Bebyggelse - illustrationer
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fig. 8-1-2 Skala 1 : 2000
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Flerbostadshus i två plan med inslag av hus med 3 – 4 plan. Husen ges in- eller
utvändiga trapphus samt små trädgårdar till lägenheter i markplan och stora
balkonger till övriga. Inom denna bebyggelse kan även finnas specialbostäder.
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Parkering ordnas på gatumark samt på gemensamma parkeringsgårdar på kvartersmark.
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Kvarteren med denna typ illustreras i Norra dalgången, i Centrala Riksten samt
på slänten inom Södra dalgången.
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Radhus
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fig. 8-1-3 Skala 1: 2000

fig. 8-1-4 Skala 1: 2000

fig. 8-1-5 Skala 1: 2000

Förutom de befintliga kaserner som redan är ombyggda till studentlägenheter
finns möjlighet till omvandling av ytterligare någon byggnad inom flottiljområdet. I anslutning till dessa kompletteras med nya byggnader i två plan för
studenter.

Radhus av varierande storlek med små trädgårdar och en genomsnittlig
tomtarea på 200 m².

Kopplade grupphus av olika typer med trädgårdar och en genomsnittlig tomtarea på 300 m².

Parkering ordnas på tomtmark, gatumark och/eller gemensamma parkeringsgårdar på kvartersmark.

Parkering ordnas på gatumark och tomtmark.

Genomsnittligt nettoexploateringstal
(BTA/kvartersarea)
Antal bostäder/ha kvartersmark					

0,35
60

Kvarteren med denna typ illustreras inom Centrala Riksten, Södra och Östra
Dalgången samt Västra höjden.
Genomsnittligt nettoexploateringstal
(BTA/kvartersarea)
Antal bostäder/ha kvartersmark					
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50

Kvarter med denna typ illustreras i Norra, Östra och Södra dalgången samt på
slänten av Västra Höjden ner mot Ängen.
Genomsnittligt nettoexploateringstal
(BTA/kvartersarea)
Antal bostäder/ha kvartersmark					

0,47
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8.2

fig. 8-1-6 Skala 1:2000

fig. 8-2-1 Skala 1:5000

fig. 8-3-1 Skala 1:2000

Villor med trädgårdar och en genomsnittlig tomtarea av 500 m²

I Rikstens Företagspark utnyttjas dels måttligt kuperade partiern i skogsområden, dels ett mer exponerat område i dalen vid Västerhaningevägen. Inom
dessa områden erbjuds alternativa möjligheter till framtida tomtindelning
som kan svara mot olika behov i fråga om markbehov och skyltläge. Tomtstorlekarna varierar från den minsta på ca 2000 kvm till några större tomter
på 10-15000 kvm. Fördelningen ges delvis av topografin, i det låglänta delarna kan stora tomter skapas medan det i det kuperade delarna är naturligt
med mindre enheter. Utmed huvudvägarna skapas en enhetlig gestaltning i
fråga om material, byggnadshöjder mm.
Områdets slutliga utformning påverkas av hur Förbifart Tullinge och dess
anslutning till Västerhaningevägen utformas.

Som ett led i pågående planarbete har Botkyrka kommun studerat behovet av
lokaler för skolor och förskolor inom området.
En grundskola med tillhörande förskola antas lokaliserad i befintliga, eventuellt
kompletterade byggnader inom flottiljområdet. En större skola med tillhörande
förskola kan lokaliseras mellan områdets centrala torg och Ängen. Denna skola
bör utformas och utrustas för att kunna nyttjas även för förenings- och kursverksamhet mm. En ytterligare mindre grundskola placeras i den centrala delen
av bebyggelsen på Södra höjden. Resterande förskolor föreslås fördelade på de
olika utbyggnadsdelarna i direktkontakt med grönområden.

Inom delar av området kan ges förutsättningar för ett bostadsbyggande i form
av helt eller partiellt självbyggeri enligt i kvalitets- eller gestaltningsplaner i huvudsak fastlagda formspråk. Den planerade bebyggelsens relativa täthet samt
önskemål om en i huvudsak sammanhållen identitet och profil av hög kvalitet
förutsätter detaljplaner som inom respektive delområde ställer krav på gemensamma principer för gestaltning och byggnaders placering.
Genomsnittligt nettoexploateringstal
(BTA/kvartersarea)
Antal bostäder/ha kvartersmark					

0,3
20

Arbetsplatsbebyggelsen mellan Flottiljområdet och väg respektive järnväg
utformas för att tillvara ta det goda skyltläget och ges en höjd som bidrar till
avskärmningen av buller från väg och järnväg.

Förskola och skola

8

för

Kvarter med denna typ illustreras på Södra och Västra höjderna samt inom
Centrala Riksten. Inom dessa finns områden där detaljplan avses medge etablerande av arbetsplatser på tomtmark.

