse av de allmänna platserna, hur 
rörligheten begränsas och hur vi relaterar till den. De första preliminära resultaten visar bland annat 
på betydelsen av de gröna ytorna i staden, som besöks mer frekvent. Svarta punkter är alltså platser 
som deltagare i enkäten undvikit och röda punkter är platser som man besökt mer frekvent. 
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Barns perspektiv i den fysiska planeringen
Utöver positiva effekter som ökad kreativitet och koncentrationsförmåga så visar forskning 
på att lek i en varierad naturmiljö främjar barnens sociala och motoriska utveckling. Dess-
utom blir barns sjukdagar färre och när barn ges möjlighet att utforska miljön fritt blir leken 
också mer jämställd. Detta är endast ett fåtal av alla positiva effekter som tillgången på 
varierade naturmiljöer har på barns hälsa. För att dessa positiva effekter ska uppnås är det 
extra viktigt att barnen får en plats i den fysiska planeringen. Barn är mest kvalificerade att 
göra en bedömning av den miljö de själv vistas i. Trots detta så är verkligheten att plane-
ring för barn är ett arbete som utförs av vuxna. Därför är det grundläggande att förstå och 
skilja på barnperspektiv vilket är när vi vuxna gör ett försök till att se till “barns bästa” och 
barns perspektiv som handlar om att låta barnen få möjlighet att själva säga sin mening 
och som vuxen försöka förstå deras synvinkel. Ett tredje perspektiv är barnrättsperspek-
tivet som innebär att arbeta rättighetsbaserat med hjälp av strategier för att arbetet med 
barnkonventionen ska kunna genomföras. I slutändan är det planerare och politiker som 
har ansvaret att se till att barnens behov tillgodoses samt att använda kunskapen i 
enlighet med barnkonventionen.  

Våra gröna mötesplatser 
kommer sannolikt att få 
ännu större betydelse i 
framtiden. I parker och 
andra grönområden kan 
vi träffas på ett mer 
kravlöst sätt än i hemmet. 
Utevistelsen passar 
också riktlinjerna för 
social distansering som 
blev vardag under 
Covid-19-pandemin.  

FAKTARUTA BARNKONVENTIONEN 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av 
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag 
i Sverige. Kommunerna har genom sitt planmonopol en särskilt viktig uppgift att fylla för att barn-
konventionen ska införlivas i samhällsplaneringen.

För att se till att barns och ungas rättigheter tas hänsyn till i samhällsplaneringen har regeringen 
gett Boverket i uppdrag att undersöka den praktiska tillämpningen av barn- 
konventionen. Utredningen ska redovisa sitt arbete senast den 15 november 2020.

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 
och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem 
med grundprinciperna ”som glasögon”.

Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras.  
Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Artikel 3 anger att man i alla åtgärder som rör barn i första hand ska ta hänsyn till vad som 
bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och det 
har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa 
måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara 
om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utveck-
lingen.

Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör honom 
eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
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Naturupplevelser för alla
När vi som arbetar med grönplanering planerar för vistelse i den tätortsnära naturen är det 
viktigt att ha med sig ett brett perspektiv och tänka på många olika brukargrupper. Indel-
ningen i olika brukargrupper nedan grundar sig på ett arbete som Region Stockholm 
genomförde genom djupintervjuer med besökare i Hanvedenkilen 2001. Indelningen  
utgår från ett pragmatiskt planeringsperspektiv, vilket kan innebära vissa förenklingar. 

Naturnovisen är ovan vid naturen och håller sig till tydligt utmärkta promenadslingor. I den 
här gruppen finns alla ålderskategorier. Det kan vara att man begränsad vana av att vistas 
i naturen, på grund av att man inte har möjlighet eller har som tradition att vistas där.

Livsnjutaren är van vid naturen och besöker den ofta tillsammans med familj och vänner. 
Den vill ha en kombination av lättillgänglig och orörd natur där man exempelvis kan sitta 
ner vid den ordnade grillplatsen för att sedan ta sig utanför leden och upptäcka naturen.

Den hängivna naturvandraren föredrar stora skogsytor där den kan uppleva tystnad, 
orördhet och vandra långt. Den har stor vana vid naturen, känner sig trygg i skogen och 
räds inte att övernatta där.

Den aktivitetsinriktade ser skogen som sitt träningsfält. Den behöver stora, ibland iord-
ningställda, ytor för att ägna sig åt till exempel ridning, cykling, fiske, klättring, löpning och 
orientering. I denna grupp finns många ungdomar.

Den professionella natur- eller kulturmiljökonsumenten har ofta ett uttalat mål för en 
viss utflykt, som att titta på orrspel, leta upp fjärilar, studera värdefulla kulturlandskap eller 
genomföra svåra träningspass. I denna kategori, finner vi exempelvis ornitologer, botaniker, 
jägare med flera, med specialintresse för ekologi och/eller kulturmiljö.

FAKTARUTA NATURE-DEFICIT DISORDER 

Vilka negativa effekter kan uppstå när fler människor, i synnerhet barn, blir mer och mer från-
kopplade från naturen? Författaren och journalisten Richard Louv använder termen Nature-De-
ficit Disorder för att beskriva de fysiska och psykiska besvär som kan förekomma hos barn när 
distansen till naturen blir allt större. Detta naturunderskott som det ibland kallas på svenska kan 
bland annat leda till minskad kreativitet, övervikt, minskad koncentrationsförmåga och ökad risk 
för depression. För att motverka ett naturunderskott behöver barn leka, lära och växa med 
naturen i sin vardag. Det krävs enligt Louv ett aktivt arbete för att minska distansen till naturen.

Ekologisk läskunnighet
Kunskapen om natur och miljö (den så kallade ekologiska läskunnigheten) minskar hos all-
mänheten i takt med att vi tillbringar allt mindre tid i naturen. På grund av urbaniseringen 
upplever vi avstånden till naturen längre och det finns en tro om att vi inte är beroende av 
den på samma sätt som förr i tiden. Nature Deficit Disorder vittnar om att närheten till 
naturen är viktigare än någonsin och mer än att aktivt ta sig ut i naturen så handlar det 
även om ett skifte i perspektiv. Styrkan hos urbana gröna miljöer ligger i närheten och 
börjar vi värdera upplevelsen i att se fåglar, insekter och växter i exempelvis Sven Tumbas 
park lika mycket som att se dem i Vinterskogens naturreservat så minskar distansen till 
naturen på så sätt en aning. Den natur som vi många gånger upplever finns långt i från 
oss, kan vi hitta i stadens parker eller till och med i gatuträden. Därför är det viktigt att 
värna om de större naturområden vi har omkring oss samtidigt som vi lär oss uppskatta 
våra gröna miljöer runt husknuten. Utöver att ekologisk läskunnighet är viktigt för att förstå 
helheten och känna närhet till naturen så är det även viktigt för människors förståelse och 
engagemang för hållbarhetsfrågor. Det sträcker sig ännu längre än så, för studier visar på 
att elevers kunskap om miljöfrågor ökar om de får undervisning utomhus. Men det handlar 
inte bara om undervisning om naturen utan om undervisning i andra ämnen som bland 
annat NO, matematik och svenska.
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Målbeskrivning

Botkyrkas grönstruktur är sammanhållen och rymmer en hög 
biologisk mångfald och variationsrikedom. Humlan landar på de 
färgsprakande ängsytorna som ger oss en känsla av lugn i den 
brusande staden. Naturtyper som hällmarker, ädellövskogar, 
stränder och hävdade kulturmarker stärker Botkyrkas karaktär och 
finns representerade i kommunens bostadsnära grönstruktur. Stora 
sammanhängande grönområden och sammanlänkade gröna stråk 
finns för att säkerställa det ekologiska nätverket, både utifrån ett 
lokalt och regionalt perspektiv. 

