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FIGUR 1. Vy från den framtida huvudgatan
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ed detta planprogram tar vi nästa steg mot att utveckla Kassmyraåsen
till en attraktiv del Botkyrka kommun. Programmet skapar
förutsättningar för en omfattande utveckling av dagens lågt utnyttjade
mark mellan Tumba och Vårsta. Programmet visar att området ger möjlighet
till variation av bebyggelse, funktioner, gator och ett nätverk av grönområden.
Hantering av dagvatten och att säkra naturreservat och vattenskyddsområden
har setts som viktiga förutsättningar vid planeringen av området.
Med nya stadskvarter, gator, torg och parker blir Kassmyraåsen en modern
stadsbygd som erbjuder olika typer av mötesplatser. Kassmyraåsen ska
vara ett vackert och tryggt område med goda möjligheter till friluftsliv och
naturupplevelser. Klimatsmart byggande och bostadsnära natur är självklart.
Det är viktigt att det finns bra kommunal välfärd på nära håll och det ska
vara enkelt och bekvämt att ta sig till och från Kassmyraåsen, såväl med kollektivtrafik som på cykel och till fots. Den nya verklighet som planprogrammet
bäddar för, är vad vi nu blickar fram emot. Vi kan glädjas åt en tydlig strävan
efter ett hållbart stadsbyggande, vilket också kännetecknar målsättningen för
kommunen som helhet.
Att utveckla och förtäta och komplettera service och utbud i kollektivtrafiknära
lägen skapar närhet och mötesplatser och är ett viktigt led i arbetet mot
målet att skapa möjligheter att göra klimatsmarta val och att kunna njuta
av ett aktivt liv, med natur inpå knuten. Med förslaget skapas en mer
sammanhängande stadsbygd, med en varierad väg- och bebyggelsestruktur
som länkar samman stadsdelar med varandra. Samtidigt säkras de
gröna sambanden när en sammanhängande stadsbygd skapas. Detta
planprogram vill visa en idé om hur en varierad stadsbygd kan skapas.
Gabriel Melki
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
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lanprogrammet visar hur Kassmyraåsen ska
utvecklas till en naturnära och hållbar stadsdel
med bostadsbebyggelse, skolor, förskolor,
grönstråk, grönytor och parker. Detta förslag till
utveckling är ett resultat av ett omfattande dialogarbete,
utredningar och fokus på frågor om vattenhantering
och grönstruktur och exploateringsgrad. Viktiga frågor
som varit styrande i arbetet med att ta fram en struktur
för planområdet. I vissa frågor har arbetet inneburit
avvägningar då det av olika skäl har varit omöjligt att
tillgodose krav och önskemål som står i konflikt med
varandra.
I ett inledande skede av planprocessen arbetades en
vision för områdets fortsatta utveckling fram. Denna kan
sammanfattas i tre övergripande fokusområden:
●
●
●

En mångfald av hållbara miljöer
Det sammankopplade grannskapet
Med närhet till naturen

Strukturen som visas i planprogrammet är en översiktlig
beskrivning av områdets utvecklingsmöjligheter. Det är
en robust grundstruktur som ger förutsättningar för att
Kassmyraåsen över tid utvecklas till en hållbar stadsdel
som tar fasta på det säregna landskapets kvaliteter och
karaktärer.

En variation av stadsbyggnadskaraktärer

Strukturens gatunät och bebyggelsen placering i
landskapet utgår från den topografi och de rumsbildningar
som den tidigare täktverksamheten format på platsen.
Bebyggelsen i Kassmyraåsen knyter an till den lägre
skalan som finns i närområdet som är tät och småskalig.
Mot huvudgata och i noder kan exploateringen vara
något högre för att sen trappas ner mot de omgivande
naturområdena.
Bovallen fortsätter att vara ett verksamhetsområde,
men utvecklas med nya bostadsnära verksamheter och
integreras i den övriga bebyggelseutvecklingen med en
ny genomgående koppling som bryter områdets isolering.

Ett sammanlänkande stråk med noder och
målpunkter

Kassmyraåsen kopplas samman med närområdet
genom ett nätverk av gator som utgår från de befintliga
korsningspunkterna med omgivande vägnät. En
huvudgata löper från norr till söder och kopplar på det
befintliga vägnätet för att möjliggöra för att försörja
området med kollektivtrafik. Det är en stadsdel där ett
klimatsmart resande ska främjas.
Där den centrala huvudgatan korsar andra större
huvudgator i området bildas noder med en högre
koncentration av bebyggelse, torg och andra målpunkter.
Här koncentreras ett utbud av skolor, idrott, rekreation,
service och småskaliga verksamheter. Målpunkter för
boende och besökare i området.

Gröna rum som knyter samman och hanterar
vatten
Den övergripande grönstrukturen i Kassmyraåsen
är uppbyggd för att knyta samman stadsdelar och
naturområden, utveckla de ekologiska sambanden samt
bidra till en attraktiv miljö att vistas och bo i. Genom
områdets mitt löper en bred grön kil vilken bildar en
rekreativ nod och entré till naturreservaten som omger
Kassmyraåsen.

I områdets lågpunkter utvecklas större parkrum
och allmänningar. Dessa gröna rum kan utvecklas
till naturliga samlingspunkter som samtidigt kan ta
hand om dagvatten och hantera skyfall. Som en del i
stadsdelens klimatanpassning ska graden av hårdgjorda
ytor minimeras även i gatumiljöerna och inom
kvarteren. En viktig förutsättning för genomförandet av
planprogrammet är att kommande utveckling inte ger
upphov till en minskad grundvattenbildningen samtidigt
som endast rent vatten får tillföras grundvattnet.

En etappvis utbyggnad under en längre tid
Programområdet är stort och genomförandet kommer
ske under lång tid. Det innebär att utvecklingen inom
programområdet kommer att behöva genomföras i ett
flertal etapper.
Huvudmannaskapet för allmän plats i kommande
detaljplaner kommer vara kommunalt.
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amhällsbyggnadsförvaltningen har den 23 juni
2021 fått i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden
att ta fram ett detaljplaneprogram för
området Kassmyraåsen. Områden inom och i nära
anslutning till Kassmyraåsen står inför en utveckling.
Verksamhetsutövare och fastighetsägare i området har
på olika sätt aviserat att de vill se en utveckling inom
Kassmyraåsen.
Området ligger mellan Tumba och Vårsta i Botkyrka
kommun. Stora delar av området utgörs av ett nedlagt
grustag som idag har en blandad användning. Hela
området är cirka 180 hektar stort och omfattar hela
Kassmyra grustag, väg 226 som idag är primärväg för
farligt gods samt ett antal kommunala vägar, bostäder,
mindre verksamhetsområden och naturmark.
Större delen av marken i området ägs av olika privata
markägare. Då Kassmyraåsen upptar en stor yta och
kan möjliggöra för ökad bebyggelse är det av vikt att
planeringen sker stegvis och att samtal sker med berörda
markägare. Verksamheter som finns i området är bland
annat; bana för mountainbike, diverse bilverkstäder och
område för avfallsupplag. I princip saknar hela området
idag detaljplan och det är kommunens översiktsplan som
är gällande för Kassmyraåsen.
I Botkyrkas översiktsplan pekas Kassmyraåsen ut som
ett område som på sikt ska utvecklas med ett innehåll
av bostäder, kontor och produktion. De norra delarna
i området utvecklas till medeltät stadsbyggnad och de
södra delarna av området till gles stadsbyggnad. Där
emellan ska finnas ett grönt samband.
Målet för planprogrammet är att ange riktlinjer för den
framtida markanvändningen som bland annat föreslås
utgöras av bostäder, verksamhetsområde och en grön
koppling mellan naturområdena väster och öster om
Kassmyraåsen.

Centrala frågor i
planprogrammet
Viktiga frågor i programområdet är att visa på en
utveckling som samtidigt tar hänsyn till att i stort sett
hela området ligger på en grusås som utgör ett mycket
viktigt område för nybildning av grundvatten till både
Uttrans och Vårstas grundvattenförekomster. Programmet
ska även visa hur det gröna sambandet mellan Lida och
Vinterskogen kan stärkas.

Grundvatten och vattenskyddsområde

Programområdet ligger ovan två grundvattenförekomster:
Uttran i norr och Vårsta i söder. Hela programområdet
utgör viktigt infiltrationsområde för de båda
grundvattenförekomsterna. Norra delen av området
ligger dessutom inom yttre skyddszon för Segersjö
vattenskyddsområde, en grundvattentäkt som tar vatten
från Uttrans grundvattenförekomst. Både Uttran och
Vårsta grundvattenförekomst är prioriterade i den
regionala vattenförsörjningsplanen. Även i den lokala
vattenförsörjningsplanen är dessa grundvattenförekomster
utpekade som viktiga vattenresurser och kommunen
arbetar idag för att inrätta skyddsområde även för
Vårsta. Båda förekomsterna bedöms ha god kemisk
och kvantitativ status men Vattenmyndigheten har
identifierat flera risker för att miljökvalitetsnormerna
ska upprätthållas, bland annat förorenade områden och
deponier som riskerar läckage av bland annat PFAS,
PAH:er och alifater till grundvattnet. Hur vattenskyddet
ska hanteras är en viktig fråga i planprogrammet, för att
inte äventyra kvantitet och kvalitet på grundvattnet.

Grönt samband

Översiktsplanen anger att det ska finnas ett grönt
samband som kopplar samman Lida och Vinterskogen.
Detta samband är idag ganska svagt och får inte brytas,
utan ska stärkas. Hur detta ska utformas blir därför en
viktig fråga i programarbetet.