8.3

I programmet anges möjligheter att inom delar av bostadsbebyggelsen
medge etablering av mindre, icke störande, verksamheter. Villkoren för
denna typ av verksamheter liksom för de till- och ombyggnader de kräver
bör klart anges i delområdenas detaljplaner. I huvudsak bygger förslaget på
att de boende på sin egen gård skall ha möjlighet att uppföra kompletterande
låg bebyggelse med varierande funktioner medan bostadshusen i huvudsak
skall orienteras mot gatan enligt mer enhetliga regler. Med denna från början
klarlagda etableringsrätt i vissa delar skapas förutsättningar för hemarbete
på hel- eller deltid samt etablering av mindre företag.

P rogram

Parkering ordnas på gatumark och tomtmark.

Arbetsplatser

R iksten

Friliggande hus
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Landskap, yttre miljö och fritidsanläggningar - illustrationer
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9.1

9

Landskapsplan

Inom programområdet finns olika typer av yttre miljö, inom det urbana landskapet och i naturlandskapet.
Dessa illustreras i en landskapsplan samt i följande redovisningar av exempel på park- och natur- och
fritidsmiljöer som kan skapas i Riksten.
De övergripande principerna för landskapsbehandlingen innebär väsentligen att områdets förutsättningar
utnyttjas på ett sätt som respekterar dess karakteristiska drag med öppna dalgångar, höjdskillnader, skogpartier och befintliga landmärken.
Detta innefattar för landskapets övergripande gestaltning:

P rogram

för

R iksten

· Dalgångarna som behåller sin öppna karaktär genom att funktioner som öppen park (äng), betesmark,
våtmarker med låg vegetation, odlingslotter (åkrar och låga fruktträd) samt ridanläggning placeras där.
· Höjder och vegetation som begränsar de befintliga dalgångarna och ger området dess nuvarande karaktär accentueras genom bevarande av existerande skogsbryn och skogklädda slänter samt omsorgsfull
lokalisering och utformning av den nya bebyggelsen. Den ursprungliga topografin och det ursprungliga
landskapet får även i framtiden dominera landskapsbilden.

fig. 9-1-2 Rumsbildande topografi med landskapssektionernas läge

fig. 9-1-3
Axonometri sektion A-A’ (skogsbryn
inom bostadskvarteren mot dammen)

fig. 9-1-4 Landskapssektioner A - E
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Målpunkter för friluftsliv i Rikstens omgivning

Den nära kontakten mellan bostäder och olika delar av friluftsområden är en
av Rikstens främsta kvalitéer. Från de egna trädgårdarna kan man med skidor
eller joggingskor via naturstigar och parker nå ut till kulturlandskap och naturområden.
Med omvandlingen av programområdet till friluftsstad rivs den barriär för
det rörliga frilfluftslivet som det instängslade området med nuvarande verksamheter utgör. Riksten kommer att bli en målpunkt för friluftsliv, med sina
öppna landskap, med skog och vatten och med ridanläggning, betesmark och
koloniträdgårdar. Det ställer krav på att knyta Riksten till omgivningen och
samtidigt förbättra kontakten mellan de befintliga regionala målpunkterna för
friluftslivet.

Lida friluftsgård är en regional friluftsanläggning, vackert belägen vid sjön
Getaren. Den erbjuder bad, bastu, fiske, motion (bl.a. elljusspår), restaurang
och övernattning (bl.a. i vildmarkstugan) samt naturutbildning (”Lidastigen”). Lida förbinds med regionen via Sörmlandsleden. Riksten kan knytas
till Lida genom Sörmlandsleden och en förbättring av befintliga gångstigar.
Från Brantbrinks idrottsplats utgår motions- och skidspår (delvis elljusspår)
med förbindelse till Harbro och Lida. I Brantbrink finns tennishall och en
ishall. Riksten knyts till Brantbrink (och till Tullinge) genom tre olika stigar
(via tunnlar). Med utbyggnaden av Förbifart Tullinge (Väg 226) blir Brant-

natur/kulturlandskap Riksten
natur/kulturlandskap övrig
bebyggelse Riksten
övrig bebyggelse / grustag
sjöar
målpunkter för friluftsliv
viktiga naturområde / naturvård
planerad friluftsanläggning
Sörmlandsleden
elljusspår
stig / gångstråk
cykelstråk / parkväg
vägar
möjlig gångbro / ekodukt