Grönstrukturen i Botkyrka är  
sammanhållen och har hög  
biologisk mångfald3Mål
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Metoder för att uppnå mål 3 

• Planera och förvalta landskapet som en helhet och inte uppdelat efter 
sektorer eller plangränser.  

• Bevara karterade värdeområden för biologisk mångfald som pekats ut 
med högt värde och mycket högt värde.   

• Värna och öka den biologiska mångfalden även utanför skyddade 
områden, som till exempel i parker, på vägrenar, och ruderatmarker. 

• Prioritera skötsel som stärker områdestypiska habitat och därmed ger 
förutsättningar för landskapstypiska arter.  

• Ta fram landskapsanalyser i tidiga planskeden som även hanterar natur- 
och kulturmiljövärden och som värderar och bedömer konsekvenser av 
planerad utveckling.  

• Planera och förvalta den gröna infrastrukturen för att den ska kunna 
fortsätta leverera ekosystemtjänster.

• Säkra spridningssambanden mellan landskaps- och biotoptyper. Värna 
om sambanden mellan de olika biotoptyperna för gynnsam spridning av 
arter knutna till dem.  

• Stärk Bornsjökilen och Hanvedenkilens svaga gröna samband som 
pekas ut i RUFS 2050 både inom och i anslutning till kommungränsen. 

• Se till den ekonomiska vinsten med att bevara särskilt skyddsvärda träd 
och ta hänsyn till träden tidigt i projekt (TTT=Tänk träd tidigt). Visa god 
förståelse för hantering av träd genom hela byggnadsprocessen och 
skapa förutsättningar för bevarande även i genomförandeskeden.  

• Bevara utpekade kärnområden för barrskog (exempelvis Tingsängen 
och Sundsberg vid Flottsbro samt mellan Lida naturreservat och 
Flemingsbergsskogen). Bevara utpekade samband för ädellöv 
(exempelvis söder om Tullingesjön).  

• Bevara viktiga gräs- och sandmarker för pollinatörer. Exempelvis runt 
Kassmyra, vilket inkluderar möjlighet till spridningsvägar både norr och 
söderut (bland annat längs med Dalvägen).
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Grön infrastruktur

Områden med högt och mycket högt värde för biologisk mångfald bör bevaras för 
framtiden och tas hänsyn till i planeringen av respektive kommundel. Värden för bio-
logisk mångfald redovisas i del 2 samt i kartbilagan. Samtidigt som områden med 
höga naturvärden behöver bevaras bör också strategiskt viktiga områden för den sam-
manhållna grönstrukturen beaktas i planeringen. Strategiskt viktiga samband har 
pekats ut visuellt genom att identifiera svagare samband och flaskhalsar. Dessa kan 
ses som kritiska områden för den sammanhållna gröna infrastrukturen och som 
potentiella utvecklingsområden för att skapa en mer sammanhållen grön infrastruktur. 
Dessa strukturer är därför särskilt viktiga att förhålla sig till i planeringen av respek-
tive stadsdel. I alla planeringsskeden är det dock viktigt att ta hänsyn både till 
områden men höga naturvärden och till spridningssamband. Det är också viktigt att 
lyfta blicken och se till den regionala planeringsskalan. 

I översiktsplanen pekas ett antal så kallade gröna samband ut som behöver förstärkas.  
I vissa fall är dessa gröna samband mycket svaga. Här behövs aktiva åtgärder för att 
knyta ihop olika grönområden och överbrygga barriärer. Översiktsplanens gröna 
samband är en sammanvägning av både naturvärden och sociala värden, av den 
anledningen återfinns inte alla svaga samband från översiktsplanen i kartorna för 
grön infrastruktur på följande sidor. 

De tre kommunövergripande kartorna bygger på ekologiska spridningsanalyser för 
tre naturtyper: barrskog, ädellövskog och gräsmarker. Därefter har tre arters ekolo-
giska förutsättningar använts för att modellera spridningen och hur väl samman-
bunden respektive biotoptyp är. Naturtyperna har hämtats från den nationella 
databasen Nationell marktäckedata (NMD). Kartorna visar den gröna infrastrukturen 
för respektive naturtyp på regional nivå och var i landskapet det finns viktiga sprid-
ningsstrukturer. För en mer detaljerad beskrivning av metoden och för detaljerade 
kartor för varje kommundel se kartbilaga. 

Barrskog
Större sammanhängande områden för barrskog finns i framförallt i utkanten av den 
täta bebyggelsen. Barriärer för barrskogsarter är till största delen öppna marker och 
bebyggda områden. I de södra delarna bildar naturreservaten Vinterskogen och Lida 
ett stor sammanhängande barrskogsområde, viktigt både för spridning och som livs-
miljöer för många hotade arter

Ädellövskog
Spridningsförutsättningarna för sammanhängande områden av ädellöv tycks vara sär-
skilt goda inom respektive tätort. Många av ädellövträden finns i de gamla herrgårds-
landskapet och i rymliga villaträdgårdar. 

Gräsmarker
Tätbebyggda områden har särskilt goda spridningsförutsättningar för gräsmarker i 
och med ett stort antal trädgårdar och parker. Ett särskilt viktigt centralt spridnings-
samband löper centralt i jordbrukslandskapet, från gräsmarker söder om Alby, vidare 
förbi Hågelby, genom Tumba och vidare till Vårsta genom Kassmyras grustäkt. 

Modellarter
Spridningsanalyserna  
bygger på hur en trolig bild 
av hur en viss art kan tänkas 
röra sig i landskapet och 
vilket motstånd den skulle 
möta för olika naturtyper. De 
modellorganismer vi använt 
för olika naturtyper är:

• Barrskog - Tofsmes

• Ädellövskog - Brun 
guldbagge

• Öppen gräsmark -  
Pollinatörer



NORSBORG
HALLUNDA

SÖDRA PORTEN

FITTJA

ALBY

TULLINGE

TUMBA

VÅRSTA

RIKSTEN

ERIKSBERG

Bysjön

Malmsjön

Sörmlandsleden 

Uttran

Aspen

Tullingesjön

Albysjön

Mälaren

Bornsjön

En sammanhängande spridnings- 
zon löper från nordvästra delen av 
kommunen söder ut, längs med 
skogsområdena väster om Tumba och 
sedan vidare öster genom stora 
sammanhängande skogsområden 
förbi södra delen av Tullinge. Särskilt 
kritiska passager är sambanden söder 
om Tumba skog och de som går i 
öst-västlig riktning genom Tullinge.

En spridningszon syns centralt i landskapet  
och passerar genom mosaiklandskapet 
söder om Norsborg och vidare söderut 
genom norra delarna av Tumba

Barrskogsmiljöerna i Tullinge bildar en 
tydlig spridningszon i den östra och 
norra utkanten av tätorten. Ett 
strategiskt viktigt spridningssamband 
löper västerut genom en kritisk 
passage via Lovisebergsskogen och 
Flottsbro och vidare västerut över 
Tingshagen. 