.

Syfte
Syftet med detta planprogram är att visa hur kommunen
vill att Kassmyraåsen stegvis ska utvecklas till en hållbar
stadsdel samt att bedöma vilka konsekvenser förslaget
ger. Programmet sträcker sig över en period om ca 20 år,
fram till år 2040.
I planprogrammet formuleras huvuddragen för
kommunens mål med området. Planprogrammet ska
fungera som ett underlag och stöd för kommande arbete
med detaljplaner inom Kassmyraåsen.

Process
Ett planprogram är ett strategiskt dokument som visar
hur kommunen på lång sikt önskar förvalta och utveckla
ett avgränsat område. Innan arbetet med detaljplaner
påbörjas kan ett planprogram tas fram för att översiktligt
utreda förutsättningar och visioner för ett område. Ett
planprogram görs ofta för ett större område och föreslår
en struktur för bebyggelse, vägar och grönytor samt
innehåller mål och riktning för hur utvecklingen ska ske.
Planprogrammet för Kassmyraåsen har satts samman
som ett första steg i planprocessen i enlighet med
plan- och bygglagen (PBL). Programmet inleddes
under våren 2021 med en kartläggning av områdets
planeringsförutsättningar. Som en del i kartläggningen
genomfördes intervjuer med berörda mark- och
fastighetsägare.
Med kartläggningen som grund genomfördes under
hösten 2021 två workshops med både företrädare från
kommunen och representanter från ett urval av berörda
fastighetsägare. Syftet med dessa var att tillsammans ta
fram en vision över hur Kassmyraåsen kan utvecklas.
Med visionen som utgångspunkt har detta förslag till
planprogram tagits fram. I december 2021 och februari
2022 har ytterligare två workshops hållits med syfte att
fånga upp synpunkter och kunskap från nyckelpersoner
inom kommunen och från ett urval av områdets
fastighetsägare. Dessa inleddes med en presentation av
projektgruppens arbetsmaterial och sedan genomfördes
gruppdiskussioner som mynnade ut i medskick till
projektgruppen.

KASSMYRAÅSEN | Planprogram samrådshandling | 8

En av dialogfrågorna under processen var områdets
täthet som i planprogrammet föreslås bli högre i snitt än i
kommunens översiktsplan. Detta bedöms vara motiverat
av att en utveckling inom Kassmyraåsen för kommun
och fastighetsägare innebär dels extra skyddsåtgärder
på grund av grundvattenförekomsten i området, dels en
omfattande utbyggnation av gator, parker och torg.
I programarbetets samrådsskede presenteras
planprogrammet i en offentlig utställning där berörda ges
möjlighet att lämna synpunkter och på så vis påverka det
slutliga planprogrammet. Inkomna synpunkter behandlas
och redovisas i en samrådsredogörelse. Därefter
sker eventuell revidering och efter ett nytt politiskt
ställningstagande kan Planprogram för Kassmyraåsen
beslutas. Planprocessen fortsätter sedan genom att
detaljplaner tas fram för delar av Kassmyraåsen i etapper.
Kommunen har valt att inleda en
miljöbedömningsprocess i syfte att i så tidigt skede
som möjligt integrera miljöaspekter i planprocessen
och begränsa miljöpåverkan. En övergripande
miljökonsekvensbeskrivning tillhörande planprogrammet
har därför tagits fram.

Programområde
Förslaget till planprogram gäller för det område som
redovisas i kartan på nästa sida. (FIG. 3).

1

MOT STOCKHOLM

TULLINGE

RIKSTEN

1

TUMBA C
STORVRETEN

SK Ä

CK

GE
LIN

E
VÄG

N

LIDA NATURRESERVAT
FIN

KM

OS

SV
ÄG

EN

BOVALLEN

VINTERSKOGENS
NATURRESERVAT

VÄG 226

TR
OL
LS

HÄSTMOSSEVÄGEN

JÖ
BÄ
CK
EN

TROLLSJÖN

VÅRSTA

FIGUR 3. Illustration av programområdets avgränsning. Vy från Google Earth
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För att skapa en gemensam målbild och vision för
områdets utveckling har under arbetsprocessen
ett antal workshops hållits mellan kommunen,
projektgrupp och ett urval av berörda fastighetsägare.
Utifrån detta arbete har en gemensam vision för
Kassmyraåsen arbetats fram. Visionen är tänkt som en
övergripande målbild, som utan att detaljstyra, ger ett
stöd och vägledning för områdets fortsatta utveckling och
planering.
Visionen knyter an till kommunens översiktliga planering
och strategier men utgår från platsens belägenhet inom
Botkyrka, lokala naturvärden och för framtiden hållbara
lösningar som tillsammans åstadkommer en tydlig
identitet och karaktär med höga sociala värden.

Områdets stora naturvärden tas tillvara och ger identitet. Bildkälla: &Rundquist

Mötesplatser för social hållbarhet. Bildkälla: &Rundquist

Dessa ambitioner har sammanfattats i tre övergripande
fokusområden:

1. Med närhet till naturen
2. En mångfald av hållbara miljöer
3. Det sammankopplade grannskapet

En mångfald av hållbara mijöer. Bildkälla: Unsplash

Goda boendemiljöer i närhet till naturen, Tegeludden, Västerås. Bildkälla: Sydväst
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2

2.1

Vision för naturnära stadsutveckling på Kassmyraåsen

Med närhet till naturen

En mångfald av hållbara miljöer

Det sammankopplade grannskapet

…utvecklas området med utgångspunkt i det
säregna landskapets topografi och natur

…planeras med en robust grundstruktur för
en lång utbyggnadstid med god boendemiljö
och hög genomförbarhet för varje etapp

…utgår från att stråk till bebyggelsen i
norr och söder etableras tidigt och gör
Kassmyraåsen till en viktig länk mellan
Tumba och Vårsta

…skapas ekosystemtjänster och ekologiska
samband mellan intilliggande naturområden
…görs Kassmyraåsen motståndskraftigt mot
framtida klimatförändringar, t.ex. skyfall och
värmeböljor
…bevaras och utvecklas gröna och blå värden
som en viktig del av områdets identitet
samtidigt som grundvattentäkterna skyddas
…formas en nyskapande nära integration
mellan bebyggelse och gröna kvaliteter från
park till naturlandskap

…erbjuder en variation av bebyggelsetyper
från gles stadsbebyggelse med t.ex.
radhus till medeltät stadsbebyggelse med
flerbostadshus i mer centrala lägen

…skapar varierade vardagsmiljöer med den
goda bostaden i fokus som ger trygghet och
en socialt hållbar närmiljö

…med varierande ägande- och
upplåtelseformer som attraherar breda
målgrupper i olika stadier av livet

…skapar attraktiva gång- och cykelstråk och
goda möjligheter för kollektivtrafik, för ett
hållbart resande

…utvecklar Bovallen som
verksamhetsområde och som en integrerad
del av en blandad bebyggelseutveckling

…erbjuder noder där skola, idrott,
rekreation, service och småskaliga
verksamheter samlas, både för
Kassmyraåsens invånare och
omkringliggande områden

…skapar förutsättningar för att uppnå målet
om ett fossilfritt Botkyrka år 2030 och en
klimatneutral kommun år 2045
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kapitlet beskrivs hur Kassmyraåsen ska utvecklas
till en naturnära och hållbar stadsdel med
bostadsbebyggelse, skolor, förskolor, grönstråk,
grönytor och parker. Strukturen som visas i
planprogrammet är en översiktlig beskrivning av
områdets utvecklingsmöjligheter.
I förslaget visas en robust grundstruktur som ger
förutsättningar för Kassmyraåsen att över tid utvecklas
till en hållbar stadsdel som tar fasta på det säregna
landskapets kvaliteter och karaktärer.

Vy över naturmarker i Kassmyraåsens norra del. Bildkälla: &Rundquist
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3

3.1

Förslagets bärande idéer

U

tifrån det inledande arbetet med att analysera
platsen och områdets förutsättningar har ett antal
övergripande principer för strukturens bärande
huvuddrag arbetats fram. Principerna ligger till grund för
och utgör stommen i strukturplanens fysiska utformning.
Sammanlänkande nordsydligt stråk
Inom ett område lika stort som Södermalm
i Stockholm behövs ett robust vägnät som
kan försörja och koppla samman området.
Strukturen har en ny huvudgata i nordsydlig
riktning som utgör ryggraden i området och
möjliggör att även de inre delarna i strukturen
kan försörjas med kollektivtrafik. Detta är en
grundförutsättning för att främja ett klimatsmart
och hållbart resande till och från området.

●

● Nätverk av grönt och blått
Strukturen innehåller ett nätverk av gröna
kilar och stråk som utgår ifrån de befintliga
naturkaraktärerna. Detta skapar bostadsnära
natur som ökar områdets attraktionskraft
samtidigt som den ger möjlighet till
klimatstödjande ekosystemtjänster.

Topografin formar rum
Områdets topografiska kvaliteter och
rumsbildingar som formats av de tidigare
täktverksamheterna tas tillvara i strukturen.
Bebyggelsen anpassar sig till den lokala
topografin och det omgivande naturlandskapet
med sina släntkanter och vegetationsridåer.
Huvudgatan fungerar som områdets
ryggrad där mindre lokalgator kopplar ihop
bostadsbebyggelsen i landskapet.