P rogram

brinks Idrottsplats delvis avskuren från omgivande naturmarker. Därför behövs
en korsning (gångbro/ekodukt) vid förbifarten västerut mot Himmelsboda.
Harbrostugan ligger vid väg 226 mellan Tumba och Tullinge och fungerar som
entré till det stora naturområdet Lida – Harbro. Motion via ett eljusspår samt
flera andra (skid)spår i olika längder.
Rikstens Säteri är ett vackert beläget komplex av (privata) byggnader, med utsikt
över Bysjön. Dagens huvudbyggnad i tegel är uppförd i början av 1900-talet i
nationalromantisk stil. Via stigar (och sekundära vägar) finns en direkt anknytning till programområdet och till Sörmlandsleden: en markerad regional vandringsled i öst-västlig riktning. Den passerar söder om Bysjön, mindre än 1 km
söder om Rikstens plangräns. Rikstens stignätverk knyts till Sörmlandsleden
(samt till Grödingeleden). Sverigeleden, en nationell cykelled, finns längs vägen
mot Lida i programområdets sydvästra gräns. Botkyrka golfklubbs bana ligger
ca. 4 km väster om Riksten, längs Sörmlandsleden (18 + 9 håls bana och restaurang). Inom golfområdet ligger Malmbro gård, en vackert beläget bondgård
från början av 1800-talet. Rikstens golfbana (18 hål) anläggs i dalgången öster
om Rikstens Säteri.

Områden med stora natur- och kulturvärden i Rikstens omgivning.
Det stora naturområdet Lida – Harbro är beläget mellan Tumba och Tullinge
i norr, Rikstens friluftsstad i öster och Lida friluftsgård i söder. Här finns vidsträckta skogsmarker, omväxlande med jordbruksmarker, med ett tätt nätverk
av motionsspår och gångstigar. Inom naturområdet ligger det idylliska naturreservatet Stora och Lilla Dammen: två små sjöar med speciella hydrologiska
förhållanden (rinnande vatten, källor, vattenfall) och dramatisk topografi (bäckravinen) med rik flora. Himmelsboda är en gammal gårdsmiljö, med gamla
odlings- och betesmarker och beteshage (rik flora). Det gränsar till öppna åkerlandskap. Området är framför allt intressant för friluftslivet och nyttjas intensivt
under alla årstider.
Bysjön, direkt söder om Riksten, är ett vackert och geologiskt intressant objekt,
med Kvarnsjöbäcken och utblick på Rikstens Säteris byggnader. Mellan Bysjön
och Getaren finns Bockåns dalgång, ett område längs Sörmlandsleden med
vildmarkskaraktär och dramatisk topografi.
Direkt öster om planområdet är Hacksjön belägen, en grund sjö med rik naturmiljö. De rektangulära dammarna väster om Hacksjön heter Dammarmosse
och är lämningar av torvtäkt under första världskriget. Strax söder om Källtorps gård, 600 m från Sörmlandsleden, finns Källtorpsängen, en av de få ängar
som finns kvar av en speciell fuktig typ (växtplats för orkidéer).
Flemingsbergsskogen är ett vidsträckt skogsområde, nordöst om Riksten, i
Huddinge kommun. Genom områdets stignätverk kan man nå till Sundby gård,
en regional friluftsanläggning vid sjön Orlången.
Mellanbergsravinen, också i Huddinge kommun, söder om Kvarnsjön, har
blivit till genom att en bäck skurit sig ner metervis i ler- och sandlagren. I den
frodiga dalsänkan finns en ymnig växtlighet och en vandring här sommartid
upplevs nästan som tropisk.

för

R iksten
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9.2 Det rörliga friluftslivet: anknytning till omgivningen

fig. 9-2-1 Rikstens anknytning till målpunkter för friluftsliv samt viktiga natur-och kulturområden (se också figur 9-3-3)
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Stigar - gröna korridorer

fig. 9-3-2 Perspektiv, stig mellan naturpark och bostadskvarter

fig. 9-3-3 Nätverk av stigar

trädgård

stig

P rogram

trädgård

för

Stigarna utgör ett finmaskigt nätverk av gröna korridorer som sammanbinder
natur och parkrum av olika slag, anlagda parker samt utsparade mindre
skogsområden och slänter inom bebyggelsen. Stigarna ansluter till Ängen,
dammarna och dess omgivande stränder och våtmarker samt den övriga öppna
tomtmarken söder om bebyggelsen. De ansluter även till alléstråken utmed
esplanaderna. De utgörs av grusade gångar inom grönzoner mellan angränsande
tomter. Vegetationen i anslutning till stigarna glesas ut för att skapa en säkrare
miljö. Delar av systemet har belysning. Stigarna kan nyttjas för lek, promenader,
joggning, skidåkning, terrängcykling, etc. Från stigarna kommer man lätt vidare
till omgivande friluftsområden.

R iksten

fig 9-3-1 Referensbild, miljö vid stig

fig. 9-3-4 Sektion stig
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9.4 Torg och parker

9.5		 Naturparker

fig. 9-4-1 Referensbild, parkmiljö

fig. 9-3-1 Referensbild, naturpark

Naturparkerna utgörs av stora ursparningar av värdefull naturmark inom
bebyggelseområden. Dessa ger många bostadslägen med direkt naturkontakt.