Flera mindre skogsområden inom de 
bebyggda delarna av Tullinge bidrar till att 
skapa mindre spridningskorridorer genom 
bebyggelsen. Mellan Tullinge skog, 
Brantbrink och Riksten finns ett spridnings-
samband i öst-västlig riktning som binder 
samman skogarna kring Flemingsberg med 
Lida naturreservat.

Grön infrastruktur för barrskog
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NORSBORG HALLUNDA

SÖDRA PORTEN

FITTJA

ALBY

TULLINGE

TUMBA

VÅRSTA

RIKSTEN

ERIKSBERG

Getaren 

Bysjön

Malmsjön

Sörmlandsleden 

Uttran

Aspen

Tullingesjön

Albysjön

Mälaren

Bornsjön

I jordbrukslandskapet som sträcker sig öster 
och väster om Vårsta syns ett sammanhäng-
ande spridningssamband för ädellöv. 

Mellan de tätbebyggda områdena går 
det ett spridningssamband centralt i 
kartbilden i nordsydlig riktning, som 
binder samman Alby och Tumba

Ett spridningssamband väster 
om Aspen går i nordsydlig 
riktning och binder samman 
Tumba med Norsborg. 

Söder om Hamradalen mellan 
Tumba och Tullinge finns ett  
tydligt samband längs med 
brynmiljöer som binder samman 
de båda kommundelarna. 

Grön infrastruktur för ädellövskog
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Malmsjön
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Ett särskilt viktigt spridningssamband 
löper centralt i jordbrukslandskapet, 
från gräsmarker söder om Alby, vidare 
förbi Hågelby, genom Tumba och 
vidare till Vårsta genom Kassmyras 
grustag 

Ett särskilt viktigt område för den 
kommunala sammanhängande 
grönstrukturen för gräsmarker och 
pollinatörsmiljöer är Kassmyra. 
Området är viktig för att binda ihop 
miljöer i norra delen av området med 
miljöer i södra.

Söder om Tullingesjön går ett 
spridningssamband som binder 
samman gräsmarker i Tullinge med 
gräsmarker i Tumba.

Grön infrastruktur för sand- och gräsmarker
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FAKTARUTA RESILIENS 

Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. 
Resiliens innefattar både systemens förmåga att stå emot stress eller förändring och 
att återuppbygga viktiga funktioner efter att förändringen skett. Detta kräver i längden 
att systemen har förmåga att anpassa sig och förnya sig. Om det finns många olika 
arter och artgrupper med samma ekologiska funktion blir resiliensen högre. Till 
exempel bidrar insekter, maskar, svampar och bakterier till nedbrytning av döda växt-
delar. Om några arter slås ut vid en förändring, kan ändå de som blir kvar sköta ned-
brytningen, och eventuellt möjliggöra en återetablering av de utslagna arterna. 

Verktygslåda – biologisk mångfald 

Varför behöver vi grön infrastruktur?
Grönstruktur och grön infrastruktur beskriver det nätverk av natur som behövs för att få 
fungerande livsmiljöer för växter och djur. Precis som våra samhällen behöver nätverk av 
vägar för att fungera, behöver även ekosystem ett grönt nätverk av gröna korridorer och 
större platser för möten, boende och mat.

Att arbeta strategiskt med grönstruktur innebär att man aktivt planerar hur vägar, bebyg-
gelse och åkermark ska samordnas med den gröna infrastrukturen, och tar ställning till var 
grönstrukturen måste få ta plats. Detta för att ekosystemen som är beroende av ett grönt 
nätverk ska kunna fungera. Genom väl fungerande ekosystem kan vi ta del av en rad 
livsnödvändiga ekosystemtjänster. 

IPBES är biologiska 
mångfaldens motsvarighet 
till FN:s klimatpanel.IPBES 
presenterade 2019 den 
första övergripande 
rapporten om tillståndet för 
världens biologiska 
mångfald och ekosystem-
tjänster. Sök på Global 
Assessment Report on 
Biodiversity and Ecosystem 
Services eller prova länken 
https://ipbes.net/global- 
assessment

Insekter har en grund- 
läggande funktion för alla 
ekosystem. De utgör mat för 
andra djur, de sköter 
pollinering och de återvinner 
näringsämnen. 

Lätt att hjälpa vissa arter i tätortsnära grönområden
Vårt samhälle är helt beroende av insekter och pollinering för att kunna producera mycket 
av den mat vi äter. I och med vi bedriver ett storskaligt jord- och skogsbruk har många 
livsmiljöer för pollinerare försvunnit. Urbana miljöer har dock visat sig kunna erbjuda en fri-
stad för en del av de arter som är allt mer trängda i sina naturliga miljöer. Fungerande pol-
linering i urbana miljöer har samtidigt en central roll i ambitionen att skapa en uthållig 
stadsmiljö med stadsodling och lokal matproduktion

 Tips på för att gynna pollinatörer i stadsmiljö 
• Spara och plantera sälg, det ger mat år pollinatörer som vaknar tidigt på våren. 

• Plantera bärande träd och buskar.  

• Skapa bryn och buskage med inhemska arter i skyddade söderlägen. 

• Låt lämpliga gräsytor vara oklippta i parker eller längs med gång- och cykelvägar.

• Spara långt gräs och örter över vintern. Detta ger fler boplatser till insekter och ökar 
övervintringsmöjligheterna. 

• Anlägg urban ängsmark och gräsmatteblandningar med blommande örter gärna på 
platser som har vägkantsslåtter och/eller näringsfattig jord.  

• Skapa förutsättningar för marklevande vildbin att bygga bon genom att gräva flacka 
sandblottor i kanten på diken eller lägga upp vallar med sand, grus och/eller lätt jord i 
sydsluttningar. 

• Anlägg biotoptak med olika typer av miljöer som gynnar den biologiska mångfalden.  

• Prioritera öppen dagvattenhantering och behåll vatten i landskapet så långt det är 
möjligt, något som gynnar flera djurarter.  



833   VÄGEN FRAMÅT FÖR DET GRÖNA

FAKTARUTA SPRIDNINGSNÄTVERK 

Nätverksteori – en liknelse med tunnelbanenätet

GIS-analyser av spridningsnätverk är tekniskt komplicerade och kan vara svåra att få 
grepp om men förståelsen kan underlättas med en liknelse med Stockholms 
tunnelbanenät. 

De områden som utgör de så kallade livsmiljöerna kan liknas vid stationer i nätverket, 
och länkarna mellan stationerna är den väg tågen åker mellan hållplatserna. Den allra 
viktigaste stationen ur ett nätverksperspektiv är T-centralen. Plockar man bort 
T-centralen ger det stor påverkan på alla resor inom nätverket. Om en station längre 
ut i tunnelbanenätet, exempelvis Fruängen, tas bort så påverkar det de boende i just 
Fruängen men övriga delar av tunnelbanenätverket fortsätter fungera som vanligt. 

