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Strukturplanen för Storvreten är ett strategiskt dokument som 
visar vägen mot en långsiktig utveckling av Storvreten i Tumba. 
Strukturplanen ska i första hand:

• ge en bild av hur Storvreten kan utvecklas

• fungera som planeringsunderlag och styrning för kommande 
detaljplanering i Storvreten

• ge riktlinjer för kommunala och privata aktörers framtida 
investeringar som påverkar den fysiska miljön

Storveten byggdes i början av sjuttiotalet. Snart femtio år 
senare finns här ett etablerat område med stora kvaliteter. 
Nu är det dags att ta stegen vidare och ta vara på de värden och 
den potential som finns i här. Strukturplanen visar vägen till 
Storvretens framtid!
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Den vita staden

Storvreten ligger högt ovanpå en bergskam som tidigare helt 
bestod av skog. I mitten av 1960-talet började man bygga 
moderna bostäder på bekvämt avstånd för arbetare och tjänste-
män på Alfa-Lavals nya fabrik i Tumba. De flesta av bostäderna 
byggdes i ljust putsade flerfamiljshus om 6–8 våningar, vilket 
ledde till att Storvreten kom att kallas ”den vita staden”. 
Genom att sprida husen i grupper, väl anpassade till bergets 
topografi, blev lägenheterna ljusa och grönskan mellan husen 
kunde behållas.

I dalgången mellan västra och östra Storvreten anlades Stor-
vretsparken, där ett badhus förlades i början av 1970-talet. 
Då hade skolan redan byggts, liksom flera daghem runt om 
i området. Ett mindre centrum med mataffär anlades intill 
Storvretsvägen. Under 1970-talet byggdes ett antal låghus och 
småhus i Storvretens yttre delar för att komplettera den mer 
storskaliga bebyggelsen. Antalet bostäder var då knappt 2 500.

Barn av sin tid

När Storvreten planerades var tron på bilens förmåga att frigöra 
människan mycket stark. Därför planerades området så att bilar 
smidigt skulle kunna nå fram längs en huvudväg, för att via 
lokalgator ledas in i bostadskvarteren. Genom ett hierarkiskt 
gatunät, som separerade gångtrafikanter från bilar, ville man 
minska risken för de trafikolyckor som blivit allt vanligare i 
takt med att fler skaffade bil.

Sveriges goda ekonomi under efterkrigstiden innebar, tillsam-
mans med tilltagande bostadsbrist, att städer byggdes ut i en 
mycket snabb takt. Från att det första spadtaget sattes i backen 
dröjde det inte många år innan Storvreten som vi känner det 
idag i princip stod färdigt, och sedan dess har bara ett fåtal nya 
bostäder tillkommit.

Stadsdelen växer

Idag har vi återigen en omfattande bostadsbrist. Efterkrigs-
tidens nya stadslandskap byggdes ofta på orörd mark, och det 
är ofta just de områdena som idag ger de bästa möjligheterna 
för våra städer att växa. I Storvreten finns en väl utbyggd infra-
struktur, samtidigt som de stora avstånden mellan husen gör det 
möjligt att bygga nytt bland befintliga hus.

År 2015 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka att ta fram en 
strukturplan för Storvreten. Syftet med strukturplanen är att 
peka ut lämpliga platser för en förtätning och komplettering av 
den befintliga bebyggelsen med omkring 2 000–2 500 bostäder 
fram till år 2040. Strukturplanen ska även visa hur området kan 

utvecklas, med en balanserad blandning av bostäder, verksam-
heter och service, och en vidareutvecklad närmiljö. Att förstärka 
kopplingarna till Tumba centrum, Dalvägen och den närligg-
ande storstadsnaturen är också en del av uppdraget.

Storvreten är ett barn av 1960-talets planering och arkitektur, 
vilket har resulterat i både positiva värden och utmaningar i 
miljön. När vi nu förtätar bebyggelsen vill vi både respektera 
kvaliteterna och hitta lösningar på utmaningarna.

Storvretens läge i kommunen.