R iksten

Inom Centrala Riksten och inom de tre dalgången finns lägen för anlagda torg
och mindre parker. De senare kan bl a nyttjas som lekplatser.

Naturparkerna består t.ex av hällmark och tallskog på branta och höga delar
av området, där bebyggelse skulle kräva kraftiga ingrepp i topografin. I andra
lägen kan de utgöras av områden med särskilt värdefull vegetation: lövskog,
vackra skogsbryn, strövvänlig och vacker skog, hasselbestånd, etc.

P rogram
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fig. 9-4-3 Exempel på lägen för anlagda torg och parker

fig. 9-4-4 Perspektiv parkmiljö (mot kanslihuset)

fig. 9-4-2 Perspektiv parkmiljö (mot ängen)

fig. 9-5-2 Exempel på lägen för naturparker
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9.6 Ängen
Ängen är det stora ovala parkrummet vid Centrum som tjänar som Rikstens
nära grönområde. Dess största längd är 500 meter och dess största bredd 300
meter. I nordväst gränsar den till de skogsbevuxna slänterna nedanför Västra
Höjden. I söder öppnar sig Ängen mot de öppna naturmarkerna i områdets
södra del och i sydöst mot våtmarkerna kring sjön.
Kring Ängens stora öppna yta går en gång- och cykelväg inom en trädplanterad
gränszon.
Ängen eller delar av den kan användas för lite större aktiviteter som valborgsfirande, cirkus, festivaler, etc.

trädplanterad gränszon

ängen

fig. 9-6-1 Ängens läge
fig. 9-6-3 Sektion ängen
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bostadskvarter

R iksten

fig. 9-6-2 Perspektiv ängen

9

9.7 Dammarna
Det centralt placerade systemet av dammar och våtmarker utgör recipient för
en stor del av planområdets dagvatten. Vattnet leds dit via ett nätverk av öppna
diken och kanaler. Under avrinningen som sker mot sydost renas vattnet på
naturlig väg för att därpå ledas vidare till Bysjön samt, via Kagghamraån, till
Östersjön.

P rogram
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R iksten

Den mot bebyggelsen gränsande östra kanten av systemet utformas med gräsbevuxna markerade stränder. Den motsatta västra sidan övergår i våtmarker
med låg vegetation som bevarar dalgångens öppna karaktär. Dammsystemet
med sina angränsande stränder och våtmarker ger förutsättningar för en varierad vegetation och ett rikt djurliv. Vattendjupet blir som mest ca. 1 - 2 m.

fig. 9-7-1 Läge för dammarna

torr mark

våt mark

vass

öppet vatten

fig. 9-7-2 Sektion damm
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öppet vatten

9.9

9.8		 Sport- och fritidsanläggningar

Betesmarkerna

I den öppna dalgången i områdets västra del, på betryggande avstånd från
bostadsbebyggelse med hänsyn till allergirisker, ger programmet möjlighet för
en större ridanläggning med ridskola, plats för privathästar samt tillhörande
ridhus och ridbanor. Till en anläggning för ca. 100 hästar krävs ca. 5 ha.

9

Ridstigar i slingor kan anläggas inom de av tidigare täktverksamhet delvis sargade
skogspartierna mellan ridanläggningen och Grödingebanan.
Inom det område som utgörs av den delvis lövskogsbevuxna kullen mellan de
två dalarna mot sydväst kan anläggas klubbstuga för brukshundsklubb tillsammans med träningsbanor (dressyr- och hinderbanor, terrängspår) och rasthagar.

Ridanläggning

Öster om Västerhaningevägen, nära Rikstens gård, är en 18 håls golfbana under
färdigställande.

De öppna gräsbevuxna ytorna i planområdets centrala och södra delar
av dalgångarna kan lämnas som betesmarker. Underhållet kan skötas av
ridanläggningens hästar i beteshagar omgivna av flexibla elstängsel av trådband
som flyttas i takt med att hästarna flyttas. Behovet av betesmark kan dock endast
i begränsad omfattning tillgodoses i närområdet. Samtidigt kan hästhållning
möjliggöra att dessa ytor hålls i hävd på ett naturligt riktigt sätt.

Genom att det tidigare inhägnade flygfältet omvandlas till det öppna området
Riksten får alla här beskrivna planerade anläggningar för rekreation, sport och
friluftsliv ett direkt samband med de befintliga anläggningarna i och kring Lida
samt de öppna skogsmarkerna i anslutning till dessa.

för

fig. 9-9-1 Betesmarkernas läge

R iksten

fig. 9-9-2 Referensbild, betesmark

fig. 9-9-3 Perspektiv betesmark
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P rogram

I anslutning till ridskolan eller brukshundsklubben kan en fritidsgård med djur,
t.ex. 4H-gård, byggas.