●

Koppla samman och utgå ifrån befintligt
Förslaget utgår från en struktur där befintliga
vägar och stråk utnyttjas och kopplas ihop i
ett sammanhängande vägnät som försörjer
bostadsbebyggelsen. Dessa är redan
etablerade och lokalt kända. Strategin
minskar vidare ingrepp på för området viktig
karaktärsvegetation.

●

Bred grön kil mellan naturreservaten
Det gröna sambandet mellan naturreservaten
stärks i form av ett brett grönstråk, som
aktiveras och blir en naturlig mittpunkt och
entré till reservaten. Den gröna kilen genom
Kassmyraåsen binder ihop Vinterskogens- och
Lida naturreservat och bildar ett stort grönt
rekreationsområde av regionalt intresse.

PROGRAMOMRÅDESGRÄNS
SAMMANLÄNKANDE STRÅK
NÄTVERK AV GRÖNA KILAR

●

ÖAR MED BEBYGGELSE
KOPPLING TILL BEFINTLIGT

FIGUR 4. Förslagets bärande idéer
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3.2

MOT TUMBA C

Strukturskiss
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örslaget utgår ifrån det topografiskt säregna
landskapet som tidigare täktverksamhet format
på platsen. Planen visar en utveckling där
Kassmyraåsen utvecklas med en tät och småskalig
bostadsbebyggelse som kopplas ihop med ett nätverk av
gator som utgår ifrån de befintliga korsningspunkterna
med omgivande vägnät. En ny huvudgata löper från norr
till söder och kopplar på det befintliga vägnätet för att
möjliggöra att försörja området med kollektivtrafik/buss.
Bostadsbebyggelse och ett av topografin format vägnät
bildar mindre delområden och grannskapsenheter omgivet
av gröna kilar och grönområden.

EVÄ
GEN

VINTERSKOGENS
NATURRESERVAT

En bred grön kil löper genom områdets mitt och
blir en rekreativ nod / landskapspark och entré till
naturreservaten. Ett nätverk av gröna stråk och platser
överlagrar strukturen. Större parkrum och allmänningar
har placerats i lågpunkter för en god vattenavrinning mot
dessa ytor. Två skolor och ett antal förskolor placeras i
närhet till grönstråk och grönytor.

PROGRAMOMRÅDESGRÄNS
TYPOLOGI A, MEDELTÄT STADSBYGD I
NODER, 3-5 VÅN, E-TAL CA 1

M
ST
HÄ

TYPOLOGI B.1, MEDELTÄT STADSBYGD,
2-5 VÅN, E-TAL CA 0,8

OS
SE

TYPOLOGI B.2, MEDELTÄT STADSBYGD,
2-4 VÅN, E-TAL CA 0,6

LIDA NATURRESERVAT

GE
VÄ
N

Bovallen utvecklas i sin form som verksamhetsområde
som en integrerad del av bebyggelseutvecklingen, med en
ny genomgående koppling som bryter områdets isolering
och satellitkänsla. Området utvecklas med tydligare och
tryggare gaturum och en upprustning och ombyggnad av
verksamhetslokaler och nya bostadsnära verksamheter.
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I korsningspunkterna med huvudgatunätet, i noderna, och
längs huvudgatan har bebyggelsen en högre täthet, för att
längre ut i landskapet och mot den omgivande naturen
vara lägre och glesare.

TYPOLOGI C, GLES STADSBYGD,
2-3 VÅN, E-TAL CA 0,4
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FIGUR 5. Strukturplan, skala 1:10.000
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3.3

Noder och målpunkter
tätare bebyggelse,
bostäder, ev. arbetsplatser

I

nom området skapas noder där skola, idrott, rekreation,
service och småskaliga verksamheter samlas, både
för Kassmyraåsens invånare och omkringliggande
områden. I huvudgatans större korsningspunkter, i norr,
mitt och söder skapas förutsättningar för en ökad täthet,
och ett innehåll som kan utgöra målpunkter för boende
och besökare.
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r
möjlig målpunkt
a
ät s
centralt i området,tätare t äng
l
bebyggelse, närservice,

I den centrala noden föreslås placering av skola och
verksamheter kopplat till rekreation och idrott. Idrottshall/
plan och cykeluthyrning är exempel på funktioner som
kan stärka mittnodens dragningskraft och rekreativa
karaktär och entré till naturreservaten. Den centrala noden
har förutsättningar för tätare bebyggelse med levande
bottenvåningar med närservice eller verksamheter .

skola

Den södra och norra noden ligger i anslutning till väg
226 respektive Skäcklingevägen, och utgör tydliga
entréer till området, vilket skapar förutsättningar för
tätare bebyggelse och levande bottenvåningar med
verksamheter eller utåtriktade boendefunktioner som
cykelrum eller gemensamhetslokaler. Den norra noden
knyter an till utvecklingen som redan pågår i den norra
delen av området, med tätare exploatering och en mindre
platsbildning mot Skäcklingevägen.

idrott

skola
strategiskt
läge nära väg 226

Längs den nya nordsydliga huvudgatan skapas
mötesplatser i form av mindre samlingsplatser
vid korsningspunkterna. Som en del i den sociala
hållbarheten utformas bebyggelsen med öppna
bottenvåningar mot huvudgata och i noder, vilket ger
möjlighet till bostadsanknutna lokaler, t.ex tvättstugor,
men också verksamheter och närservice. Inom de mindre
grannskapsenheterna skapas mötesplatser i form av
gemensamma parkrum där tex odlingsytor och platser för
lek kan anläggas.

Mindre torg i Köpenhamn. Bildkälla: &Rundquist

grönt stråk,
rekreation

grönt stråk,
rekreation

Västra hamnen, Malmö. Bildkälla: Sydväst
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FIGUR 7. Noder och målpunkter, skala 1:10.000

3.4

Stadsbyggnadskaraktärer
Placering i landskapet
Strukturens gatunät och bebyggelsens placering
i landskapet utgår ifrån den topografi och de
rumsbildningar som den tidigare täktverksamheten
format på platsen.
Från huvudgatan slingrar sig bebyggelsen ut längs ett
mer finmaskigt vägnät som anpassar sig till topografin
och skapar mindre grannskapsenheter omgärdade av
den omgivande naturmarken.
I lågpunkter mellan bostadsenheterna anläggs gröna
parkytor där marken vid skyfall tillåts svämma över.
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FIGUR 8. Stadsbyggnadskaraktärer, vy från söder
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3.4
Bebyggelse i lägre skala, grönska längs
kvartersgator och entréer mot gata
Norra Djurgårdsstaden. Bildkälla: &Rundquist

Lågt men tätt
Kassmyraåsens bebyggelse knyter an till den lägre
skalan som finns i närområdet och planeras tätt och
småskaligt med ett effektivt och hållbart utnyttjande
av marken genom att till exempel utnyttja befintligt
vägnät och genom en etappvis utveckling. Mot
huvudgata och i noder kan exploateringen vara
något högre och tätare för att sen trappas ner mot de
omgivande naturområdena. Bebyggelsen ska innehålla
en blandning av både flerfamiljshus och enfamiljshus,
vilket skapar förutsättningar för varierande boende- och
upplåtelseformer.

Flerbostadshus i lägre skala,
Vega Park. Bildkälla: Reflex arkitekter

Bebyggelsen trappar sig ner mot de
omgivande naturområdena

Högre bebyggelse i noder
och mot huvudgata,
Limhamn, Malmö.
Bildkälla: Sydväst

FIGUR 9. Principdiagram, Lågt men tätt
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3.4
Bostadsentréer vända mot gata
och generösa grönytor i gaturummen.

Hållbara stadsrum
Gatorna i Kassmyraåsen utformas som samlande gröna
gaturum, där byggnadernas bottenvåningar tydligt formar
gaturummen. Även de minsta gatorna har växtytor som
bidrar till upplevelse, möjliggör dagvattenhantering
och förstärker områdets gröna karaktär. Fotgängare och
cyklister ska prioriteras på alla gator, och de minsta
kvartersgatorna utformas som gångfartsområden.
Som en del av stadsdelens klimatanpassning ska
graden av hårdgjorda ytor minimeras. Genomsläppliga
markmaterial ska användas, där möjligt, i gaturum och på
innegårdar.

Torgbildning med uteservering i
anslutning till busshållplats,
Vega park. Bildkälla: Reflex arkitekter

För den gående utgör gatans bottenvåning en viktig del av
stadsrummet. Förgårdsmark och mellanrum mellan gata
och byggnad ska utformas och gestaltas med omsorg.
Bostads- och verksamhetsentréer ska vara vända mot
gata och öppna bottenvåningar med hög transparens
mot gatan ska eftersträvas för att skapa social hållbarhet
med en inkluderande, aktiv och trygg boendemiljö alla
tider på dygnet. Längs huvudgata och i noderna kan
bottenvåningar innehålla verksamheter, närservice,
arbetslokaler etc. Bottenvåningarna kan också inrymma
bostadskopplade funktioner t.ex tvättstugor och övriga
gemensamma utrymmen. I kvarter där aktiviteter inte kan
inordnas i bottenvåningen ska med fördel gröna kvaliteter
istället anläggas på förgårdsmark mot gata, detta skapar
en attraktiv och omhändertagen känsla.