FAKTARUTA NATURVÄRDESINVENTERING

Naturvärdesinventeringar (NVI) är ett nödvändigt underlag för alla som arbetar med 
planer och projekt som påverkar vår omgivning. En väl genomförd NVI är viktig för att 
undvika oväntade och kostsamma stopp i den fortsatta planeringen. Sedan 2014 finns 
det en SIS -standard som ställer minimikrav på hur en naturvärdesinventering ska 
utföras. Naturvärdesinventeringar är ofta ett av de första stegen i ett plan- eller till-
ståndsprojekt. Med en NVI går det att i ett tidigt skede att planera för att undvika 
intrång i områden med höga naturvärden. Många kommuner har också genomfört 
naturvärdesinventeringar över hela kommunens yta.

Hur stökigt får det bli? 
Västvärlden har länge präglats av ett ”städat” natur- och parkideal som går stick i stäv 
med vad den biologiska mångfalden behöver, som död ved, ruderatmarker (skräpmarker) 
och oklippta gräsytor, helt enkelt lite mer stökiga miljöer. Död ved (stående och fallna 
döda trädstammar) är en livsmiljö för en mängd vedlevande svampar och insekter. Dessa 
skapar i sin tur förutsättningar för många fler arter i skogen. Genom att öka kunskapen 
om varför död ved behövs kan vi också vidga vad vi tycker är vackert eller intressant. Det 
går också att väcka nyfikenhet för frågan genom spännande och konceptuella inslag i 
naturen som till exempel en mulmholk som liknar ett skåp (se bilden till vänster från Jack-
sons trädvård). Genom att arbeta medvetet med död ved i tätortsnära natur går det att 
skapa större förståelse för fenomenet. Det innebär att vissa miljöer kan få vara lite stöki-
gare och andra platser mer städade. 

Områden med död ved och ”skräpmarker” tillhör kanske inte de miljöer som vi traditionellt värderat 
högt ur ett estetiskt perspektiv, men likväl kan de utgöra oväntade och spännande miljöer för oss 
människor, både stora och små. De oordnade ytorna behövs ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv. 
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Målbeskrivning

Botkyrkas grönområden är robusta och variationsrika och kan 
hantera pågående klimatförändringar. Grönområdena värderas högt 
och är tillräckligt rymliga för att innehålla en mångfald av ekosys-
temtjänster som flödesreglering, vattenrening, bullerdämpning 
och temperaturreglering. Ekosystembaserade lösningar för klimat- 
anpassning prioriteras framför artificiella tekniska lösningar. Den 
odlingsbara marken säkerställer en lokal matproduktion som värnas 
och finns kvar även i bostadsnära lägen.  

 

4 Botkyrkas grönstruktur är robust  
och bidrar till att hantera  
klimatförändringarnaMål
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Metoder för att uppnå mål 4 

• Säkerställ och synliggör vilka ekonomiska värden de gröna 
strukturerna genererar (både idag och i framtiden) som underlag 
till att fatta välunderbyggda beslut.  

• Planera för grönstruktur som dämpar buller, fångar upp luftföro-
reningar och jämnar ut temperaturen vid värmeböljor i värmeut-
satta områden.  

• Planera för naturbaserade lösningar som även gynnar den  
biologiska mångfalden.  

• Bygg gröna gatumiljöer med träd som följer teknisk handbok, 
som ger skugga och dämpar buller. 

• Använd ett robust och varierat växtmaterial. Undvik växtmaterial 
som har lång pollensäsong i bostadsnära lägen. 

• Öppna upp diken och restaurera större vattendrag som är 
kulverterade där det finns plats i landskapet. 

• Eftersträva naturbaserade lösningar för dagvattenhantering och 
för ytor som påverkas av stigande havsnivåer. 

• Planera för och skapa mångfunktionella översvämningsytor. 
Bevara och nyplantera vegetation som kan reglera flöden vid 
ihållande regn och skyfall. 

• Se regnvatten som en resurs i landskapet.  

• Öka den biologiska mångfalden i samband med vattenåtgärder.  

• Jordbruksmark ska i första hand bevaras oexploaterad. Utveckla 
också odlingsmöjligheter i nya och befintliga bostadsområden.   

• Undvik åtgärder på odlingsmark som gör att jordens odlings- 
egenskaper förstörs, exempelvis packning. 

• Verka för att branter och slänter som utgör riskområden för 
markstabilitet är fortsatt vegetationsklädda.  

• Sträva efter att skapa variationsrika miljöer vid nyplantering, med 
olika arter och storlekar av träd och buskar.   

• Prioritera de mest värdefulla resurserna som de gröna rummen 
kan rymma (ekosystemtjänster) och anpassa drift för att säker-
ställa dessa.   
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En robust grönstruktur

Naturområden är viktiga för att reglera vattenflöden. Genom att 
grönytor infiltrerar, fördröjer och lagrar vatten minskar risken för skador 
till följd av översvämning på bebyggelse och infrastruktur. I ett föränd-
rat klimat ökar översvämningsrisken, och behovet av att stärka och 
utveckla denna ekosystemtjänst är stort. När den globala temperaturen 
ökar för det med sig flera och intensivare perioder av hög värme, och 
människor i städer riskerar att utsättas för värmerelaterad stress under 
sommarens värmeböljor. Mer extrema väder kräver att vi planerar för 
mångfunktionella grönytor. 

Plats för vatten
Den nordöstra delen av Botkyrka omges av ett sammanhängande sjösystem med 
Mälaren, Albysjön och Tullingesjön. Också i nordvästra delen finns ett större sam-
manhängande sjösystem med Aspen och Bornsjön. I det södra skogslandskapet och 
väster om Tumba finns flera mindre långsmala sprickdalssjöar. Sjöarna tar emot en 
stor del av det regn som faller inom området. Förutom från vattendrag tillförs sjöar 
även vatten via grundvattnet.  

Vattnet rinner till sjöar via vattendrag i smala stråk i skogs- och jordbrukslandskapet 
utanför bebyggelsen. I anslutning till vattendragen, men också på andra platser, finns 
så kallade skyfallsområden. Dessa utgör lågpunkter i grönområden och bidrar till att 
reglera vattenflöden och minska risken för översvämning i intilliggande områden. 
Även vattendragen bidrar till att reglera lokala flöden.

Skyfallsområden som befinner sig i tätbebyggda områden utgör istället en risk. Dessa 
behöver hanteras strategiskt för att motverka att bebyggelse och infrastruktur i fram-
tiden översvämmas.

Våra grönområden är också viktiga för att rena vatten. Detta sker på de flesta natur-
marker, men vissa marktyper såsom våtmarker och områden med genomsläppligt 
material har större betydelse för den lokala vattenreningen. 

Förklaring till kartor
Kartorna för vattenreglering på sidorna 88, 90 och 92 har tagits fram utifrån en kart-
läggning av kapacitet, behov och brist och lyfter upp följande strukturer:

Vattendelare – Landskapets topografi styr hur vattnet rör sig. En vattendelare är en 
gräns mellan två avrinningsområden och är som regel en upphöjning i landskapet. 

Sammanhängande stråk med lågpunkter – Stråk i landskapet där det enligt skyfalls-
kartering och lågpunktskartering finns en tendens till sammanhängande lågpunkter 
och ökad vattenansamling under översvämningsperioder. 

Översvämningsrisk i bebyggelse eller på åker (bristområden) – Skyfallsområden 
och lågpunkter som riskerar att drabbas av översvämning i bebyggelse eller på åker-
mark. Havsnivåhöjning har inte ingått i analysen. 