Storvretens läge i Tumba.
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Att minska avståndet till Tumba
och Lida friluftsområde

Storvreten ligger på promenadavstånd från centrala Tumba, 
med väl utbyggd service och kollektivtrafikförbindelser. Ändå 
upplever många avståndet som långt på grund av höjdskill-
naden och Storvretsvägens långa stigning upp mot berget. En 
förtätning av Storvretens norra delar kan, tillsammans med en 
utveckling av parkstråket mellan Tumba och Storvreten, främja 
upplevelsen av närhet.

Det populära friluftsområdet Lida ligger strax söder om Stor-
vreten. Ändå är det från Tullinge de flesta tar sig när de ska dit. 
Stärkta promenadstråk mellan Tumba och Lida kan göra friluft-
sområdet tillgängligare för boende och besökare i Storvreten.

Storvretsparken och storgårdarna –
offentliga rum att värna om

Storvretsparken kallas för Storvretens hjärta. Parken ligger 
centralt och är det viktigaste offentliga rummet i området idag. 
Tillsammans med intilliggande skola, idrottshall och simhall 
har parken stor möjlighet att bli ett ännu starkare nav för aktiv-
itet, rekreation och möten. 

De rymliga bostadsgårdarna är också betydelsefulla mötes-
platser. Till varje flerbostadshus hör en väl tilltagen gård med 
både lekplats för barn och rekreaktionsplatser för vuxna. Vi vill 
undanta dem från förtätning på grund av deras sociala värde.

Den bostadsnära skogen

Ingenstans i Storvreten är det långt till naturen. Dels gränsar 
stadsdelen i söder till stora naturområden som sträcker sig till 
Lida och bortom, dels har åtskilliga skogsområden lämnats 
orörda inuti bostadsområdena. Byggnaderna i Storvreten har 
placerats med hänsyn till naturen och topografin.

Storvretenborna tycker mycket om den bostadsnära skogen. Det 
framkommer i dialogresultaten från 2016, där “naturnärhet” 
och “insynsfrihet” lyftes fram som viktiga kvaliteter som inte 
fick gå förlorade när vi förtätar stadsdelen.

Vi vill kunna förtäta Storvreten “inifrån och ut” och låter därför 
lämpliga skogspartier i de centrala delarna bebyggas. Området 
innehåller så mycket bostadsnära skog att det går att förtäta 
med ett stort antal nya bostäder samtidigt som vi bevarar en 
stor del av skogen inom bostadsområdena. 

Centrala Tumba

Lida friluftsområde

 Bostadsgårdar och park där exploatering undviks.
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Medborgardialoger

Vi ville ha synpunkter från Storvretenborna inför arbetet med 
strukturplanen. Därför bjöd Botkyrka kommun och Botkyrka-
byggen in boende i Storvreten till medborgardialoger under 
2016. Ett tiotal fokusgrupper gav oss synpunkter på följande 
huvudfrågor:

• Hur kan offentliga miljöer och platser bli bättre?

• Vilket utbud av service behövs?

• Var kan fysiska förändringar ske i Storvreten?

• Vilken typ av nya bostäder behövs?

• När ska förändringarna ske?

En lärdom från mötena var att många Storvretenbor tycker 
mycket om det naturnära läget och Storvretsparken. En ofta 
återkommande synpunkt i diskussionerna var att man ville 
freda parken från nybyggnation. Därför har vi utgått från det 
under arbetet med strukturplanen.

Många ansåg att Storvretsvägen med centrumbebyggelsen 
behöver rustas upp och att den kommersiella servicen behöver 
utvecklas. Det är också längs Storvretsvägen som de flesta 
anser att stadsutvecklingen bör börja. Läs mer om vilka 
synpunkter som kom fram i medborgardialogen i Utveckling av 
Storvreten - medborgardialog i sammanfattning.

5 ARBETSPROCESSEN

Kartan visar de områden som dialogdeltagarna 
ansåg lämpliga för nybebyggelse. 
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Stadsdelsanalys

I inledningen av arbetet med strukturplanen upprättades en 
övergripande stadsdelsanalys av Storvreten. Slutsatsen var att 
det är viktigt att arbeta med att koppla samman de olika delarna 
av Storvreten, och upplösa barriärer. En förtätning kan koppla 
ihop de olika typerna av byggnader och fylla ut de nu tomma 
gräsytorna som finns på många platser i Storvreten. Analysen 
visade också på outvecklade platser och upptrampade stigar, 
som kan ses över och utvecklas.