AKTIVA BOTTENVÅNINGAR
MED BOSTADSKOPPLADE
FUNKTIONER T.EX
TVÄTTSTUGOR OCH ÖVRIGA
GEMENSAMMA UTRYMMEN

Dagvattendamm för rening

Genomsläppliga markmaterial ska användas där
möjligt i gatrum och på innergårdar.
Bildkälla: Sydväst

AKTIVA BOTTENVÅNINGAR
LÄNGS HUVUDSTRÅK MED T.EX VERKSAMHETER,
NÄRSERVICE, ARBETSLOKALER
BOSTADS BOTTENVÅNINGAR
MED ENTRÉER VÄNDA MOT
GATAN

Öppna bottenvåningar med
närservice i noder, Köpenhamn.
Bildkälla: &Rundquist

FIGUR 10. Principdiagram, Hållbara stadsrum
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3.4

K

assmyraåsen ska i enlighet med kommunens
planeringsstrategier utvecklas till en stadsdel där
ett klimatsmart resande ska främjas. Fotgängare
och cyklister ska prioriteras och bilparkeringar ska i
första hand inordnas i mobilitetshus och i samlande
parkeringslösningar. Bostadsnära cykelparkeringar
och cykelparkeringar i anslutning till målpunkter och
busshållplatser ska planeras. Utrymmen för sopsortering
och postboxar, mottagning av varuleveranser, samlas ihop
och placeras så att de enkelt kan nås på vägen till eller i
närheten av mobilitetslösningar och kollektivtrafik.

Parkeringslösning med träfasad,
Näsby slott. Bildkälla: Täby kommun
Samlande bilparkeringar och
parkeringshus

BUSSHÅLLPLATS
SAMLAD BILPARKERING/
MOBILITETSHUS
CYKELPARKERING
CYKELSTRÅK
UTRYMMEN FÖR SOPSORTERING
OCH POSTBOXAR, MOTTAGNING AV
VARULEVERANSER MM

Utrymmen för postboxar, sopsortering,
varuleveranser, etc. placeras så
att de enkelt kan nås på väg till
mobilitetslösningar eller kollektivtrafik

Cykelparkeringar i bostadsnära
och kollektivtrafiknära lägen
Cykelparkering under tak.
Bildkälla: Sydväst

FIGUR 11. Principdiagram, Mobilitet
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3.4

FIGUR 12. Vy från kvartersgata. De bostadsnära stadsrummen utformas som attraktiva kommunikationsstråk
för gående, cyklister och angöringstrafik. Grönska
skapar karaktär och bidrar till ökad biologisk mångfald
samt dagvattenhantering.
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3.4
Grannskap
Att skapa en lokal identitet och främja samspel är en
avgörande faktor för alla nya bostadsområden. Identitet
är grunden för de boendes känsla av delaktighet samt
tillhörighet, därmed en av de viktigaste komponenterna i
när det kommer till social hållbarhet.
Inom exploateringsytorna skapas gemensamma grönytor
och mötesplatser som till exempel kan innehålla
gemensamma odlings- gårds- och lekytor för att främja
möten och delaktighet. Bebyggelsen ska möjliggöra
gemensamhetslokaler med flexibel användning som
exempelvis kan användas för hemarbete, nyttjas för
kursverksamhet, träning, plats för föreningsmöten,
privata fester som ett komplement till de gemensamma
grönytorna.

Gemensamma odlingslotter kan fungera
som möteplatser som stärker grannskapet,
Amsterdam, NL bildkälla: Sydväst

Mindre lekytor mellan bostadsgårdarna,
Linnelekplatsen, Växjö. Bildkälla: Sydväst

GEMENSAMHETSLOKALER MED FLEXIBEL
T.EX. HEMARBETE, KURSVERKSAMHET,
TRÄNING, PLATS FÖR FÖRENINGSMÖTEN,
ELLER KOMPLEMENT TILL DE
GEMENSAMMA GRÖNYTORNA
GEMENSAMMA GRÖNYTOR OCH
MÖTEPLATSER SOM TILL EXEMPEL KAN
INNEHÅLLA GEMENSAMMA ODLINGSGÅRDS- OCH LEKYTOR
SIKTLINJER MOT NATUROMRÅDEN

FIGUR 13. Principdiagram, Grannskap
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3.4
Blandade bostadsalternativ
Kassmyraåsen ska erbjuda en stor variation och blandning
i bostadsbeståndet. Förutsättningar för en variation i
typologier, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar ska
skapas. Genom en mångfald av olika typer av boenden
kan stadsdelen befolkas av en mångfald av människor i
olika skeden av livet.
Detta skapar en rik social palett och motverkar
segregation i stadsdelen. Blandade bostadsalternativ
i Kassmyraåsen kan skapas genom att flertalet olika
exploatörer tillåts utveckla området, kommunal styrning
kan ske i detaljplaneskeden genom framtagandet av till
exempel riktlinjer för lägenhetsfördelning eller mål om
varierade upplåtelseformer och typologier.

Variation i typologier,
Vallastaden. Bildkälla: &Rundquist

Detta planprogram visar på blandade bostadsalternativ
genom att föreslå olika grader av exploatering inom
programområdet, detta skapar grunden för en varierad
bebyggelse med inslag av både flerbostadshus och
småhusbebyggelse.

Hållbara materialval
Bebyggelsen och trafikmiljön ska utformas med
klimatsmarta material som är hållbara över tid, och som
inte avsöndrar giftiga ämnen till sin omgivning. Rent
dagvatten, så som t.ex. takvatten, ska kunna ledas direkt
till infiltrationsytor eller perkolationsanläggningar för att
undvika förluster via avdunstning eller växtupptag, dvs.
gröna tak ska till exempel inte användas då det fördröjer
det rena dagvattnet. Tätskikt ska anläggas kring alla
byggnader för att skydda grundvattnet från släckvatten.
Gestaltning och byggnation ska ta hänsyn till att välja
socialt, miljö- och klimatmässigt hållbara produkter
vilket har lång hållbarhet och ett lågt underhållsbehov
som stödjer ekonomisk hållbarhet Ett tydligt
livscykelperspektiv uppmanas vid all byggnation. Detta
innebär att byggnadernas hela livscykel, från utvinning
av råmaterial och produktion av byggnadsmaterial till
byggnation, användning och till sist återvinning beaktas.

FIGUR 14. Principdiagram, Blandade bostadsalternativ
Tegelfasad. Nordhavn, Köpenhamn
bildkälla: Unsplash

Fasad av träspån,
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
bildkälla: Sydväst
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3.4

Innehåll i bebyggelsen
Kassmyraåsen innehåller till största del bostäder av
varierande typ och upplåtelseform. I noderna och längs
huvudgatan kan närservice, lokaler och ev. verksamheter
lokaliseras. Den mellersta noden får ett innehåll som
stöder dess rekreativa karaktär med t.ex. idrottsyta,
cykeluthyrning etc. Skolor och förskolor placeras i
närhet till grönstråk och parkytor. Bovallen fortsätter
att vara ett verksamhetsområde, men utvecklas med nya
bostadsnära verksamheter och integreras i den övriga
bebyggelseutvecklingen med en ny genomgående
koppling som bryter områdets isolering.

PROGRAMOMRÅDESGRÄNS
MEDELTÄT BOSTADSBEBYGGELSE,
NÄRSERVICE EV. VERKSAMHETER I NODER
MEDELTÄT BOSTADSBEBYGGELSE MED
AKTIVA BOTTENVÅNINGAR MOT HUVUDGATA
BOSTADSBEBYGGELSE, KAN OCKSÅ HA
AKTIVA BOTTENVÅNINGAR
SKOLA

FÖRSKOLA

BOVALLEN, VERKSAMHETER
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FIGUR 15. Innehåll i byggelsen, skala 1:10.000

3.4
Skolor och förskolor
Med den tillkommande exploateringen av Kassmyraåsen
har behovet av skolor uppskattats till två nya grundskolor.
Planen visar utrymme för två nya skolor som placeras i
närhet av den breda gröna kilen. Ytstorlek på skolorna
som redovisats har beräknats på 800 antal barn per skola.
Förskolor placeras ut som fristående byggnader i närheten
till grönstråk och grönytor. Områdets parker, kilar och
stråk blir ett starkt komplement till skolornas- och
förskolornas anlagda gårdsmiljöer. Dessa kan användas
i pedagogiskt syfte, som utflyktsmål eller inhysa större
aktiviteter som idrottsdagar.

Fristående förskola i Västra Ingelstad, Vellinge bildkälla: Sydväst

FÖRSLAG
F-9 SKOLA
FÖRSKOLA
GRÖNOMRÅDE/PARK
UTVECKLINGSOMRÅDE

Hyllie, Malmö. Bildkälla: Sydväst
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FIGUR 16. Skolor, förskolor och grönområde, skala 1:10.000

3.4
Upptagningsområde skolor och
förskolor

BJÖRKSTUGANS FÖRSKOLA

Förutom närhet till grönområden bör skolor och
förskolor placeras så att de täcker in hela området och
så att de kan fylla behoven från en etappvis utbyggnad.
Redovisade ytor för skolor har ett upptagningsområde
om ca 600 meter i radie, för förskolor redovisas ett
upptagningsområde om ca 400 m i radie.