Strategiska grönytor för att ta hand om vatten och flöden vid översvämning – 
Områden med hög kapacitet för flödesreglering intill bebyggelse och åkermark med 
risk att drabbas av översvämning.

Botkyrkas grundvatten 
behandlas inte i grönstruk-
turprogrammet. Du kan 
läsa mer om det och 
mycket annat i Botkyrkas 
vattenprogram Botkyrkas 
blå värden som är ett 
kommunövergripande 
program som syftar till att 
skapa samsyn och 
samordna kommunens 
arbete med vatten.
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Plats för parkbris och skugga
Kartorna för klimatreglering har tagits fram utifrån en kartläggning av grönområdens 
kapacitet att reglera lokalklimatet samt utifrån en värmekartering som Länssty-
relsen i Stockholm har tagit fram. Värmekarteringen har använts för att identifiera 
områden med risk för lokala värmeöar. 

Större skogsområden över 150 hektar har förmåga att skänka parkbris över 1 kilo-
meter in i intilliggande omgivningar. Områden över 3 hektar bidrar till parkbris i när-
området. Fuktlövskogar har en än större klimatreglerande effekt och har därför extra 
stor betydelse för tjänsten. Mindre skogsområden och enstaka träd som inte ger 
upphov till parkbris har även de betydelse för tjänsten då de kan skänka skugga och 
bidra till det lokala klimatet, men har fått lägre poäng. Större skogsområden kan vara 
indelade i mindre delområden, som alla får högsta poäng om de ingår i skogsområde 
över 3 hektar. Sjöar och större våtmarker har fått högsta poäng.

Utifrån värmekarta har även områden med en medelvärdestemperatur under soliga 
dagar över 33 grader Celsius bedömts som ”högriskområden” för lokala värmeöar. 
Dessa platser har ett behov av klimatreglering. Områden som har ett behov av kli-
matreglering men som saknar grönytor med kapacitet för tjänsten bedöms som brist-
områden. Dessa utgörs ofta av områden med stor andel hårdgjord yta. 

I kartbilagan redovisas även de viktigaste grönstrukturerna för luftrening och buller-
dämpning. Områdena med högst kapacitet för att leverera dessa ekosystemtjänster 
sammanfaller i stor utsträckning med de grönområden som reglerar lokalklimatet. 

Grön resurs för matförsörjning 
Ekosystemen ger oss förutsättningar att producera mat. Den största mängden kommer 
från jordbruk i form av grödor, kött och mjölk samt från frukt- och bärodlingar. En 
ökad inhemsk produktion av livsmedel minskar sårbarheten för störningar i den glo-
bala livsmedelsproduktionen, handeln och infrastrukturen. Stadsnära odlingar ska 
finnas för att stötta den lokala matproduktionen. I kartbilagan redovisas kartlagda  
områden som har kapacitet för matproduktion. 

Mark i balans med det gröna  
Ras och skred kan orsaka stora skador på mark och byggnader. Bäckraviner och 
branta sluttningar är exempel på platser som är extra utsatta. Att bevara vegetation i 
dessa lägen kan detta i bästa fall bidra till att stabilisera marken. 

En av de största insatserna 
man kan göra för 
ekosystemtjänster i staden 
är att bevara gamla träd. 
Träd skuggar och påverkar 
lokalklimatet, de påverkar 
vindstyrkan och riktningen, 
reducerar och uppehåller 
dagvatten och kan 
reducera partikelhalter om 
de är rätt placerade.
Det är vanligt att befintliga 
träd tas bort eftersom det 
ger kortsiktiga förenklingar 
och besparingar i 
byggprojekt. Men man 
förlorar då också de 
långsiktiga vinsterna som 
befintliga träd kan ge i form 
av ekosystemtjänster som 
temperaturreglering och 
biologisk mångfald.
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Norsborg, Hallunda, Alby, Fittja och Eriksberg

Plats för vatten
Norra Botkyrka delas in i tre avrinningsområden som avvattnas mot Mälaren, Alby-
sjön, Tullingesjön respektive Aspen. De strategiskt viktiga grönytorna med hög kapa-
citet att ta hand om vatten vid översvämning från bebyggelsen ligger i ortens utkanter 
mot odlingslandskapet i söder och väster, längs med Albysjöns strand och i lågom-
råden längs med E4/E20. Längs med sprickdalslandskapets dalar finns sammanhäng-
ande stråk med lågpunkter med tendens till ökad vattenansamling, dessa bör ses som 
viktiga pusselbitar i ett sammanhängande system för vattenreglerande funktioner.

Översvämningsrisken är påtaglig i centrala Norsborg och Hallunda, i Södra portens 
industriområde och på ett antal av åkrarna söder och väster om den samlade bebyg-
gelsen. Dessa områden är mindre lämpliga att bebygga. På åkermarken finns även 
risk för läckage av näringsämnen vilket leder till övergödning av våra vattendrag. 
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Norsborg, Hallunda, Alby, Fittja och Eriksberg

Plats för parkbris och skugga

Grön (och blå) klimatreglering i Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby sker främst i det 
större sammanhängande skogsområdena i utkanten av bebyggelsen, och i de tät-
ortsnära sjöarna. Större skogsområden bidrar med klimatreglering genom parkbrisen 
och större sjöar genom sjöbris, vilket medför ett starkare luftombyte mellan stad och 
land.

Mindre skogsområden och mindre vegetationsklädda ytor, men också enskilda träd 
bidrar till lokal klimatreglering genom skugga, men också genom att de ökar luftfuk-
tigheten lokalt. Bristområden utgörs av områden med avsaknad av klimatreglerande 
strukturer i områden med stor andel hårdgjord yta. Sådana områden finns främst i 
centrala delar av respektive tätort och i industri- och verksamhetsområden i utkanten 
av bebyggelsen. 
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Tumba och Vårsta

Plats för vatten
Tumba, Vårsta och områdena mellan dem består av flera delavrinningsområden som 
avvattnas mot de kringliggande sjöarna Tullingesjön, Aspen, Uttran, Malmsjön samt de 
små skogssjöarna i Vinterskogens naturreservat (Övrasjön, Mellansjön och Brosjön). Stra-
tegiskt viktiga grönytor lämpliga för dagvattenhantering är utspridda i det kuperade land-
skapet. Det gäller särskilt Tumba där stora vattenmängder riskerar att samlas i stråk där 
vattnet leds till verksamhetsområdena kring Coop, Alfa Laval, De Laval och åkermarkerna 
vid Hamra. Åtgärder kan vidtas lokalt utmed stråken för att fördröja alltför stora flöden till 
detta område, där annars bebyggelsen riskerar att översvämmas och näringsämnen från 
åkermarken ta sig vidare ut i Tullingesjön. Det finns fler bebyggda områden i Tumba som 
riskerar att översvämmas, och här kan lokala lösningar vara en väg för att minska konse-
kvenserna vid kraftiga regn. Risken för översvämning kan behöva studeras närmre.
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Tumba och Vårsta