Illustrationer

För att bedöma vad en förtätning med cirka 2 500 bostäder 
skulle innebära för Storvreten gav kommunen och Botkyrka-
byggen arkitektkontoren Total Arkitekter och AQ Arkitekter i 
uppdrag att ta fram skissförslag som illustrerar en tänkt förtät-
ning. Se illustrationer till höger.

Handelsutredning

För att se vilka förutsättningar handeln har i ett utvecklat Stor-
vreten fick analyskonsultföretaget WSP i uppdrag att ta fram en 
handelsutredning. Den visade bland annat det inte finns några 
större förutsättningar för en handelsutveckling i området, inte 
ens om antalet bostäder ökar med omkring 2 500. Det beror 
bland annat på att det redan finns handelsplatser i områdets 
direkta närhet (Tumba centrum och Tumba köpcentrum) och 
att nya handelsplatser kommer att byggas (Coop vid Tumba 
köpcentrum).

Bild: Total arkitekter

Bild: AQ arkitekter
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 Kartförteckning, 
 framtida markanvändning  
 Här visas vilka markområden Botkyrka kommun vill utveckla  
 och för vilket ändamål. Ändringar föreslås för placering av  
 viss befintlig bebyggelse för service och omsorg.   

 
  

Område för ny bostadsbebyggelse

Ungefärliga släpp genom ny bebyggelse

Område för centrumbebyggelse

Område för service och omsorg

Möjligt utvecklingsområde

Handelsområde    

 

Befintlig bebyggelse

Vägnät

Skog     

Sammanhängande parkmark
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Centrum som mötesplats

Små lokala centrum är viktiga mötesplatser. Storvreten centrum 
ska inte konkurrera med Tumba centrums utbud av affärer utan 
ska göra social nytta och användas av de boende i närområdet.

Dagens centrum ligger längs stadsdelens mest centrala stråk, 
Storvretsvägen. I samband med förtätningen är inriktningen att 
Storvreten centrum att byggas om på följande sätt:

• Genom att samla befintliga och framtida verksamheter på en 
begränsad yta runt ett torg vill vi göra det lätt att hitta och få 
överblick över området. Ett tätare centrum förstärker flöden till 
och från området.

• Torget ska placeras i ett soligt läge och utformas så att boende 
och besökare i Storvreten vill vistas där.

• Ett torg kommer att bidra till att göra Storvretsvägen mer 
levande. Den gamla centrumbyggnaden inklusive gångbron 
behöver rivas.

• Centrums dragningskraft förstärks genom att vi koncentrerar 
handel, restaurang, service, mötesplatser och övriga verksam-
heter där. 

• Det är viktigare att utveckla centrum som en social mötesplats 
än att utveckla det kommersiella utbudet.

• Vi vill ge plats åt verksamheter som bidrar till ökad kontakt 
och fler möten mellan boende i närområdet. Till exempel kan 

mötesplatser

den ungdomsgård och de replokaler som finns i centrum idag 
inrymmas i ett nytt allaktivitetshus.

• Vi vill uppmuntra lokala aktörer som stärker Storvretens iden-
titet. De kan ge centrum en lokal prägel och vitalitet och bidrar 
till nyföretagande och ökad sysselsättning i närområdet. Miljön 
runt centrum ska utformas utifrån sin specifika lokala identitet.