9

9.10 Odlingslotterna

9.11 Infartsvägarna
Rikstens två huvudinfarter utgörs av länken mellan väg 226 och Västra Esplanaden samt den delvis nya sträckningen av Västerhaningevägen från sin anslutning till Förbifart Tullinge ner till de öppna ängarna intill Rikstens gård. Dessa
vägar, som utgör områdets hårdast trafikbelastade, utformas med två körfält
och vägrenar. Parallellt förläggs en dubbelriktad cykelväg med en grön zon
emellan.
Den västliga anslutningens läge och utformning beror av Förbifartens slutliga
läge och relation till Grödingebanan.
Den nordöstra anslutningen redovisas tills vidare i två alterantiva lägen,
dels norr om programområdets nordpets med anslutning till den befintliga
Västerhaningevägen, dels i ett västligare läge centralt i företagsparken.
Infartsvägarnas dragning och profil ges en medveten gestaltning i syfte att
ge trafikanterna en vacker första upplevelse av området, för att underlätta
deras orientering och för att få dem att på ett naturligt sätt sänka hastigheten.
Infartsvägarna är inte trädplanterade - naturen och landskapet tillåts dominera.

fig. 9-10-3 Odlingslotternas läge

fig. 9-10-1 Referensbild, odlingslott

Inom det sekundära dalsystemet mot sydväst finns idag åkermark. Här kan
odlingslotter anläggas. Eftersom det ur landskapssynpunkt är viktigt att behålla
dalgångens öppna karaktär föreslås att ingen bebyggelse och inga höga träd tillåtes inom koloniområdet.

P rogram

för

R iksten

Här illustreras olika exempel på landskapsanpassade infartsvägar.

fig. 9-10-2 Perspektiv odlingslott
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1 Genom skogen norr om järnvägen

1 Genom skogen

2 Sikt på Riksten, och passage under järnvägven

2 Utmed Riksten företagspark

fig. 9-11-1 Infartsvägarna (med perspektivsekvenslägen)

naturpark

fig. 9-11-2 Sektion infartsväg

träd

c+g

träd
3 Passage under järnvägen

3 Rikstens företagspark

4 Vid västra infarten

4 Rondellen till östra esplanaden
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R iksten

Nordöstra infarten
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Västra infarten

P rogram

Exempel på utformning av infartsvägar - perspektivsekvenser

9

9.12 Esplanaderna

Perspektivsekvens östra esplanaden

Planområdets två huvudgator, den Norra och den Östra Esplanaden, vilka förenas vid Torget och centrum, utgör ryggraden i områdets inre vägsystem.
Den Östra Esplanaden följer dalgången, först med skogsbevuxna slänter på sin
ena sida och bostäder på sin andra, senare med bostäder på bägge sidor. Esplanaden orienteras mot centrum och det öppna landskapet söder därom.
Den Norra Esplanaden utgör en direkt fortsättning på den nordvästra infartsvägen. Utblicken över området ersätts successivt av vyn mot det bevarade
flygledartornet på sin kulle i gatans förlängning. Den Norra Esplanaden böjer
därefter av mot söder till torget och anslutningen till den Östra Esplanaden.

1 Sikt från rondellen, med skogsbeväxta slänter på södra sidan.

Viktigare övergångsställen, till exempel i anslutning till skolor och för-skolor,
signalregleras. Utmed Esplanaderna ordnas platsbildningar och cirkulationsplatser för biltrafiken i hastighetsbegränsande syfte.

2 Sikt utmed det trädplanterade stråket på södra sidan och
bostäder på norra sidan

I sin rakt nord-sydliga sträckning mellan höjden med flottiljområdets nuvarande
administrationsbyggnad i norr och torget i söder utformas esplanaden som en
bred angöringsgata med tillåten genomfart endast för bussar.

för

R iksten

Längs esplanaderna har områdets primära kollektivtrafikförsörjning, stombussen Tumba – Flemingsberg, sin sträckning. Esplanaderna utformas som breda
gröna korridorer med ett körfält i var riktning. På den ena sidan av detta finns ett
brett alléstråk samt utanför detta en dubbelriktad cykel- och gångbana. På den
andra sidan finns ett ca 20 meter brett, trädplanterat stråk inom vilket en gångstig anläggs. Inom denna zon kan eventuell framtida spårvagnslinje dras. Utmed
esplanadens körbanor anläggs angöringsfickor. Busshållplatser utformas raka
vilket innebär att bussar stannar i körfältet. Direktutfarter från bostäder görs ej
mot esplanaderna.