Plats för parkbris och skugga
Både Tumba och Vårsta har god tillgång till gröna områden för klimatreglering, tack 
vare kuperad terräng med bevarad vegetation på höjderna både i och i utkanten av 
orterna. Potentiella bristområden med högre risk för värmeöar finns i centrala Tumba 
och vid Alfa Laval, där andelen tak och hårdgjorda ytor är stor och sammanhängande 
trädbevuxen mark saknas. I övrigt finns enbart mindre områden med viss risk för vär-
meöar; det handlar främst om industri- och handelsområden med stora tak- och 
parkeringsytor.
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Tullinge och Riksten

Plats för vatten
Hela Tullinge består av ett stort sammanhängande delavrinningsområde som 
avvattnas till Tullingesjön. Riksten avvattnas mot Rikstensfältet och vidare mot 
Bysjön. I centrala Tullinge riskerar vatten att samlas österifrån på båda sidor om järn-
vägen. I norra Tullinge leds vatten i flera stråk mot Tullingesjön, med en sekvens av 
flera bebyggelseområden som riskerar att översvämmas. Parkhem/Örnemo bedöms 
som särskilt riskutsatt med tanke på att flera lågstråk finns här. I Riksten finns ett låg-
stråk med bebyggelse längs med Flottiljvägen. Här saknas större grönytor för omhän-
dertagande av vatten men Rikstensfältet kan vara lämpligt för fördröjning av större 
mängder vatten längre ned i systemet.
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Tullinge och Riksten

Plats för parkbris och skugga
Tullinge har god kapacitet för klimatreglering med stora skogbevuxna stråk genom 
och kring bebyggelsen, tillsammans med stor andel gröna villatomter. Enbart mindre 
värmeöar förekommer, dock är det värt att notera att flera skolmiljöer samt centrala 
Tullinge tillhör de varmaste områdena på orten. Här kan tillskott av grönska öka till-
gången på skugga och parkbris. Även Hamra grustag riskerar att bilda en värmeö, 
men närliggande bebyggelse är dock skyddad av den angränsande skogsridån.

Riksten har en högre exploatering vilket visar sig i värmekarteringen. Stora delar av 
bebyggelsen har hög risk för värmeöar, tillsammans med Rikstensfältet som med sin 
stora öppna yta idag inte kyls ner under varma sommardagar. 
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Därför behöver vi plats för grönt 
och blått 

I och med pågående klimatförändringar förväntas frekvensen av skyfall och värmeböljor 
öka. I framtiden kan vi därför förvänta oss fler översvämningar, fler värmerelaterade 
hälsoproblem och brist på vatten som resurs under perioder. Samhället behöver anpassas 
och göras motståndskraftigt för att i framtiden kunna förebygga effekterna av sådana 
extremväder. I detta arbete är den gröna och blå strukturen en nyckel. 

Få in naturbaserade lösningar i planprocessen 
Ekosystemtjänster kan användas som ett verktyg för att visa hur naturen är en del av ett 
fungerande och hållbart samhälle. Att kartlägga ekosystemtjänster som en del av till 
exempel detaljplanearbetet kan vara ett sätt att förhindra att de mest strategiskt värde-
fulla naturmarkerna byggs bort, men också ett sätt att visa vilka naturbaserade lösningar 
som behövs på en viss plats. 

Naturbaserade lösningar är lösningar på samhällsproblem som inspireras och stöds av 
naturen. Det har också visat sig att många av ekosystemens funktioner är billigare, mer 
tillförlitliga och flexibla än de tekniska lösningar människan försökt ersätta ekosystemen 
med. Att anlägga separata lösningar för varje funktion blir alltför kostsamt och utrymmes-
krävande vilket också talar för mångfunktionella ytor. Biologisk mångfald bör alltid vara 
en naturlig del för varje naturbaserad lösning. Genom att arbeta med inhemskt växtmate-
rial, arter som stödjer gröna spridningssamband och en variationsrikedom så skapar vi 
mer robusta system som i sin tur kan stå emot klimatförändringarna på ett bättre sätt. 

Läs mer på Boverkets 
hemsida https://www.
boverket.se/sv/
PBL-kunskaps-
banken/All-
mant-om-PBL/teman/
ekosystemtjanster/
verktyg/rakna/

Ge plats för träd och grönska
Träd och grönska hjälper till med att minska konsekvenserna av värmeböljor och översväm-
ningar. Träd kan ta upp och hålla stora mängder vatten och bidrar med svalare mikroklimat, 
genom att de erbjuder skugga och bidrar till högre luftfuktighet. Vi har mycket att vinna på 
att skydda större träd som redan bidrar med lövskugga och klimatreglering, men också på 
att etablera nya i områden där träd saknas. För grönska gäller att i första hand bevara de 
grönområden som redan finns på en plats och minska andelen hårdgjord yta. Ett sätt att öka 
”grönytan” i staden är genom gröna väggar och tak. Det skyddar även bebyggelsen mot sla-
gregn och kan i bästa fall förlänga livslängden på en byggnadskonstruktion. 

Genom att bevara och plantera stora träd kan stadsdelens dagvattenmängder minskas med en märkbart större effekt än vad små träd kan 
bidra med. Källa A-M Fransson, SLU
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EXEMPEL Biokol – från restavfall till vattenrenare och kolsänka

Biokol är ett cirkulärt material som med fördel kan tillverkas av lokala restprodukter i 
form av organiskt material som exempelvis park- och trädgårdsavfall, tång eller restpro-
dukter från skogsbruket. Den organiska restprodukten genomgår pyrolys, det vill säga 
hettas upp i en syrefri process. Biokolet får efter denna process en porös struktur som 
är grunden till dess unika egenskaper. Det är ett användbart växtsubstrat att använda 
på gröna -tak och husväggar på grund av sina låga vikt. Biokolets porösa struktur gör 
också att vatten och näring binds, något som gynnar både växter och mikroorganismer. 
Dagvattnet innehåller näring och föroreningar som biokolet till viss del kan binda och 
som mikroorganismerna hjälper till att bryta ner, istället för att det dräneras bort och 
hamnar i våra vattendrag. Biokolet tar mycket lång tid att brytas ner i marken vilket gör 
att den också fungerar som en kolsänka som man i framtiden kan komma att använda 
mer storskaligt. Källa: biokol.org och Levande gaturum - en handbok i Blågröngrå 
system, Edge.

Naturbaserade lösningar i praktiken 
Genom naturbaserade lösningar öppnas möjligheten upp för att ta hand om dagvattnet lokalt 
och exempelvis leda ner det i växtbäddar för träd och andra växter som tillgodogör sig vattnet 
genom fotosyntes. För att få träden att trivas i en urban miljö är det därför viktigt att skapa en 
god miljö under mark, i den så kallade växtbädden. Olika lager av jord eller makadam som i 
sin tur har varierande sammansättning bygger upp växtbädden. Vilket växtsubstrat som 
används avgörs utifrån växtval, ståndort och plats. Efterfrågan på smarta naturbaserade lös-
ningar har sedan ett antal år tillbaka ökat vilket ställer högre krav på att använda substrat 
med mer specifika egenskaper. Ett sådant exempel är biokol som visat sig tillföra ett antal 
positiva egenskaper i växtbädden, bland annat som vattenrenare av dagvattnet. I flera av 
kommunens växtbäddar föreskrivs därmed biokol som syns på bilden intill. 