Storvretsparken - en plats för aktivitet, 
rekreation och möten

Både boende i Storvreten och tillresta besökare besöker ofta 
Storvretsparken. Parken används både för vardagsaktivitet och 
större evenemang. Många tycker att platsen är en grön oas i 
stadsdelen tack vare sina vidsträckta gräsmattor, gamla vackra 

 Kartförteckning

     1.  Centrum med allaktivitetshus för ungdomar
     2.  Storvretsparken
     3.  Simhall
     4.  Storvretsskolan
     5.  Ängskyrkan
     6-9.  Lekplatser
     10.  Hundrastgård
       Bostadsgårdar
       Ny kvartersmark
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  Storvretsparken idag och i framtiden

 Storvretsparken
 Skogsridåer
 Fotbollsplan
 Grundskola
 Simhall
 Idrottshall och
 tennisplan

 Förskola
 Nya bostäder
 Utvecklingsområde  
 för nya bostäder
 Port till Lida
 Promenadstråk
 till Lida

IDAG FRAMTIDEN

träd och de bergsbeklädda skogsridåer som ramar in parken 
i öst och väst. Att parken är bilfri är en annan stor kvalitet att 
värna om.

I parken ligger en simhall och i anslutning ligger Storvrets-
skolan, en idrottshall och två stora konstgräsplaner. Tillsam-
mans med Storvretsparken är de viktiga offentliga rum. Dessa 
kommunala verksamheter ska tillsammans med Storvretsparken 
utvecklas till att bli ett ännu starkare nav för aktivitet, 
rekreation och möten än vad det är idag. 

Storvretsparken ingår i kommunens parkprogram över parker 
som behöver rustas upp och kommer att genomgå en upprust-
ning under 2019–2020. Simhallen är i dåligt skick och behöver 
på sikt renoveras eller rivas och ersättas, men några beslut om 
detta är ännu inte tagna. Storvretsskolan är relativt nyrenoverad 
och räcker till för dagens behov, men i och med förtätningarna 
av stadsdelen kommer det i framtiden att behövas ytterligare en 
skolbyggnad med skolgård i stadsdelen.

Botkyrka kommuns översiktsplan slår fast att det ska finnas en 
grön entré från Storvreten till Lida. För att öppna upp parken 
mer mot Lida är inriktningen att simhallen rivs och ersätts av 
en byggnad i parkens västra del. En fördel med denna plac-
ering är att den bilväg som idag skär genom parken i västöstlig 
rikting istället kan omvandlas till parkmark. Vi tar även bort 
den fotbollsplan som ligger i parkens sydöstra hörn och bygger 
en ny konstgräsplan utanför strukturplanen. Den gamla fotboll-
splanen blir parkmark, som även kan fungera som förlängd 
skolgård för den framtida nya skolan.
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Gångtrafik

Storvreten präglas av långtgående trafikseparering vilket 
innebär att gång- och cykelvägar är planskilda och separerade 
från bilvägnätet. När bilar får ohindrad framfart blir bilvägarna 
till barriärer för de oskyddade trafikanterna. Planskilda gång- 
och cykelvägar i form av tunnlar under vägarna är en lösning 
på problemet. Samtidigt kan tunnlarna upplevas som otrygga 
miljöer att röra sig i under dygnets mörka timmar. Inriktningen 
är att:

• Gångvägar i det huvudsakliga gångvägsnätet bevaras för att 
värna om framkomligheten för fotgängare.

• Passager ska bli säkra. Planskilda passager och gångtunnlar 
byggs i möjligaste mån bort.

• Nya gångvägar tillkommer längs uppsamlingsgatorna 
Harbrovägen och Storvretsvägen.

• Vägar för fotgängare genom ny bebyggelse ska finnas.

 Kartförteckning, 
 framtida markanvändning

 Ny kvartersmark
 Utvecklingsområde
 Kommunala verksamheter
 Handel
 Centrum
 Bilväg
 Huvudsakligt gång- och cykelvägnät
 Befintlig passage för fötgängare som behöver   
 utvecklas
 
 Genom ny bebyggelse ska framkomlighet för   
 fotgängare finnas, vilket markeras med mellanrum i   
 kartan. Passagernas antal och placeringar är    

RÖRELSER

och STRÅK
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Kollektivtrafik

I Tumba centrum finns en pendeltågsstation och en buss-
terminal. Kollektivtrafiken fungerar bra men kan bli bättre 
genom tätare avgångar. Inriktningen är att:

• Flöden hålls fortsatt låga genom att på längre sikt se över 
kollektivtrafiken och erbjuda högre turtäthet i området.

• Upprätta resplaner och informationskampanjer.

