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www.botkyrka.se/oversiktsplan
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Här är en kortversion av Botkyrkas nya översiktsplan! 
Översiktsplanen visar hur vi kan utveckla Botkyrka fram 

till år 2040. Hur vi kan använda marken och vattnet, var vi kan 
bygga och var vi behöver värna om naturen. 

Den nya översiktsplanen skiljer sig från Botkyrkas tidigare översiktsplaner. 
Vi vill gärna få fler invånare i kommunen, men inte låta bebyggelsen breda 
ut sig. Därför satsar vi på att bygga nytt bland bebyggelse som redan finns 
och ligger nära kollektivtrafik. På så vis sparar vi våra sammanhängande 
grönområden. Vi planerar inte Botkyrka som en ö, utan som en del av en 
storstadsregion med goda förbindelser till övriga Stockholm. Vi vill därför 
stärka förbindelserna mellan olika delar inom Botkyrka, med Stockholms 
innerstad och med våra tre närmaste regionala stadskärnor: Flemingsberg, 
Kungens Kurva–Skärholmen och Södertälje. För detta behövs både 
nationella investeringar i vägar och regionala investeringar i kollektivtrafiken 
tillsammans med våra egna satsningar.

Översiktsplanen bygger på ett stort engagemang
Från start har engagemanget för Botkyrkas långsiktiga utveckling varit 
stort bland Botkyrkaborna. Medborgardialogen ”Samtal om framtiden” 
kom igång 2011. Under ett halvt års tid ritades på kartor och framtids-
frågor diskuterades. Därefter har vi kommit tillbaka med förslag till över-
siktsplan i två omgångar. Varje gång fick vi in synpunkter från Botkyrkabor 
och från organisationer, grannkommuner och myndigheter av olika slag. 
Och här är vi nu – Botkyrka har fått en ny gällande översiktsplan som leder 
oss in i framtiden där hela Stockholmsregionen är i en starkt expansiv fas.

Katarina Berggren, maj 2014.
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Vad är en översiktsplan?
Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunen. Den utgår 
man ifrån när kommunen gör mer detaljerade planer och tar ställning till bygglov.  
I översiktsplanen ger kommunen riktlinjer för hur marken och vattnet ska användas 
för att skapa en lämplig och hållbar utveckling i Botkyrka. Planen visar också hur 
kommunen vill bevara eller utveckla den redan bebyggda miljön. Det tar lång tid att 
ta fram en ny översiktsplan eftersom det är så många frågor att ta ställning till.

Planering på olika nivåer

Planering av den enskilda  
byggnaden på fastigheten 
Bygglov

Planering på kvartersnivå 
Detaljplan, 
områdesbestämmelser  
och Fastighetsplan

Planering på stadsdelsnivå 
Program, Detaljplane- 
program, Stadsbyggnadsidé,  
Fördjupad översiktsplan

Kommunövergripande 
planering 
Översiktsplan

Regional planering 
Regionplan

 

Plan- och bygglag 
Miljöbalken
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Fem planeringsstrategier leder oss rätt
1. Leva klimatsmart 
Vi vill göra det lätt att åka med kollektivtrafiken, gå och cykla. Med en mer 
utbyggd kollektivtrafik vill vi minska klimatpåverkan, trängsel, föroreningar och 
buller. Det måste gå att leva utan egen bil. Botkyrka ska erbjuda fler storstadsnära 
upplevelser, för upplevelser är klimatsmart. Vi vill också skydda jordbruksmarken 
och möjligheten att hitta rent vatten även i framtiden. De klimatsmarta alternativen 
bidrar även till en bättre folkhälsa.

2. Plats att växa
Botkyrka ska ge plats för nya invånare utan att vi fortsätter att bygga i natur och 
på jordbruksmark. Därför vill vi bygga nytt i redan bebyggda områden, nära 
kollektivtrafiken. Vi vill ge plats för 20 000 nya bostäder och 15 000 nya jobb inom 
de närmaste 30 åren. Bostäderna ska blandas med arbetsplatser, service och affärer. 
Fler bostäder och verksamheter i stadsdelarna kommer också bidra till ett större 
utbud av aktiviteter. Kopplingarna mellan olika stadsdelar ska bli bättre.

3. Hemma i storstaden 
Botkyrkaborna ska känna sig hemma i Botkyrka och i storstaden. Därför behövs 
både bra mötesplatser i Botkyrka och goda förbindelser med övriga Stockholm, 
framför allt genom en utbyggd kollektivtrafik. Det ska vara lätt att ta sig fram inom 
Botkyrkas stadsdelar, mellan olika områden i Botkyrka och till viktiga platser i 
Storstockholm. Goda förbindelser gör det möjligt att söka jobb i ett större område 
och pendla till jobbet. Alla stadsdelar behöver ett utbud av service och mötesplatser 
inom- och utomhus, där man blir sedd och ser andra, där man träffas.