EXEMPEL Trädens värde i staden 

I studien ”Valuing London Urban trees” gjordes ekonomiska beräkningar kopplade till 
Londons träd.  Totalt hjälper träden till med att lagra cirka 2,4 miljoner ton koldioxid 
vilket motsvarar ett värde på 147 miljoner pund. I studien konstaterades också att grön-
skan bidrar med ekonomiska värden i bostadsområden. Trädkantade gator visade sig 
medföra ökade huspriser med så mycket som 15 %, men de bidrog också till att sänka 
uppvärmnings- och nedkylningskostnaderna med upp till 20 % för ett hushåll. Källa: 
Tree economics London, 2015

Egen odling kan göra skillnad 
Hur mycket mat kan en enda kolonilott producera? Projektet Orten Odlar följer 
Zita på sin odlingslott på Järvafältet i Stockholm. Under 2019 vägde hon allt hon 
skördade, det blev hela 859 kilo grönsaker. En skörd som med marginal täcker 
årsbehovet för en familj på två vuxna och två barn som behöver ungefär 640 kilo 
grönsaker på ett år. Det kräver en skicklig odlare att nå ett sådant rekordresultat 
men det visar ändå att våra kolonilotter kan bidra med mat i ett krisläge. Det här 
är en av flera anledningar varför vi behöver värna våra odlingslotter och till och 
med planera för fler. Den klimatkris som vi står inför motiverar plats för odlings-
lotter både i och utanför våra städer. Ju fler som odlar egen mat ekologiskt, 
desto färre transporter och desto mindre förbrukning av konstgödsel och 
bekämpningsmedel. Källa: Rekordskörd på Järvafältet, L, Israelsson, 2019. 
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Läs mer om hur man kan skapa 
multifunktionella gator i rapporten 
”Levande gaturum” (Edge)

Planera vattnets väg
Flera av Sveriges miljömål berör vatten som resurs: Levande sjöar och vatten-
drag, Hav i balans samt Levande kust och skärgård och Grundvatten av god 
kvalitet. Vilken väg vattnet rör sig genom staden och landsbygden och hur 
mycket föroreningar som förs med är avgörande för om dessa miljömål 
kommer kunna uppnås. För att skapa ett robust samhälle som kan stå emot 
framtidens utmaningar behöver vi därför strategiskt planera för vattnets väg. 
För att minimera föroreningar, maximera reningsprocessen och för att mot-
verka framtida översvämningar kan ett antal naturbaserade lösningar 
användas. Se principbild för hur detta kan se ut nedan. 

Gröna lösningar för dagvatten 

Dagvatten är regn och snö som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. 
Under naturliga förhållande infiltrerar större delen av nederbörden i marken innan det når 
våra vattendrag, men i urbana miljöer med mycket hårdgjord mark rinner vattnet direkt ut till 
närmsta vattendrag och för med sig föroreningar. Genom att fördröja dagvattnet så tidigt 
som möjligt skapar man bättre förutsättningar att ta hand om föroreningarna vid källan. Att 
hantera föroreningar nära källan skapar bättre förutsättningar för våra sjöar och vattendrag. 
Gröna tak, regnbäddar, svackdiken och vegetationsytor är alla goda exempel på lokal dag-
vattenhantering. 

Vattna med regnvatten

Att behålla dagvattnet lokalt igenom magasinering för att använda att vattna med istället för 
dricksvatten är ett bra sätt att spara på resurser. 

När det regnar mycket

Vid kraftiga regn, så kallade skyfall stiger vattennivåerna snabbt, då räcker inte dagvatten-
systemet till. Parker och grönområden i strategiska lägen är viktiga ytor för att hantera stora 
vattenmängder och för att undvika skador på fastigheter och samhällsviktig infrastruktur  
Det går inte att säga var och när skyfallen kommer att inträffa, men de kommer att bli mer 
frekventa och mer intensiva. För att lösa skyfallshanteringen krävs en bred samverkan 
mellan politiker och tjänstepersoner inom områden som grönplanering, fysisk planering, 
exploatering och bygglov, gatudrift, parkskötsel, miljö samt vatten och avlopp.
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EXEMPEL Många ekosystemtjänster är knutna till våtmarker

Våtmarker både renar och fördröjer vattnet. Ett gott exempel på detta är i Värmdö 
kommun där en utdikad våtmark restaurerades för cirka 2,5 miljoner kronor för att und-
vika att behöva dra om en väg som hotades av översvämningar. Kostnaden för att dra 
om vägen beräknades kosta mellan 2 till 4 miljoner kronor. I och med att man satsade 
på våtmarken fick man förutom en säkrad cykelväg också en mängd andra ekosystem-
tjänster som naturrekreation och biologisk mångfald. Området lockar skolklasser, 
fågelskådare och flanörer. Våtmarken fungerar som en så kallad gäddfabrik. Här produ-
ceras 100 000-tals fiskyngel av arterna gädda, abborre, mört och braxen. Läs mer i 
Värdering av ekosystemtjänster, Hemmesta sjöäng, Värmdö kommun, 2014.

Kostnadseffektivt att klimatanpassa

Stormen Arvid drabbade Malmö hårt den 31 augusti år 2014. På bara några timmar 
kom över 100 millimeter regn över Malmö. De direkta kostnaderna för översvämning-
arna beräknades uppgå till 600 miljoner kronor. Beräkningar från Köpenhamn och 
Göteborg visar att kostnaderna för att hantera akuta situationer vid skyfall samt de 
direkta och indirekta kostnaderna för störningar och skador i ett längre tidsperspektiv 
vida överstiger kostnaderna för att förebygga översvämningar. Tas dessutom de indi-
rekta och svårmätbara kostnaderna med som en faktor blir vinsterna med att klimatan-
passa samhället väldigt tydliga. Källa: Skyfallsplan för Malmö, 2016.

Extrem torka innebär fler bränder 
Vädret sommaren 2018 var extremt sett till vad vi upplevt under 1900-talet. Den lång- 
variga värmen gav nya värmerekord och i kombination med mindre nederbörd än normalt 
också en utbredd torka. Förutom kraftiga påfrestningar på lantbruk och djurhållning ledde 
torkan till omfattande skogsbränder. Botkyrka är naturligt rik på barrskogar, vilka kan 
sägas vara brandkänsliga miljöer. För att stärka landskapens motståndskraft mot brand är 
det viktigt att bevara och återställa de strukturer som bidrar till landskapets motstånds-
kraft. Ekosystemtjänsten brandskydd är främst viktig i naturområden utanför bebyggelse, 
där bränder kan uppstå och växa sig stora innan de upptäcks, och därmed bli mer svår- 
bekämpade. Nedan presenteras åtgärder för att öka landskapens motståndskraft mot 
bränder, många av åtgärderna kan även tillämpas i tätortsnära naturområden.

• Betande djur eller slåtter kan användas för att till nästkommande vår minska mängden 
torrt, brandkänsligt fjolårsgräs och samtidigt bidra med andra tjänster såsom biologisk 
mångfald och matproduktion.

• I skyddade områden kan kontrollerade naturvårdsbränder vara ett viktigt verktyg för att 
stärka de naturvärden som bränder naturligt bidrar med, samtidigt som risken för 
spontan brand avtar då mängden tillgängligt bränsle minskar.

• Gynna lövskog och arbeta för att öka mängden lövinblandning i barrskogarna eftersom 
lövskog naturligt är mer motståndskraftig mot bränder.