Biltrafik

Bilvägnätet består idag av två uppsamlingsgator där trafiken 
från samtliga gator i Storvreten samlas, Storvretsvägen och 
Harbrovägen. 

Förtätningen av Storvreten sker till största del längs befintlig 
infrastruktur och bara ett fåtal nya bilvägar tillkommer. Stor-
vretsvägen är en bred väg som inbjuder till höga hastigheter, 
vilket gör att fotgängare och cyklister upplever att passagerna 
är otrygga. Framtidens Storvretsvägen ska ha fokus på oskydd-
ade trafikanter. Genom att minska vägbanans bredd, plantera 
träd, placera ut parksoffor och göra belysningen bättre och satsa 
på säkra passager blir Storvretsvägen en trevligare plats att 
vistas på för alla. Inriktningen är att:

• Hastigheterna ska sänkas genom smalare gatubredd.

• Låta bredare och separerade gång- och cykelvägar längs Stor-
vretsvägen och Harbrovägen förbättra framkomligheten och 
tillgängligheten.

• Låta träd, parksoffor och bättre belysning inbjuda till vistelse 
längs de två uppsamlingsgatorna.

• Vägarna utvecklas för att öka fordonsflödena.

Sammanlänkande grönstråk

Storvreten har gott om gröna promenadstråk i form av gång- 
och cykelvägar, där fotgängaren eller cyklisten rör sig genom 
skog, park och gröna bostadsgårdar. Stråken saknar dock 
ofta fasadkontakt, vilket kan göra många otrygga när det är 
mörkt ute. Grönstråken i Storvreten ska vara attraktiva och 
trygga, länka samman olika delar inom stadsdelen och stärka 
kopplingen mot Skäcklinge, Tumba centrum och Dalvägen. 
Inriktningen är att:

• Grönstråken i Storvreten får ny belysning, nya parksoffor och 
papperskorgar. Kontinuerlig slyröjning i utvalda skogspartier.

• Grönstråket som tar som tar fotgängare mellan Tumba och 
Lida friluftsområde blir tydligare och mer framkomligt i södra 
Storvreten.

• Odlingsvägen är en viktig länk mellan Storvretsvägen och 
Storvretsparken, där badhus, skola och idrottsanläggning finns. 
I samband med att en cykelväg byggs längs sträckan kan även 
en ny trädrad planteras för att öka statusen på vägen och göra 
den mer trivsam att färdas längs.

Cykeltrafik

I dagsläget samsas cykeltrafiken med gångtrafiken i det 
befintliga gång- och cykelnätet. Det finns ett huvudcykelstråk 
som går längs Storvretsvägen som sedan ansluter till Skäck-
lingevägen. Cykeltrafiken behöver prioriteras för att främja 
cyklandet i stadsdelen. För detta är inriktningen att: 

• Cykelvägarna ska vara separerade från gång- och bilvägar och 
ha god tillgänglighet.

• Cykelvägar byggs längs Storvretsvägen, Harbrovägen och 
Odlingsvägen.

• Cyklister ska ha företräde vid cykelöverfarter.

 Grönstråk att förstärka i Storvreten.
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 Kartförteckning

 Rekommenderade hushöjder:

 Låg bostadsbebyggelse (omkring 1–2 våningar)
 Medelhög bostadsbebyggelse (omkring 3–5 våningar)
 Hög bostadsbebyggelse (omkring 6–9 våningar)
 Område där inbördes variation beträffande hustyper   
 och hushöjder är av stor vikt (omkring 2–9 våningar)
 Möjligt utvecklingsområde (rekommenderad hushöjd  
 saknas)

Topografin anger ramarna

År 2017 finns ungefär 2 500 bostäder i Storvreten varav 
2 100 i flerbostadshus. Omkring 80 % av dem är hyresrätter. 
Flerbostadshusen består av lamellhus, punkthus och loft-
gångshus, som omsorgsfullt följer topografin och resulterar i 
nivåskillnader mellan olika bostadskvarter. Detta har skapat 
rymd mellan husen och insynsfria ljusa lägenheter med vacker 
utsikt. Tillsammans med de många skogsbeklädda partier som 
lämnats orörda mellan husen bidrar nivåskillnaderna också till 
att Storvreten upplevs som glest bebyggt. Inriktningen är att 
framtida bebyggelse ska respektera de befintliga husens värde. 
Området innehåller så mycket bostadsnära skog att det går att 
förtäta med ett stort antal nya bostäder samtidigt som vi bevarar 
en stor del av skogen inom bostadsområdena.