P rogram

3 Sikt från det trädplanterade stråket utmed esplanaden

4 Sikt mot dammen och dalgångarna
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fig. 9-12-1 Esplanaderna (med perspektivsekvenslägen)
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fig. 9-12-2 Sektion esplanaden
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fig. 9-12-3 Sektion esplanaden: variant med spårvagn

fig. 9-12-4 Plan och sektion med busshållplats
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naturpark
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9.13 Uppsamlingsgatorna

9.14

Lokalgatorna

Det anslutande nätet av uppsamlingsgator ges en maximal tillåten hastighet 50 km/tim alternativt 30 km/tim beroende på förekomst av direktutfarter från bostäder. Längsgående angöring och parkering ordnas där så krävs inom 2 meter breda fickor vid sidan av körbanan. Gångbanor anläggs utmed angränsande bebyggelse längs ena eller bägge sidorna. Inom de lägre liggande delområdena i dalgångarna utformas gator som allégator med enkla rader av träd på bägge sidor samt
gångbanor vid sidan av dessa. På höjderna varieras profilen efter topografi och natur. Även här bör eftersträvas att gångbanor åtskiljs från körbanan av en remsa
med gräs eller naturmark.

Lokalgator förläggs i regel på kvartersmark och utformas som korta återvändsgator eller korta slingor. Detaljutformnigen skall ske med hänsyn till topografi
och omgivande natur samt i nära samspel med planeringen och utformningen
av bebyggelsen vilket medger att de kan utformas såväl med traditionella gatusektioner som i form av mer fritt gestaltade torgytor.
Lokalgatorna kan asfalteras eller anläggas som grusade ytor. Maximal tillåten
hastighet är 30 km/tim med trafik på de gåendes villkor.
Lokalgatorna inom de lägre liggande, plana delarna, ska ha en urban karaktär
med exempelvis hårdgjord mark, gatuträd, gångbanor och rännstenar. Lokalgatorna i de kuperade delarna har en mer ”naturlig” karaktär: grusade, utan
alléträd och gångbanor och vägkanter med infiltrationsrännor.

fig. 9-13-2 Plan och sektion

fig. 9-13-1 Uppsamlingsgatorna
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trädgård
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trädgård

9.15 Gång- och cykelvägar.
Utöver ovan beskrivna gång- och cykelvägar längs områdets huvudgator och
uppsamlingsgator samt inom naturstråken anläggs gång- och cykelvägar till och
inom angränsande naturområden. Dessa utformas med oljebunden grusbeläggning.

fig. 9-14-3 Plan och sektion lokalgata i dal

trädgård

trädgård

gata
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fig. 9-15-1 Gång- och cykelvägnät
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fig. 9-14-2 Exempel lokalgator i kuperad natur

fig. 9-14-1 Exempel lokalgator i dalar
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fig. 9-14-4 Plan och sektion lokalgata i kuperad natur
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Miljö - förutsättningar, konsekvenser och förslag
10.1 Dagvattenhantering
Befintliga förhållanden

Mål

Den största delen av programområdets dagvatten rinner idag söderut via Bysjön
till Getaren. Mindre delar avvattnas sannolikt norrut mot Tullingesjön och österut mot Tyresån.
Tullingestråket med dess isälvsavlagringar utgör ett område för grundvattenbildning. Programområdet ligger inom den yttre skyddszonen för Tullinge
grundvattentäkt. Det medför krav på hur dagvattenhanteringen sker.

Botkyrka kommun har som målsättning att vid nyexploateringar undvika
direktavledning av dagvatten. Genom lämpliga husplaceringar kan omhändertagande av dagvatten från tak, hårdgjorda ytor och lokalgator ske genom
lokal infiltration samt, där så krävs av miljöskäl, genom fördröjd avledning via
renande magasin och dammar.
Fördelar med denna ekologiska dagvattenhantering är:
en rik närmiljö för människor, växter och djur;
bibehållna grundvattennivåer;
minskad mängd föroreningar till sjöar och vattendrag;
minskad kostnad för att bygga och upprusta ledningsnät.

vattendelare
in/utlopp dagvatten
yttre skyddszon

fig. 10-1-2 Snitt med grundvattenprofil

R iksten

Större delen av det befintliga flottiljområdet och banområdet avvattnas f.n.
med underjordiska självfallsledningar söder ut mot Bysjön. Till Bysjön
leds även dräneringsvatten som pumpas från ett befintligt bergrum i området.

berg/morän: bra infiltration
finsand (på lera): mindre infiltration
torr: begränsad infiltration
lera: begränsad infiltration

P rogram
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fig. 10-1-1 Vattendelare/skyddszon/in-utlopp