KASSMYRASKOLAN

FÖRSKOLAN KÄRRSPIRAN

BROÄNGSSKOLAN

PLANERAD FÖRSKOLA
INOM DP
KASSMYRAÅSEN DEL 1

FÖRÄLDRARKOOPERATIVET
TYROLLGÅRDEN
FÖRSKOLAN ÄLVAN

MALMSJÖSKOLAN
BEFINTLIG

FÖRSLAG

BEFINTLIG OCH PLANERAD

FÖRSLAG

SKOLA

F-9 SKOLA

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

UPPTAGNINGSOMRÅDE SKOLA, RADIE 600 M

UPPTAGNINGSOMRÅDE SKOLA, RADIE 600 M

UPPTAGNINGSOMRÅDE FÖRSKOLA, RADIE 400 M

UPPTAGNINGSOMRÅDE FÖRSKOLA, RADIE 400 M

FIGUR 17. Upptagningsområde skolor, skala 1:16.000
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FIGUR 18. Upptagningsområde förskolor, skala 1:16.000

3.5

Gröna och sociala strukturer
Målbild
En högkvalitativ och varierad grönstruktur ska vara en
självklar del i programområdets fortsatta utveckling.
Grönstrukturen i Kassmyraåsen utgår från Botkyrkas
grönstrukturprogram (antaget KF 2021) 1 där fyra
övergripande mål tagits fram.
1. Grönstrukturen är en självklar del av Botkyrka som
plats. Grönskan är den givna kvaliteten vid utvecklingen
av Kassmyraåsen. Att beakta de gröna kvaliteterna är
lika viktigt som andra strukturer, tex bebyggelse eller
infrastruktur. En sammanhängande grönstruktur inom
Kassmyraåsen fungerar som bas för en attraktiv livsmiljö
och en långsiktigt hållbar utveckling. Som boende i
planområdet finns natur och bostadsnära grönska i nära
anslutning till bostaden, som besökare finns varierade
gröna miljöer, från större regionala grönstråk till mindre
parkrum. Detta är en viktig del i att höja områdets
attraktivitet.
2. Botkyrkabornas grönområden skapar möten och är
lätta att nå. De gröna kvaliteterna som utvecklas inom
planområdet ska vara lätta att nå, vara tillgängliga så
gott det går baserat på den delvis utmanande terrängen
samt upplevas trygga. Utgångspunkten har varit att
göra rummen tillräckligt stora så de kan rymma både
nödvändiga funktioner som dagvattenhantering,
ekosystemtjänster och biologisk mångfald samtidigt
som rekreativa kvaliteter som lek och rörelse kan
skapas. Grönstrukturen inom Kassmyraåsen skapar
genom sina olika karaktärer, från natur till anlagd park,
möjligheter att programmera dem med funktioner som
adresserar olika människor och intressen. I ett tidigt
planprogramsskede har den viktigaste aspekten varit
att tillgodose parktillgången samt skapa tydliga gröna
kopplingar.
3. Grönstrukturen i Botkyrka är sammanhållen och
har hög biologisk mångfald. Föreslagen grönstruktur
i Kassmyraåsen utgår från tanken på sammanhängande
ekologiska stråk där parkrum kopplas samman. De
sammanhängande gröna strukturerna är viktigt både
lokalt och utifrån ett regionalt perspektiv. Den stora
gröna kilen som kopplar samman Vinterskogen och Lida
naturreservat är av yttersta vikt där andra gröna stråk
och gröna gatumiljöer vidare utvecklar de ekologiska
korridorerna. Grönstrukturen har för avsikt att skapa en
hög biologisk mångfald för Kassmyra, naturstråk och
parkrum ska utformas med olika typer av grönska för att
skapa ett rikt utbud av flora och fauna.

FIGUR 19. Visionsbild över grön korridor. Dessa gröna rum är viktiga som spridningskorridorer för växt- och djurliv samtidigt som de tillskapar rekreativa kvaliteter för Kassmyraåsen.

Planförslaget utgår från att bevara viktiga slänter och
sandmarker inom området, dessa är viktiga för tex
pollinatörer. Den sammanlänkande grönstrukturen
fungerar också som spridningskorridorer för insekter
och mindre djur. Att tillskapa en säker ekodukt över /
under väg 226 hade möjliggjort för större djur att fritt
röra sig mellan Vinterskogen och Lida genom områdets
grönstruktur. Mindre djur skulle också kunna röra sig
under vägen genom tex trummor. Detta kan utredas vidare
i kommande planeringssteg.

4. Botkyrkas grönstruktur är robust och bidrar till
att hantera klimatförändringarna. Att hantera ett
förändrat klimat och säkra området inför framtiden
är helt avgörande för utvecklingen av Kassmyraåsen.
Föreslagen grönstruktur bidrar med detta genom att
vara tillräckligt omfattande för att till exempel kunna
inrymma vattenrening och innehålla en mångfald
av ekosystemtjänster. Vattenfrågan är viktig inom
Kassmyraåsen, föreslagna gröna ytor måste kunna
hantera både dagvatten och skyfall under perioder
av mycket regn. Större parkrum och allmänningar

¹ Botkyrkas grönstrukturprogram (antaget KF 2021)
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har därför medvetet placerats i lågpunkter för en god
vattenavrinning mot dessa ytor. Föreslagna gatumiljöer
utformas vidare för att tillskapa gröna kvaliteter inom
exploateringen, detta bidrar till dämpat buller och ger
skugga under årets varmare perioder. Bevarad vegetation
i områdets branta sluttningar fortsätter bidra med att
stabilisera marken.

3.5

KASSMYRASJÖN

Grönstruktur
Den övergripande grönstrukturen i Kassmyraåsen
är uppbyggd för att knyta samman stadsdelar och
naturområden, utveckla de ekologiska sambanden
samt bidra till en attraktiv miljö att vistas och bo i.
Med utgångspunkten i Kassmyraåsens vision om ”med
närhet till naturen” skapas en grönstruktur utifrån det
lokala landskapets varierande topografi och naturvärden.
Grönstrukturen inom området delas in i ett antal
kategorier för att beskriva dess olika funktioner och
övergripande karaktärer. Inom Kassmyraåsen möter tätort
det omkringliggande landskapet vilket skapar ett behov
för grönstrukturen att utveckla både naturmarken samt
tillskapa anlagd parkmark.

STADSDELSPARK
VINTERSKOGENS
NATURRESERVAT

STADSDELSPARK

Kassmyraåsens blandade gröna kvaliteter samt områdets
resiliens mot framtida klimatförändringar kan bli en
viktig del av Kassmyraåsens framtida identitet.

"GRÖNA KILEN"
NATURPARK
STADSDELSPARK
LIDA
NATURRESERVAT

NATURRESERVAT
NATURMARK
"GRÖNA KILEN" / NATURPARK
STADSDELSPARK

TROLLSJÖN
ALLMÄNNING
KOPPLING TILL STORA GRÖNOMRÅDEN
GRÖN KOPPLING I STADSBYGD
GRÖNA KVARTERSSTRÅK
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FIGUR 20. Övergripande grönstruktur, skala 1:10.000

15-25m

INRE STRÅK

FUNKTION:
-ETT KOMMUNIKATIONSSTRÅK
-MÖJLIGHET TILL STÖRRE TRÄD
-MINDRE EKOLOGISK SPRIDNINGSKORRIDOR

3.5

Principer gröna rum & stråk
De presenterade kategorierna i grönstrukturplanen
för Kassmyraåsen presenteras mer ingående i denna
del. Syftet är att visa på principiella funktioner och
övergripande karaktärsdrag för de olika rummen och
stråken.

Koppling till stora grönområden
Inom grönstrukturen i Kassmyraåsen föreslås ett
antal större kopplingar till stora grönområden. Dessa
kopplingar är av regional betydelse och länkar samman
programområdet med viktiga gröna målpunkter i sitt
omland. Kopplingarna kan bestå av vandringsleder,
stigar och ridstigar. Inom Kassmyraåsen återfinns
dessa viktiga kopplingar i den Gröna kilen/naturparken
där Vinterskogen och Lida kopplas samman, längs
Trollsjön där Sörmlandsleden passerar samt i norr mellan
Kassmyrasjön och Lida naturreservat.

Naturreservat
Programområdet angränsar till två större naturreservat,
Vinterskogen i nordväst samt Lida i sydöst. Dessa två
naturreservat är självklara kvaliteter inom området och
för kommunen som helhet. Båda områdena har höga
värden för biologisk mångfald och bildar tillsammans ett
stort sammanhängande barrskogsområde. Vinterskogens
Grön koppling i stadsbygd
naturreservat präglas av sina tre sjöar inbäddade i
Kassmyraåsens tre större kopplingar till omkringliggande
grönska. Besökare kan här njuta av skogspromenader,
grönområden kompletteras av ett finmaskigt
rida, motionera, fiska, bada eller grilla vid någon
mindre nätverk av gröna kopplingar i stadsbygd.
av reservatets rastplatser. Lida är ett omväxlande
DessaKORRIDOR
stråk placerade i naturmark kopplar samman
1:500
naturreservat med ytor för både sportaktiviteter och
exploateringsområdena med de större gröna stråken i
avkoppling. Intill sjön Getaren finns Lida friluftsgård med området. De gröna kopplingarna i stadsbygd är viktiga
motionsspår, café, vandringsleder med mera.
för rekreativa aktiviteter samt möjligheten
att röra sig
NÄRZON
i ett grönt sammanhang inom området. Kopplingarna
Naturmark
kan bestå av leder, stigar eller gång- och cykelbanor,
för ökad trygghet bör dessa stråk placeras i zonen mot
All natur i staden. Oprogrammerade gröna ytor av olika
bebyggelse. I ett utvecklat Kassmyraåsen kan mindre
karaktär. Inom programområdet skapar naturmarken
funktioner som bänkar och lek finnas i anslutning till
viktiga gröna pauser / ”buffrar” mellan de olika
kommunikationsstråken.
exploateringsområdena, de skapar habitat för flora och
fauna samt utgör vackra fondmotiv för de boende. Inom
naturmarken återfinns flera viktiga gröna kopplingar inom
stadsbygd samt kopplingar till stora grönområden, se
egna kategorier.
Gröna kilen / naturpark
Att koppla samman de två naturreservaten Vinterskogen
och Lida är utpekat i kommunens översiktsplan som
viktigt. Det större gröna sammanhanget är viktigt
för hela kommunen, ett större ekologiskt samband
mellan intilliggande naturområden kan skapas
samtidigt som attraktionskraften för rekreativa
funktioner inom kommunen ökar. En större "grön
kil" genom programområdet föreslås därför. Området
får en varierande karaktär där den befintliga naturen
kompletteras med nyanlagda gröna värden.
I planförslaget ses den gröna kilen även som en form av
naturpark, parkfunktioner som lek, vistelse och idrott kan
komplettera de rekreativa vandringslederna och ridstigar.
En viktig aspekt av området är den obrutna naturkänslan,
en viss bredd (100-200 m) krävs därför. Möjligheten
att minska barriäreffekten av väg 226 måste i framtiden
därför studeras.