• Restaurera igenvuxna, utdikade våtmarker för att återskapa dess funktion som brand-
dämpande strukturer.

• Återmeandra och återställ rensade och rätade vattendrag. Ett meandrande, naturligt 
flytande vattendrag skapar en bredare barriär i landskapet jämfört med ett rätat dike.

• Återställ och restaurera fuktiga skogsområden. Dessa fungerade tidigare som brand- 
refugier som hindrade bränder från att sprida sig. Skogsdikning som ökade kraftigt i 
omfattning i slutet av 1800-talet har medfört att fuktiga skogsområden minskat. 



ORDFÖRKLARINGAR

Agenda 2030 är en universell överenskommelse mellan FN:s medlemsländer som antogs år 2015. 
Agendan inrymmer de 17 Globala målen för hållbar utveckling som integrerar de tre dimensionerna 
av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Till år 2030 har medlemsländerna genom Globala 
målen förbundit sig till att uppnå fyra saker: Att avskaffa extrem fattigdom, Att minska ojämlikheter 
och orättvisor i världen, Att främja fred och rättvisa och Att lösa klimatkrisen. 

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som organismerna i naturens ekosystem tillhanda-
håller och som direkt och indirekt bidrar till människors välbefinnande och livskvalitet. Ekosystem- 
tjänsterna är definierade och indelade i fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har. Dessa grupper 
består av:

De stödjande ekosystemtjänsterna vilka är en förutsättning för att alla andra typer av ekosystem-
tjänster ska fungera. Exempel är biodiversitet, jordbildning, produktion av syre, närings- och vattency-
kler samt bildandet av olika livsmiljöer för växter och djur. 

De försörjande ekosystemtjänsterna är de fysiska tjänster som är ett direkt resultat av naturens 
arbete. Exempel är den mat vi får från växter och djur, färskvatten, förnybara bränslen samt genetiska 
material. Man kan säga att de försörjande ekosystemtjänster utgör basen för samhällets samtliga 
resurser.  

De reglerande ekosystemtjänsterna är de specifika tjänster som naturens egna system och pro-
cesser levererar, det vill säga att de tjänster som naturen producerar via sin egen reglering av kritiska 
processer. Det handlar exempelvis om att rena luft och vatten, reglera vårt lokala och globala klimat, 
förhindra översvämningar och jorderosion samt pollinering av grödor och andra växter. De reglerande 
ekosystemtjänsterna upprätthåller en viss balans i naturen, vilket är extra viktigt under den pågående 
klimatkrisen. 

De kulturella ekosystemtjänsterna är alla immateriella funktioner som naturen tillhandahåller och 
som kan tillgodoses av oss människor. Exempel är naturens direkta och indirekta betydelse för männ-
iskors hälsa, rekreation, kulturarv, estetiska värden samt olika upplevelsevärden som turism och 
stadsodling.

Gröna typologier är är ett begrepp som används för att beskriva den variation i funktion och kvalitet 
parker och grönområden har för att kunna dela in dessa i olika typer. 

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och 
till människors välbefinnande.

Mångfunktionella ytor är platser i staden med sociala och ekologiska kvalitéer som bidrar till 
människans hälsa och välbefinnande. Ytorna är strategiskt placerade och kan vara integrerade med 
annan bebyggelsestruktur. Gatuträd, gröna tak, grönområden som parker, torg, översilningsängar, 
vattendrag och dammar bidrar med ett antal funktioner exempelvis rening av dagvatten, sänker tem-
peraturen både ute- och inomhus, skydd mot UV-strålning genom att bidra med skuggiga miljöer.  
Samtidigt stödjer dessa ytor den biologiska mångfalden och fungerar som utemiljöer för rekreation, 
vila och sociala möten. Ekosystemtjänster som tydligt knyter an till mångfunktionella ytor är främst de 
kulturella och reglerande tjänsterna.  

Oprogrammerade platser står utan ett bestämt syfte där ytans användning inte är bestämd utan i 
stället ger rum för egna initiativ som exempelvis en öppen gräsmatta, en stubbe eller ett skogsbryn.

Programmerade platser i en park har på förhand ett bestämt syfte som tyder på att en specifik 
aktivitet ska äga rum på den ytan som exempelvis en lekplats, bänk eller basketplan.  
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Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Resiliens 
innefattar både systemens förmåga att stå emot stress eller förändring och att återuppbygga viktiga 
funktioner efter att förändringen skett. Detta kräver i längden att systemen har förmåga att anpassa 
sig och förnya sig.  

Ruderatmark är miljöer som på ett eller annat sätt störts av mänsklig verksamhet. Just den stör-
ningen är en av flera anledningar till den höga biologiska mångfald som vanligtvis återfinns på rude-
ratmark. Karaktäristiskt för ruderatmark är att markytan består av öppen, ofta näringsfattig jord. Det 
kan handla om tillfälliga miljöer som schaktmassor och jordhögar kring byggplatser vilka försvinner 
när markanvändningen ändras eller mer permanenta ytor i exempelvis industriområden, hamnar, ban-
gårdar och längs järnvägsspår och vägar. 

FÖRTECKNING ÖVER FOTON (Upphovsrätt Botkyrka kommun) 

Byline (Botkyrka kommun) 

Sid: 6 (Storvretsdagen maj 2016), 16 (Den nya strandpromenaden i Uttran), 25 (Flygbild 
över Alby), 27 fyra bilder (Odling vid Alby koloniträdgård, picknick i Hågelbyparken, vi är 
Botkyrka festival i Hågelbyparken 2015 och linbana vid Lida), 28 (Dialogkommissionen 
Hallunda-Norsborg 2019), 40 (Höstdag utanför kommunhuset i Tumba 2019) 56 
(Körsbärsparken i Tullinge), 68 (Solparken i Segersjö, Tumba), 70 (Madens strandpark 
Tullinge), 72 (Odlingslotter Gårdsvägen i Tullinge), 95 (växtbädd med biokol).  

Byline (Övriga)  

Sid: 2 (Man hoppar på rapsfält i Tumba - Kajsa Kax Wåghals), 20 (Eleonoras paraply, 
Norsborg gårds park - Åsa Anderljung) 24 (Utsikt över Tullingesjön - Britta Ahlgren ) 27 
(Pulkaåkning vid Lida - Crisp Film), 27 (Sommarlovsentreprenörer - unga företagare - Ka-
milla Kraczkowski), 29 alla bilder (Dialog med kvinnor som underlag för kommunens 
översiktsplan 2011 - Johannes Liljeson), 32 (Midsommarfirande 2012 - Robert Lorentz), 
33 (Fiske vid Uttran 2021 - Samuel Holmfred), 52 (Blåklintsparken i Hallunda 2018 - To-
bias Fischer), 66 + 74 + 87 (Invigning av Blåklintsparken i Hallunda - Tobias Fischer), 83 
(Naturmark i Huddinge - Lisa Lindblom), 95 (Zitas odlingar på Järvafältet - Lena 
Israelsson)

Foton konsultgruppen: Sid: 8, 19, 22, 36, 52 nedre bild, 54, 56 övre bild 82, 83

ILLUSTRATIONER  

Sid: 9, 49, 77 och 85 - Lisa Lindblom

Sid: 48, 62, 76, 84, Katerina Vondrova, Mandaworks 

Sid: 96, Lisa Mayr, Ekologigruppen
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