Arkitektonisk utformning

Den befintliga bebyggelsen i Storvreten präglas av långtgående 
arkitektonisk enhetlighet. Den befintliga bebyggelsen består 
framför allt av antingen höga flerfamiljshus (6–8 våningar) 
eller låga enfamiljshus (1–2 våningar). Inriktningen är att också 
bygga medelhöga hus i 3–5 våningar, vilket bidrar till en tätare 
och mer varierad stadsmiljö, samtidigt som vi bevarar den 
befintliga bebyggelsens värden. En utmaning vid nybyggnation 
är att respektera den bebyggda miljön, samtidigt som den nya 
bebyggelsen ska komplettera den befintliga med nya hustyper 
och ett varierat formspråk.

Ett varierat utbud av bostäder

Omkring hälften av bostäderna i Storvreten är trerummare, 
vilket återspeglar 1960-talets bostadsnorm för barnfamiljer. 
Idag ser behoven hos många annorlunda ut och därför premieras 
såväl mindre och större bostäder för att komplettera utbudet. 
Den minst förekommande upplåtelseformen ska få företräde, 
vilket innebär att andelen nya hyresrätter är liten. Ett mer 
varierat bostadsutbud innebär också att fler enfamiljshus bör 
byggas. Särskilda boendeformer, som seniorboenden, kan också 
vara aktuellt. Storvreten ska vara en attraktiv plats att bo på i 
livets olika faser.
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Bebyggelse längs Storvretsvägen

En stor del av bostadsbebyggelsen koncentreras kring Stor-
vretsvägen, som redan idag är det centrala stråket genom 
området. För att uppnå en tätare stadsmiljö är inriktningen att 
delar av bebyggelsen har fasadkontakt med intilliggande väg.

Upprustning av befintliga bostäder

Storvreten ska inte bara växa med nya hus. Även Botkyrka-
byggens befintliga bestånd kommer att förädlas i framtiden, 
som ett led i att skapa bättre boendemiljöer för hyresgästerna 
och för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö i stort. Det finns 
utvecklingsmöjligheter för loftgångshusen och skivhusen på 
Stenvägen. Nybyggnation i bottenplan på existerande hus är 
också under utredning. Genom viss nyproduktion av hyres-
rätter kan vi skapa en jämnare fördelning med äldre och nya 
hyresrätter, med hyresnivåer som passar alla i Storvreten. 
Botkyrkabyggens renoveringsstrategi baseras på ekonomisk 
och miljömässig hållbarhet, där renoveringar hålls på basnivå 
med ambitionen att begränsa hyreshöjningar. 

Parkering

En del platser som pekas ut för ny bebyggelse rymmer idag 
parkeringsplatser. Det innebär inte att boende kommer att 
förlora sina p-platser. Vi behöver lösa parkeringsbehoven 
med kombinationer av underjordsparkering, parkeringshus 
och effektivare markparkering. Möjligheten att finansiera och 
lösa parkeringsfrågan underlättas av stora sammanhängande 
detaljplaner. På lämpliga platser längs Storvretsvägen och 
Harbrovägen kan kantstensparkering för besökande vara aktu-
ellt.

Fler möjliga utvecklingsområden

Strukturplanen pekar ut några möjliga områden där förtätning 
kan komma att ske i ett senare skede. Botkyrkabyggen ska 
utreda möjligheter till nybyggnation, eller påbyggnation av 
befintliga byggnader, i kvarteren som upptas av loftgångshus i 
östra Storvreten. Även marken längst söderut längs Storvrets-
vägen, där det idag står parkeringshus, kan ge plats åt bostäder.

Nyrennoverat hus på Odlingsvägen
(Botkyrkabyggen).

Loftgångshus i kvarteret Turkosen.