GÅNG

STIG
FIGUR 21. Principsektion grön koppling i stadsbygd

30-50m

grönt stråk inom stadsbygd

EKOSTRÅK + i naturen. BildKommunikationsstråk
källa: RÖRLIGT
Sydväst FRILUFTSLIV

I bredare sektioner av de gröna
kopplingarna kan spontana aktiviteter ske.
Bildkälla: Sydväst

NÄRZON
Kopplingar
kan utformas på olika sätt, från gångväg
till spänger. Bildkälla: Sydväst

SKOLA
IDROTTSHALL
G/C

FRILUFTSSTRÅK

FIGUR 22. Principsektion "gröna kilen" / naturpark. En viktig koppling till stora grönområden inom Kassmyraåsen.
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FUNKTION:
-FLERA TYPER AV KOMMUNIKATION
-EKOLOGISK KORRIDOR, SPRIDNING
-OBRUTEN NATURKÄNSLA

Vandringsleder är av både lokal och
regional betydelse i den gröna kilen.
Bildkälla: Sydväst
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Mindre platsbildningar som grillplatser.
Bildkälla: Unsplash

Naturlekplatser blir målpunkter för barn.
Bildkälla: Pexels

FUNKTION:
-FLERA TYPER AV KOMMUNIKATION
-EKOLOGISK KORRIDOR, SPRIDNING
-OBRUTEN NATURKÄNSLA

3.5
Stadsdelspark
Strategiskt placerat inom föreslagen struktur i
Kassmyraåsen finns ett antal stadsdelsparker. Dessa
gröna rum kan utvecklas till naturliga samlingspunkter
och är tillräckligt stora för att kunna rymma olika
aktiviteter. Stadsdelsparkerna har en viktig teknisk
funktion för området genom att ta hand om dagvatten
och hantera skyfallsvatten. Stadsdelsparkerna är
placerade med flera större exploateringsområden kring
sig. Detta skapar en tydlig rumslighet för parkerna
samtidigt som dess gröna kvaliteter och framtida
funktioner gagnar många. Målet är att majoriteten av
de framtida boende ska ha tillgång till en stadsdelspark
inom en 300-metersradie. De olika stadsdelsparkerna
kan gestaltas på olika sätt för att skapa unika
karaktärer, viktiga gemensamma nämnare blir dock
1:500
C
större gräsytor för att hantera dagvatten,
varierad
vegetation för ökad biologisk mångfald samt större
lekplatser för att tillgodose Kassmyraåsen med ett brett
utbud av lek.
Allmänning
Gröna, delvis oprogrammerade platser av lokal
betydelse. För grönstrukturen inom Kassmyraåsen
är allmänningarnas främsta funktion relaterat till
dagvattenhantering. Dessa ytor kompletterar bland
annat stadsdelsparkerna för hantering av vatten. För att
klara denna funktion placeras allmänningarna i lågstråk
och utformas förslagsvis som gräsmattor. Spontanlek
och idrott kan ske på dessa ytor under tidpunkter när
allmänningarna är torra.
Gröna kvartersstråk
Grönstrukturen för Kassmyraåsen fokuserar
i detta tidiga, översiktliga skede främst på de
större sammanhangen och allmän platsmark. Ytor
utmarkerade för bostadsexploatering kommer gestaltas
i senare planskeden. Viktiga frågor att beakta då
blir gröna kvaliteter intill bostaden, från gröna gator
till bostadsgårdar och privata trädgårdar. Hur dessa
gröna sammanhang kopplas mot de gröna stråken i
området samt till stadsdelsparker och gröna kilen blir
betydelsefulla principer i vidare detaljplaneskeden.
I detta planprogram har gröna kvartersstråk ändå
markerats ut som en symbol för vikten av gröna värden
även inom bostadsexploateringen. Gröna kvarterstråk
kan vara allt ifrån trädbeklädda gångfartsområden,
mindre gångstråk mellan privata trädgårdar eller linjära
bostadsgårdar. Gemensamma funktioner är ett internt
kommunikationstråk samt möjligheten till större träd
och varierad vegetation.

DAGVATTEN

G/C
FIGUR 23. Principsektion stadsdelspark

1:500 D

Varierade karaktärer skapar attraktivitet.
Bildkälla: Sydväst

15-25m

FIGUR 24. Bostadsnära grönska, här illustrerat som en grön länk på
kvartersmark, är viktigt för en god boendemiljö.

FUNKTION:
-ETT KOMMUNIKATIONSSTRÅK
-MÖJLIGHET TILL STÖRRE TRÄD
-MINDRE EKOLOGISK SPRIDNINGSKORRIDOR

Mindre gröna samlingsplatser i bostadsnära lägen.
Bildkälla: Sydväst

LEK

GÅNG

30-50m

FUNKTION:
-ETT ELLER FLERA KOMMUNIKATIONSSTRÅK
-VARIERADE GRÖNA MILJÖER MED VISST DJUP
-KAN INNEHÅLLA FUNKTIONER SOM LEK, GYM ETC
-EKOLOGISK KORRIDOR, SPRIDNING

Öppna gräsytor infiltrerar dagvatten och
är en del av de rekreativa grönytorna.
Bildkälla: Sydväst

GÅNG

stadsdelspark

Gång- och cykelstråk kan
med fördel passera genom parkerna.
Bildkälla: Unsplash

Mötesplatser av olika slag, från lekplats till
grillplatser, kan attrahera olika grupper människor. Bildkälla: Pexels

10-15m

FIGUR 25. Gator eller interna stråk ska gestaltas för att upplevas gröna. Att
möjliggöra för träd i gatumiljöer är viktigt.

FUNKTION:
ETT KOMMUNIKATIONSSTRÅK
MÖJLIGHET TILL MINDRE TRÄD
BEGRÄNSAD EKOLIGSK SPRIDNINGSKORRIDOR

Gröna kvaliteter på kvartersmark
möjliggör för lek och samvaro.
Bildkälla: Sydväst
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Planteringsytor i gatumiljön tar hand
om dagvatten och skapar en attraktiv
karaktär. Bildkälla: Sydväst

Gångfartsområde med mötesplatser och
grönska skapar en god bostadsmiljö. Bildkälla: Sydväst

FRILUFTSSTRÅK

RIDSTIG
100-200m

G/C

3.5

Kvartersgrönska. Tydliga siktlinjer och stråk ut mot
angränsande natur. Kvarteren och gatorna erbjuder gröna
kvaliteter i form av förgårdsmark, gemensamma gårdar,
trädöar samt privata trädgårdar

Stadsdelspark. Generösa ytor för hantering av
dagvatten och skyfall, varierade inslag av sport,
idrott samt vistelseytor. Parkrummen utformas
för att attrahera både barn och vuxna.

NATURRESERVAT
NATURMARK

GRÖNA KVARTERSSTRÅK

STADSDELSPARK
KOPPLING TILL STORA GRÖNOMRÅDEN

GRÖN KOPPLING I STADSBYGD

KOPPLING TILL STORA
GRÖNOMRÅDEN

FIGUR 41. Principsektion bebyggelse relation till gröna värden
GRÖNA KVARTERSSTRÅK

YTOR FÖR DAGVATTEN OCH
SKYFALLSHANTERING
VARIERAD OCH ARTRIK VEGETATION SKAPAR
HABITAT FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Koppling till stora grönområden. Dessa gröna kilar bildar gröna buffrar
mellan bebyggelsen vilket skapar en känsla av naturen inpå knuten.
Områdena är vilda och orörda med hög biologisk mångfald. Stråk
och mindre mötesplatser kan vara inslag som förekommer. Allmänna
rörelsestråk placeras i visuell närhet till bebyggelse för ökad upplevd
trygghet inom de gröna kopplingarna.