Grundvattennivån ligger relativt djupt: i den centrala dalen omkring 15 à 20
meter under ytan. Dess nivå följer höjdskillnaden mellan Bysjön och Tullingesjön.
I stora delar av planområdet finns mark med bra förutsättningar för infiltration
av dagvatten: berg och morän. Det gäller också (men i mindre utsträckning)
för finsanden i centrala delar av området. Inom lerdalarna är dock kapaciteten
avsevärt lägre.

fig. 10-1-4 Referensbild, infiltrationsdike

Plan för Rikstens dagvattenhantering

fig. 10-1-3 Förutsättningar för infiltration i mark
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Rent dagvatten
- Som rent dagvatten räknas dagvatten från grönytor, naturmarksytor, takytor
(miljöanpassat material, ej koppar, zink etc.) och dräneringsvatten från befintligt
bergrum.
- Det redan rena dagvattnet skall på enklaste sätt lokalt återföras till naturen och
växtligheten alternativt infiltreras till grundvattnet.
- Dagvatten som på grund av markförhållandena inte kan infiltreras lokalt 		
avleds via öppna infiltrationsdiken.

10.2
Förorenat dagvatten

Skyddsområde för vattentäkt

- Som förorenat dagvatten räknas allt vatten från övriga gator och vägar.
- Förorenat dagvatten från dessa leds via öppna diken eller dräneringsdiken
till tre stycken dammar som tillsammans med väg/dräneringsdikena kommer
att fungera som ett reningsverk. Vägavvattning skall utformas så att förorenat
dagvatten inte kan nå grundvattnet inom skyddsområdet.
- Vissa delar av området kan inte topografiskt avledas till dessa dammar. Detta
dagvatten avleds ytligt via diken, meanderslingor eller på mark.
- I Företagsparken behövs en dagvattendamm. Frågan behöver belysas ytterligare.

- Gator och vägar inom skyddsområde för vattentäkt behöver täta diken.
Täta diken kan utföras med lera (schaktmassorna för de planerade dammarna) eller gummiduk alternativt bentonitblandad sand.
- Invid områdets anslutningar till Förbifart Tullinge, liksom längs denna vägs
nya sträckning krävs extra åtgärder för grundvattenskydd.

Vattenförsörjning

Distributionen till F18-området sker f.n. via ett cirkulationsnät i Tullinge skog.
Kapaciteten fram till korsningen Flottiljvägen/ Bergmovägen bedöms tillräcklig för att försörja planerad bebyggelse, varför denna punkt tillsammans med ny
anslutningspunkt i Bernströmsvägen antas som framtida anslutningspunkter.
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Från Flottiljvägen/Bergmovägen erfordras en förstärkt matning i form av en ca
850 m lång vattenledning in i planområdet. För att ytterligare säkerställa vattenförsörjningen föreslås en ca 1700  m lång vattenledning parallellt med planerad
tryckspillvattenledning till en ny anslutningspunkt i Bernströmsvägen omedelbart söder om järnvägsviadukten.

avrinning till dammarna via diken

10.3 Spillvattenhantering

dammar / sjö

fig. 10-1-5 Strömdiagram avrinning dagvatten

Området exponeras under sin utbyggnadstid, fram till dess Förbifart Tullinge
byggts, av buller från vägtrafik, järnväg, skjutbana, motorcrossbana samt stenkross.

- Den översta dammen fungerar som utjämnings- och sedimenteringsdamm. Dammen består av en grundare spridningsdel. Denna damm har
slänter med lutning 1:3 eller ev. flackare. Dammens erforderliga area m.h.t.
vattenrening är ca: 6000m2. Under perioder med låg tillrinning planeras tillförsel av dräneringsvatten från i första hand befintligt bergrum.
- Den mellanliggande ”dammen” som är grundare fungerar som
översilningsyta/våtmark.
- Den nedersta dammen som också är det sista reningssteget, benämns ”sjö”.
- Om 30% av vattnet från de hårdgjorda ytorna når dammarna kan dessa ha
en volym av ca. 2200 m3
- Utbyggnad av dammsystemet skall inledas redan i etapp 1 p.g.a. av att nya
hårdgjorda ytor tillsammans med kvarvarande (delar av landningsbanor
mm.) eljest utgör en för hård belastning på recipienten (Bysjön). Det är dock
tveksamt om hela dammsystemet behöver byggas ut i redan etapp 1. Det bör
vara tillräckligt med den första dammen under försättning att den ensam kan
rena dagvatten från etapp 1.

Med ett bullerskydd längs järnvägen och genom placeringen av den nya bebyggelsen kan uppställda miljömål för buller och vibrationer innehållas.
För att klara riktvärden förutsätts bullerkällor i form av skjutbana, motorcrossbana och stenkross åtgärdas eller avvecklas.
Under utbyggnadstiden sker en viss ökning av trafiken på befintligt vägnät
i södra Tullinge. Inverkan på bullernivåerna är dock måttlig, som mest ca. 2
dB(A) längs Flottiljvägen.