 Bebyggelse med fasadkontakt mot intilliggande väg.
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Kommunal service

Den kommunala servicen i Storvreten består 2017 av tre större 
förskolor, två skolor, en idrottshall, en simhall, en fritidsgård 
och daglig verksamhet. Förutom de kommunala förskolorna 
finns några familjedaghem och mindre privata förskolor. Kom-
munen driver två gruppboenden inom handikappomsorgen på 
Storvretsvägen och på Däldvägen. Det finns även ett privat 
vård- och omsorgsboende på Däldvägen.

De kommunala förskolorna och skolorna byggdes i samband 
med utbyggnaden av området på 1960- och 1970-talen. Stor-
vretsskolan och Skogsbacksskolan är ombyggda och modernise-
rade under de senaste åren, och i Skogsbacksskolan finns även 
en ny förskola. Förskolorna Ametisten och Opalen är uttjänta 
och ska ersättas med nya större förskolor. Detta får till följd att 
antalet förskoleplatser ökar något de närmsta åren. Några kom-
munala förskolor är nedlagda, eftersom behovet minskade under 
en tid.

När strukturplanen är helt genomförd med nya bostäder,
kommer antalet invånare i Storvreten att ha fördubblats. 
Därmed kommer behovet av förskole- och skolplatser också 
nästintill fördubblats. På samma sätt ökar också behovet av 
lokaler och ytor för idrott och fritid för alla åldrar, platser på 
vård- och omsorgsboende, antalet bostäder i gruppboenden 
samt lokaler för olika former av arbetsträning och lokaler för 
exempelvis hemtjänst.

 Kartförteckning,      
 framtida markanvändning

 Skola
 Förskola
 Vård- och omsorgsboende
 LSS-boende (inkluderade i framtida bostäder)
 Simhall
 Handel
 Centrum

Att blanda bostäder och verksamheter

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska bostäder och verksam-
heter i högre grad vara blandade i samma fastighet. Vid 
kommande detaljplanering behöver vi ta hänsyn till verksamhet-
ernas behov för att om möjligt förlägga dem tillsammans med 
bostäder.

VERKSAMHETER

och SERVICE
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Förskolor

Förskolor placeras i en lugn miljö nära natur i direkt anslutning 
till en tillgänglig och delvis plan utemiljö. Förskolans utemiljö 
måste vara möjlig att inhägna. 

Eftersom förskolor idag är stora och genererar mycket trafik 
innehåller strukturplanen några platser där förskolor skulle 
kunna placeras. Förskolorna Ametisten och Opalen kommer att 
byggas om till större förskolor med fler platser. En obebyggd 
tomt nära centrum vid Passvägen kan rymma förskola eller en 
mindre skola. I södra Storvreten finns grusplan med anslutande 
skogsområde som kan vara en lämplig plats för en förskola. 
Utöver dessa platser finns behov av att inrymma mindre 
förskolor i bostadsbeståndet.

Skolor

Skolor behöver markytor för att få plats med skolgård, gymnas-
tiksal eller idrottshall och bollplaner. Det innebär att det behövs 
större ytor för att få till en bra skola. Det finns möjlighet att 
bygga flera skolor runt Storvretsparken, för att kunna använda 
parken och ytorna däromkring för idrottsundervisning. 
Möjligen finns behov av en gymnastiksal i en tillkommande 
skola. Många av områdets skolbarn väljer att gå i andra skolor. 
Men om alla barn i Storvreten vill gå i områdets skolor kommer 
det behövas ytterligare minst två skolor i Storvreten, där en 
skola kan samordnas med en förskola vid Passvägen nära 
centrum.

Handel

I centrala Storvreten finns en vårdcentral och det kommersi-
ella utbudet består idag av livsmedelsbutik, restaurang, frisör 
och blomsteraffär. När befolkningen ökar tror vi att behovet 
fortsättningsvis är närservice. Handeln kommer att koncent-
reras runt Tumba centrum och i det handelsområde söder om 
tågspåret som håller på att utvecklas.