SIKTLINJER OCH GÅNGSTRÅK
MOT NATURMARKEN
NATURRELATERADE REKREATIVA
FUNKTIONER SOM VANDRING, RIDNING,
MINDRE PLATSBILDNINGAR
URVAL AV SOCIALA OCH LEKFULLA
AKTIVITETER, TILL EXEMPEL LEK,
SPONTANIDROTT, MÖTESPLATSER

Figur 26. Principsektion bebyggelse i relation till gröna värden
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3.5

KASSMYRASJÖN

Sociala strukturer
Botkyrkas grönstrukturprogram 1 belyser vikten av
allas rätt till en god livsmiljö, väl gestaltade gröna
miljöer är en självklar och viktig del av detta. I gröna
miljöerna inom Kassmyraåsen ska erbjuda en rik palett
av funktioner och karaktärer, från lugna naturmiljöer
till livliga samlingsplatser. Lugna naturmiljöer, till
exempel de närbelägna naturreservaten eller delar av
den gröna kilen, möjliggör för människors återhämtning
och mentala välmående. Här kan en känsla av lugn
och frihet uppkomma i varierade, artrika miljöer.
Stadsparkerna och mer centralt belägna delar av den
gröna kilen blir platser för socialt samspel och möten. I
dessa gröna utemiljöer kan grannar och besökare mötas.
Ett rikt utbud av rekreativa aktiviteter som lekplatser
och idrottsanläggningar bidrar till fysisk aktivitet och
därigenom en förbättrad folkhälsa. Ambitionen med
grönstrukturen inom Kassmyraåsen är att erbjuda olika
typer av gröna miljöer eftersom människor har olika
behov och intressen. En fördjupad programmering av
de gröna miljöerna kommer senare i planeringsskedet,
planprogrammets ambition har däremot varit att visa på
variation och reservera tillräckligt stora ytor för att dessa
ska kunna utvecklas längre fram.

STADSDELSPARK

VINTERSKOGENS
NATURRESERVAT

STADSDELSPARK

"GRÖNA KILEN"
NATURPARK
STADSDELSPARK

LIDA
NATURRESERVAT

MÖTESPLATSER
ENTRÉ / MINDRE MÖTESPLATSER
IDROTTSYTA / BOLLPLAN

TROLLSJÖN

SPONTANIDROTT & LEK
STADSDELSLEKPLATS
OMRÅDESLEKPLATSER
VANDRING / MOTIONSSPÅR
BEFINTLIGA

¹ Botkyrkas grönstrukturprogram (antaget KF 2021)

VANDRING / MOTIONSSPÅR
FÖRESLAGNA

0
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FIGUR 27. Sociala strukturer, skala 1:10.000

3.5
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
(Botkyrkas grönstrukturprogram, 2021)
De föreslagna gröna kopplingarna är avgörande för att
Kassmyraåsen ska bli en attraktiv stadsdel. Då området är
stort är en väl sammankopplad stadsdel av yttersta vikt.
De gröna stråken tillsammans med föreslagen vägstruktur
skapar en mångfald av rörelsemönster i varierande
miljöer.

Vandring / motionsspår föreslagna
I föreslagen struktur skapar den gröna kilen utmärkta
förutsättningar för vandring och rörelse. Genom
tillskapandet av kilen genom Kassmyraåsen kopplas
äntligen Vinterskogen och Lida samman vilket möjliggör
för rekreativ rörelse mellan naturreservaten. Motionsspår
och ridstigar blir givna inslag inom den gröna kilen. I
norr kopplas Kassmyrasjön samman med Lida genom en
grön koppling i stadsbygd.

Mötesplatser
Strukturen för Kassmyraåsen föreslår två viktiga
mötesplatser. Hur dessa platser ska programmeras blir
en fråga längre fram men planprogrammet markerar ut
dessa som extra viktiga. Mötesplatsen centralt i strukturen
kan utformas som en torgyta för samling medan den
norra vid Skäcklingevägen är markerad som mötesplats
pga. korsningspunkten med huvudgata samt den högre
exploateringen. Mötesplatsen här handlar mer om olika
funktioner och spontana möten längs gatan.

Tillgången till goda lekmiljöer är en mycket viktig
förutsättning för barns utveckling. Barn i olika åldrar
behöver olika form av stimulans och de rör sig olika
långt från föräldrarna och hemmet. Utöver den spontana
leken behöver stadsdelen även mer organiserad typ av
lek. Lekplatser är inte bara viktiga för barns fysiska
och sociala utveckling, de kan i Kassmyraåsen också
bli sociala knutpunkter, både för barn och deras
föräldrar. Lekfunktioner ska också återfinnas inom
exploateringsområdena på till exempelvis bostadsgårdar
eller interna parkytor. Att möjliggöra för lek nära
bostaden är helt nödvändigt för mindre barn som
ännu inte är lika självständiga. Ungdomar kan mötas i
områdets parker eller ytor markerade som spontanidrott.
De generösa ytorna lämpar sig väl för informella möten
och häng.

Entré / mindre mötesplatser
Dessa punkter i strukturen kan bilda attraktiva
rumsbildningar för både boende och besökare i
Kassmyraåsen. Föreslagna platser är vid planområdets
större entrépunkter samt vid viktiga korsningspunkter.
Dessa mindre mötesplatser skulle kunna fungera
som portar till naturen, funktioner kan variera från
orienteringshjälp, pedagogiska inslag, sittmöjligheter och/
eller mindre väderskydd.

Barn, ungdomar & lek

Idrottsyta / bollplan
Idrottsanläggning och plana ytor för sport kan
samutnyttjas mellan boende och de skolor som föreslås
inom strukturen. Idrottsytorna placeras i anslutning till
zonerade skolfunktioner samt en friliggande i anslutning
till den gröna kilen.
Spontanidrott & lek
Landskapet, parkmiljöerna och allmänningarna kan
erbjuda goda möjligheter till spontan lek. Träd, stenar och
det kuperade landskapet bildar en rik miljö som inspirerar
till lek och utforskande. Den gröna kilen genom området
erbjuder lämpliga miljöer för spontan naturlek skyddad

Mindre mötesplatser av olika karaktär, från grillplats och
vindskydd till utsiktstorn. Bildkälla: Sydväst

Vandring / motionsspår bef
Närområdet erbjuder ett rikt utbud av olika
vandringsleder och motionsspår, bland annat i
Vinterskogen samt i Lida naturreservat. Genom
planområdet passerar Sörmlandsleden, denna viktiga led
ligger kvar när området förändras och exploateras, att röra
sig längs Trollsjön är en viktig kvalitet även i framtiden.
Vandring / motionsspår föreslagna

Kassmyraåsens natur skapar stora möjligheter till spontanlek.
Bildkälla: Sydväst

från trafik. Gräsbeklädda delar av allmänningarna och
parkerna blir tillåtande, flexibla zoner för spontanidrott.
Områdeslekplats
I den gröna kilen kan en större stadsdelslekplats med
fördel placeras, detta centrala läge präglat av grönska och
natur kan locka barn från hela Kassmyraåsen. Genom
att vara områdets största lekplats med olika typer av
lekredskap blir det värt att göra en utflykt för picknik eller
en familjedag.

Större lekplatser blir mötesplatser i området.
Bildkälla: Sydväst & Unsplash

Stadsdelslekplats
Lokala områdeslekplatser kan med fördel placeras i
stadsdelsparkerna. Dess gestaltning och lekfunktioner kan
här anpassas efter parkernas lokala förutsättningar.

Figur 28. Avståndsradie från Gröna kilen / naturpark. Inom 800 m når de flesta
boende de gröna kvaliterna i kilen. Boende i den norra delen av planområdet når den
nordöstra delen av kilen inom samma avstånd.

Närhet till grönska

Botkyrkas grönstrukturprogram1 anger riktvärden
för avstånd till grönska från bostaden. Planera för
parktillgång 200 meter från bostad till grannskapspark,
300 meter från bostad till stadsdelspark och
lekplatstillgång 300 - 500 meter från bostad. Föreslagen
struktur för Kassmyraåsen utgår från dessa riktvärden.
De tre föreslagna stadsdelsparkerna täcker in de största
delarna av föreslagen exploatering inom 300 meter,
detta skapar möjligheter för de boende att snabbt ta
sig till större samlade parkmiljöer. Grannskapsparker
beskrivs inte vidare inom ramen för detta planprogram,
dessa gröna ytor placeras inom exploateringsområdena
och utvecklas i samspel med bebyggelsen. Utöver
stadsdelsparkerna skapas också den gröna kilen /
naturpark inom planområdet. Detta stora område skapar
gena avstånd till naturmiljöer inom Kassmyraåsen. Den
gröna kilen nås inom 800 meter från majoriteten av
bostäder inom planområdet. För boende i norra delen av
planområdet kan Lida naturreservat snabbt nås genom
den gröna kopplingen Kassmyrasjön - Lida via den
norra stadsdelsparken. För boende i den södra delen av
planområdet kan Sörmlandsleden vid Trollsjön användas
för rörelse mot Vinterskogen eller Lida.
1 Botkyrkas grönstrukturprogram (antaget KF 2021)
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FIGUR 29. Avståndsradie från stadsdelsparkerna. Inom 500 m har många boende
nära till parkmiljöerna. Undantaget är exploateringen intill Bovallen som istället har
direktkontakt med den gröna kilen.

3.5
Naturvärden
Genomförandet av planprogrammet innebär att värdefulla
naturmiljöer tas i anspråk för ny bebyggelse, men också
att det uppkommer en möjlighet att förstärka svaga
ekologiska samband och naturvärden inom området.
Planprogrammet föreslår ett större stråk i mitten av
täktområdet som i öst-västlig riktning går från Lida
naturreservat i öst till Vinterskogens naturreservat i väst.
Detta stråk går huvudsakligen genom delar av täkten som
inte brutits på länge och där det uppkommit skog.
Planprogrammet har anpassats efter befintliga
naturvärden och resultatet från naturvärdesinventeringen,
NVI:n. Programförslaget har utformats med att ha flera
gröna stråk igenom området för att stärka ekologiska
samband och skapa spridningskorridorer för arter.
Förslag på stråk för att stärka gröna samband och
spridningskorridorer för olika arter har tagits fram till
programförslaget inför en kommande exploatering av
området. Spridningskorridorerna som föreslagits syftar
dels till att binda samman naturvärden i de naturreservat
som ligger på västra respektive östra sidan om
täktområdet, dels till att bevara möjligheter för rörelse av
arter inom programområdet och motverka barriäreffekter
av ny bebyggelse. I planprogrammet bevaras dessutom
längsgående gröna kilar närmast naturreservaten.

angränsar mot villabebyggelsen i norr bevaras. Den
närmaste bebyggelsen till Trollsjön föreslås dessutom
vara av typologin gles bebyggelse.
Den större gröna centrala spridningskorridoren
har utformats till att möta behoven för utsatta arter
och för att skapa goda förutsättningar för spridning
mellan naturreservaten och inom programområdet.
Spridningskorridoren som stärker det tidigare svaga gröna
sambandet mellan naturreservaten har utformats med en
bredd på 200 meter för att minska kantzoneffekter och på
så vis kunna fånga upp fler arter.