10.5 Uppvärmning
Området förutsätts uppvärmas med fjärrvärme.

fig. 10-1-6 Öppna diken och dräneringsdiken
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10.4 Buller

Dammar

P rogram

fig. 10-1-7 Snitt dammar

R iksten

Spillvatten från området föreslås pumpas via en ”huvudavloppspumpstation”.
Avloppspumpstationen antas bli belägen i sydöstra delen av området. Från
denna pumpstation leds spillvattnet i en tryckledning tillsammans med en
föreslagen vattenledning (se ovan) mot nordväst under Grödingebanan till en
anslutningspunkt belägen i Bernströmsvägen omedelbart söder om järnvägsviadukten.

11

Utbyggnad och genomförande

R

ikstens utbyggnad planeras ske under en period av ca 15 år. Detta innebär ett genomsnittligt tillskott av ca 160 bostäder per år. Den relativt långa utbyggnadstiden motiveras av ambitionen att utveckla Riksten som en demografisk och socialt balanserad samhällsbildning. Beroende på Förbifart Tullinge indelas
utbyggnaden i två faser – före respektive efter det att Förbifarten har realiserats.

Andra faktorer som påverkar utbyggnaden utgörs av den ekonomiska utvecklingen, den allmänna bostadspolitiken, utvecklingen på regionens bostadsmarknad
samt utbyggnaden av institutioner och näringsliv inom Botkyrka och Flemingsberg.
Huvuddelen av de befintliga byggnaderna inom Flottiljområdet upplåtes nu på kontrakt som löper ut under de närmaste åren för verksamheter som avser att lämna
området. Områdets omvandling till ett bostads- och arbetsområde har redan, om än i begränsad skala, inletts genom kasernernas ombyggnad till studentbostäder.
Samtidigt har verksamheter och institutioner baserade i Flemingsberg gjort framställningar om möjligheterna att få personalbostäder av olika typer inom området.
För en tidig etablering av Riksten på regionens bostadsmarknad är det angeläget att dessa önskemål kan tillgodoses.
Innan Förbifart Tullinge har byggts har Riksten en ganska svag trafikförsörjning. Därför bör den utbyggnad som sker innan förbifarten byggs koncentreras till ett
område som kan försörjas med bussförbindelse från Tullinge station via Flottiljvägen. Detta omfattar, förutom Flottiljområdet med förtätningar, huvuddelen av
Östra dalgången som planeras för marknära flerbostadshus, radhus och andra gruppbyggda småhus. Totalt kan en dryg tredjedel av den totala utbyggnaden ske i
den första fasen innan Förbifart Tullinge är färdig.
Erforderlig service för denna bebyggelse i form av förskola, grundskola och servicebutik kan huvudsakligen ordnas genom ombyggnader av delar av befintligt
fastighetsbestånd inom flottiljområdet.

Utbyggnaden av företagsparken kan också inledas innan förbifarten är byggd om en ny infartsväg från Västerhaningevägen med koppling till Kanslivägen byggs
ut tidigt. Beroende på vilken profil företagsparken får kan ytterligare delar av området utvecklas i ett tidigt skede.
Biltillfart under den första fasen sker i första hand från Västerhaningevägen för att inte öka trafiken på Flottiljvägen genom Tullinge. För att klara de ökade trafikmängderna innan förbifarten färdigställts krävs ett antal åtgärder i den befintliga trafikstrukturen. Gång- och cykelvägar förbättras och kompletteras; Västerhaninge vägen förbättras bl.a. vid Flaggplan och åtgärder för att begränsa trafiken vidtas på Flottiljvägen.
När Förbifart Tullinge byggts och därmed förutsättningarna för en tillfredsställande kollektivtrafik föreligger bör först bebyggelsen utmed stombussens sträckning
realiseras, d v s den Norra och Östra dalgången samt Centrum, därefter Södra dalgången och sist Västra och Södra höjden.
Den därpå följande turordgen mellan olika bebyggelseområden kan fastläggas i senare skede efter närmare analys och optimering av anläggningskostnader i relation till intäkter av försäljning och förhyrning. Det är angeläget att utbyggnaden kan ske i former som inte innebär miljöstörningar för redan realiserade områden
och fastigheter.

fig. 11-1-1 Första etappen: bebyggelse, landskap och vatten

P rogram

för

R iksten

Utbyggnaden av dammarna, som utgör en integrerad del av Rikstens dagvattensystem och omvandlingen av nuvarande start- och landningsbanor till park- och
naturmark inleds i den första fasen. Områdets profilskapande fritidsanläggningar anläggs så snart underlaget för driften är tillräckligt. Koloniträdgårdsområdet
kan utvecklas successivt.
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