Fritid

Strukturplanen ger utrymme för att ett allaktivitetshus för unga 
vuxna byggs i Storvretens centrum, med plats för fritidshuset 
Lagret. Ett allaktivtetshus kan med fördel placeras tillsammans 
med andra verksamheter.

Simhallen är i dåligt skick och en ny simhall är möjlig att byg-
ga på andra sidan parken. Om badet innehåller flera motions-
rum för exempelvis dans, yoga och gym, bedömer vi att det 
räcker med en fullstor idrottshall i Storvreten. I centrala Tumba 
finns Idrottshuset, och vid Björkhagaskolan planeras en fullstor 
hall som bör räcka för upptagningsområdet Tumba. Men det 
kan troligen behövas tillskott i form av en mindre hall.

Vård och omsorg

Andelen äldre över 80 år bedöms öka till följd av utbyggnaden 
av området. Därmed kommer behovet av äldreomsorg också att 
växa. Därför föreslår vi plats för ett vård- och omsorgsboende 
för cirka 60 boende vid Odlingsvägen i den centrala delen av 
Storvreten. 

Behovet av antalet platser i gruppboende inom handikapp-
omsorgen ökar i takt med befolkningen. Dagens tre grupp-
boenden på Storvretsvägen behöver kompletteras med ytterli-
gare 3–4 gruppboenden, som kan placeras i bottenvåningar på 
flerbostadshus eller som fristående byggnader.

Till varje gruppboende ska det finnas en genomtänkt utemiljö i 
direkt anslutning. Befintliga gruppboenden kommer på sikt att 
rivas för att ge plats åt bostäder och inryms i ny bebyggelse.
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Kartförteckning

 Nu
 Senare
 Framtiden

Med sikte på framtiden

Storvreten växte fram under några intensiva år av byggande
under 1960- och 1970-talen. När vi nu ska utveckla och kom-
plettera området med bostäder och verksamheter är det utifrån 
ett längre tidsperspektiv. Vi tar sikte på en utveckling som
kommer att ske stegvis under kommande decennier.

Nu

• Bostäder i kvarteren Bärnstenen 1 (vid Stupvägen) och
Alunstenen 1 (vid Toppvägen) är pågående detaljplanearbeten.

• Förskolorna Opalen och Ametisten är pågående detaljplanear-
beten.

• Livsmedelsbutik vid Huddingevägen är i genomförandefas 
utifrån ny detaljplan.

• 2019-2020 genomförs en upprustning av Storvretsparken. 

Senare

• En större utveckling av centrala Storvreten genomförs. Till 
detta hör en ombyggnation av centrum, samt ny bostads-
bebyggelse av varierad form och skala längs den angränsande 
delen av Storvretsvägen.

• Bostäder längs med och norr om Harbrovägen uppförs.  

Framtiden

• Nya bostäder och verksamheter fortsätter att uppföras längs 
befintliga vägar i Storvreten.

• En ny skola uppförs i anslutning till Storvretsparken.

strukturplanens

framväxt
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Medverkande

Projektgrupp

Heidi Pintamo-Kenttälä, samhällsplanerare 
och projektledare inledningsvis
Per-Anders Framgård, utvecklingschef 
och projektledare avslutningsvis
Arram Eckerbom, projektsekreterare
Flor Luna, projektsekreterare
John Rawley, områdesutvecklare
Sofia Didrik, landskapsarkitekt
Serop Bidros, trafikplanerare
Christer Holmberg, VA-ingenjör
Pere Forte Bas, Kartingenjör
Birgitta Persson, projektledare Fastighetsenheten
Elsa Smeds, arkitekt Botkyrkabyggen
Cecilia Thand, projektledare Botkyrkabyggen
Johanna Axelsson, landskapsarkitekt Botkyrkabyggen

Underlag (KS2015:296)

Stadsdelsanlays för Storvreten, Botkyrka kommun
Medborgardialog i Storvreten, Botkyrka kommun
Delstudie över Storvreten, Total Arkitekter AB
Delstudie över Storvreten AQ Arkitekter AB
Handelsanalys över Storvreten, WSP
Trafikanalys över Storvreten, Ramböll

Bilder då inget annat anges

Botkyrka kommun
Botkyrkabyggen
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