4. Nära till storstadsnatur 
Naturen, sjöarna och landsbygden är en tillgång. Vi vill göra det lättare att komma 
ut i naturen för att motionera eller för att bara uppleva tystnad, avskildhet och lugn. 
Det ska finnas parker och gröna promenadstråk i alla stadsdelar. Så långt som möjligt 
ska vi bevara landsbygden och bara bygga nytt bland redan befintlig bebyggelse. Vi 
vill stärka sambanden inom och mellan de stora sammanhängande grönområdena. 
Vi behöver skydda de artrika ekosystemen, dricksvattenförsörjningen och Botkyrka-
bornas behov av stränderna. Därför vill vi att ny bebyggelse vid vatten ska hålla 
avstånd till stranden – främst nära tätorterna. 

5. Utrymme för kreativitet 
Alla som bor och verkar i Botkyrka ska få möjlighet att förverkliga idéer och mötas 
på kontrastrika platser. Det ska finnas plats för nytänkande, oväntade idéer och 
olikheter. Som kommun ska vi säga ja till fler individuella initiativ – både från 
medborgare och företag. I vår planering ska vi ta vara på Botkyrkabornas kunskap 
och ge utrymme för kreativitet. Följande centrum i Botkyrka ska stärkas: Hallunda–
Alby–Eriksberg och stråken däremellan, Fittja, Tullinge, Tumba och Vårsta.
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Det här är platser vi vill utveckla
Kommunen vill se förtätning inom stadsbygden generellt. För landsbygden ser vi inte 
några större förändringar. Som stöd för efterföljande planering pekar vi med hjälp av 
nummer ut de platser som vi betraktar som särskilda förändringsområden. Siffrorna i 
kartan anger inte en prioriteringsordning.

1. Bostäder, service och marina vid Slagsta strand 
2. Bostäder vid Hallunda gård
3. Passager över och verksamheter i anslutning till E4/E20
4. Förnyelse i Fittja
5. Bostäder vid Hallundavägen och entré ut mot naturen
6. Bostäder och centrumutveckling i Hallunda 
7. Stråk och bebyggelse som knyter ihop centrumen i Hallunda, Alby och Eriksberg
8. Förnyelse och förtätning i Alby
9. Nya etableringar i Eriksberg–Södra porten
10. Utveckling av Hågelby till ett större besöksmål
11. Plats för mer verksamheter vid Tunarondellen
12. Bostäder i Lilltumba
13. Sandstugan – nytt bostadsområde i Uttran
14. Bostäder och centrumutveckling i centrala Tumba 
15. Förnyelse och förtätning i Storvreten
16. Företag, bostäder och affärer längs Dalvägen
17. Bostäder och verksamheter i Kassmyra
18. Bostäder och service i Vårsta centrum
19. Naturnära bostäder i östra Vårsta
20. Bostäder och verksamheter vid Alfred Nobels allé 
21. Bostäder och centrumutveckling i Tullinge
22. Sjönära bostäder i Hamringes gamla industrimiljö
23. Entré ut mot naturen i Brantbrink
24. Rikstens friluftsstad växer vidare
25. Ny bebyggelse i Grödinge ska samlas i små grupper och inom stråk
26. Förnyelse och förtätning i Sibble, Kagghamra, Eldtomta, Byrsta och Tegelvreten
27. Grönområden och aktiviteter nära stadsbygden 

Vi vill att bostadsbyggandet ska öka, vi ger utrymme för 20 000 nya bostäder under 
30 år. Med översiktplanen skapar vi också möjligheter för 15 000 nya arbetstillfäl-
len. Men kommunen råder inte ensam över förverkligandet. Regionala och nationella 
infrastruktursatsningar, var hushållen efterfrågar bostäder och var byggare och bolag 
är beredda att investera, är andra avgörande faktorer.
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Här placerar deltagarna i medborgardialogen hjärtan på de platser de tycker bäst om i 
Botkyrka, ”Samtal om framtiden” 2011.
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Markanvändning i Botkyrka kommun

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

Övergripande mark- och vattenanvändning i Botkyrka, målbild 2040. Vi vill så långt som möjligt bygga nytt i redan  
bebyggda områden, nära kollektivtrafik. För landsbygden vill vi se att ny bebyggelse koncentreras i stråk istället för att  
som nu vara spridd.
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VILL DU HA MER INFORMATION ELLER 
BESTÄLLA ÖVERSIKTPLANER?
Kontakta gärna Botkyrka kommun i så fall. Kika också 
på vår webbsida www.botkyrka.se/oversiktsplan, där 
hittas översiktplanen samt alla dess kartor digitalt. 

KONTAKTUPPGIFTER:
Projektledare: Heidi Pintamo
Kontaktcenter: telefon 08 - 530 610 00  
eller e-post kontaktcenter@botkyrka.se
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