FÖRESLAGEN EXPLOATERING
INVENTERINGSGRÄNS

Öppna täktområden kommer att till viss del sparas för
att gynna arter som etablerats där och för att främja
arter som trivs i sådana habitat, som vissa typer av
växter, olika insekter inklusive pollinerare och särskilda
fåglar. Ett område i norra delen av täkten har klassats
som Påtagligt naturvärde (objekt 15 i NVI) på grund
av att det innehåller öppna, blomrika miljöer på torr,
sandig mark som kan nyttjas av många insekter. Denna
blommiljö bedöms utgöra en betydande nektarresurs,
vilket är ett värdefullt inslag i täktmiljön för bl. a.
födosökande bin, steklar och fjärilar. Kärlväxterna inom
denna miljö utgörs enligt NVI:n främst av vanliga arter
och har kommit dit naturligt efter att verksamheten i
täkten upphört. Dessa värden bedöms i stor utsträckning
kunna återskapas och till och med förbättra i andra delar
av täkten. En exploatering av objekt 15 bedöms därför
inte leda till någon stor förlust av biologisk mångfald så
länge blomrika, öppna miljöer på sandig jord bevaras och
skapas inom andra delar av programområdet.
En ytterligare naturmiljöanpassning som gjorts är
att en buffertzon har skapats kring Trollsjön i söder
så naturområdena kring sjön samt de områden som

NATURRESERVAT

NATURVÄRDESKLASS
HÖGSTA (KLASS 1)
HÖGT (KLASS 2)
PÅTAGLIGT (KLASS 3)
VISST (KLASS 4)

NATURVÅRDSARTER
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SIGNALART
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TYPISK ART
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FIGUR 30. Naturvärden, skala 1:10.000

3.6

Blåstruktur och vattenhantering

D

agvattenhantering och grundvattenskydd har
identifierats som nyckelfrågor för genomförandet
av planprogrammet. Grundvattenbildningen får
inte minskas samtidigt som endast rent vatten får tillföras
grundvattnet.
Förutsättningarna för att kunna exploatera området med
hänsyn till grundvattenförekomsterna och erforderlig
dagvattenhantering har utretts översiktligt inom
planprogramsarbetet och principer som måste gälla har
föreslagits.
För att säkerställa att infiltration är lämpligt där så
föreslås, dvs att markens genomsläpplighet är god
samt att inga markföroreningar förekommer, bör
markundersökningar samt mätning av grundvattennivåer
utföras innan arbete med respektive detaljplan
påbörjas. Resultaten, tillsammans med vidareutvecklad
höjdsättning och utformning, bör användas till en
förstudie där en helhetslösning för dagvattenhanteringen
i hela programområdet tas fram, innan arbete med
detaljplaner påbörjas. Detta för att optimera och
minimera ledningsdragning samt det totala antalet
reningsanläggningar för dagvatten. Förstudien görs med
fördel tillsammans med förstudie för dricksvatten och
spillvatten för hela programområdet.
Nedan beskrivna principer för grundvattenskydd och
dagvattenhantering ska vara styrande i det fortsatta
planarbetet.

Principer för grundvattenskydd
Grundvattenförekomsterna kvantitet ska ej
påverkas:
Ostörd grundvattenbildning, dvs målet är att
infiltrationsmöjligheterna ska vara de samma
som idag.
● Hårdgöringsgraden på exploateringen
hålls nere och i bebyggelsen planeras
för genomsläppliga markmaterial.
Dagvattenprinciper baseras på att rent regn-,
smält- och dagvatten infiltreras så snabbt som
möjligt. (Tillstånd från kommunen krävs för
infiltration inom skyddsområdet.)
● Fortsatta undersökningar krävs för att
analysera markmaterialets genomsläpplighet
och kartlägga eventuell förekomst av täta
fyllnadsmassor. Detta för att kunna säkerställa
att infiltration är lämpligt på alla önskade platser.
●

Grundvattenförekomsternas kvalitet ska ej
påverkas:
Förekomst av befintliga markföroreningar
undersöks och marken saneras vid behov där
infiltration ska ske.
● Uppkomst av föroreningar minimeras
genom medvetna materialval i byggnader
och i trafikmiljön (t.ex. inerta byggmaterial,
ej tillåta koppartak eller förzinkad utrustning
i trafikmiljön). Dessutom god planering av
cykelstråk och kollektivtrafik samt andra åtgärder
som minskar fordonstrafiken genom området.
● Separering och omfattande rening av
dagvatten.
● Säkerhetsåtgärder vidtas vid anläggande
och idrifttagande av spillvattenledningar för att
säkerställa täta ledningar utan felkopplingar.
Spillvattenpumpstationer utformas utan
möjlighet till bräddning av spillvatten i naturen
eller till dagvattenledningsnätet och har istället
inbyggda, täta bräddningsmagasin samt
reservpumpar och reservkraftsaggregat.
● Släckvatten samlas upp i täta system. En
släckvattenzon anläggs runt alla byggnader
i form av tätskikt ett antal meter från
husvägg. Eventuellt släckvatten samlas upp
i brunnar/magasin för senare bortforsling till
reningsanläggning/hantering.
● Innan fastighetsbildning sker ska
utrymme för bortledning av släckvatten samt
omhändertagande och infiltration av takvatten
inom fastighetsmark säkras. Släckvattenszoner
utgör enskilda anläggningar och ska i möjligaste
mån anläggas inom kvartersmark. Utrymme för
detta kan skaps med hjälp av planläggning av
förgårdsmark som kan inrymma anläggningen.
Utmed exempelvis huvudgator och vissa
lokalgator där det i vissa fall inte är önskvärt
med förgårdsmark kan släckvattenzoner behöva
anläggas inom allmän plats. Förutsatt att
kommunen gör bedömningen att det är lämpligt
att anlägga släckvattenzoner inom det aktuella
läget ska fastighetsägare och exploatörer teckna
servitutsavtal för anläggningen med kommunen.
Lämpligheten och de tekniska förutsättningarna
gällande släckvattenzoner i allmän plats
behöver studeras närmare i en övergripande
dagvattenutredning i samband med den första
detaljplanen inom planprogramområdet.
●

En förutsättning för utvecklingen av området är att grundvattenbildningen inte får
minskas samtidigt som endast rent vatten får tillföras grundvattnet.
Bildkälla: Unsplash
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3.6

PRINCIP DAGVATTEN

Principer för dagvattenhantering
Lokalt omhändertagande av dagvatten:

Dagvatten från mindre gator, parker och kvartersmark
leds till växtbäddar, diken eller gröna ytor utan
fördröjning eller avledning. Här sker rening
(sedimentation, fastläggning och växtupptag) och därefter
infiltrerar vattnet marken och perkolerar till grundvattnet.
Rent dagvatten, så som t.ex. takvatten, leds direkt till
infiltrationsytor eller perkolationsanläggningar för att
undvika förluster via avdunstning eller växtupptag.
(Av denna anledning är gröna tak, sedumtak, ej
lämpligt i programområdet). På så sätt påverkas
grundvattenbildningen så lite som möjligt.
I kommande planarbete är det väsentligt att
markundersökningar genomförs för att säkerställa att
infiltration är lämplig och möjlig på alla önskade platser.

PARK/
SKYFALLSMAGASIN

DAGVATTEN FRÅN GATOR
MED HÖG TRAFIKTÄTHET
SAMLAS UPP I TÄTA SYSTEM

Trafikdagvatten renas:

Dagvatten med hög föroreningsbelastning, från till
exempel högtrafikerade ytor (och saltade vägar), leds
till anläggningar för mer omfattande rening. Detta sker
genom avledning i dagvattenledning eller i tätade diken
till översilningsytor och/eller sedimentationsdammar
med tät botten. Målsättningen är att anläggningarna ska
avskilja föroreningar och näringsämnen så effektivt att
dagvattnet sedan är tillräckligt rent för att infiltreras i
marken och perkolera till grundvattnet.

RENING FÖRE
INFILTRATION

Snöhanteringen följer samma princip: snö från
högtrafikerade (och saltade) vägar behandlas i ovan
nämna reningsanläggningar. Huvudgatorna utformas
med en remsa för uppläggning av snö (0,5 m bred, se
gatusektion i (FIG. 34) så att samma täta system som
bortleder dagvatten nyttjas när snön smälter.
Med hänsyn till grundvattenförekomsterna
rekommenderas att vägsaltning helt förbjuds inom
programområdet. Alternativa lösningar bör utredas
i första hand, så som att planera vägdragning och
höjdsättning så att branta lutningar undviks, sänka högsta
tillåtna hastighet samt användning av sand i stället för
salt.

UPPSAMLING/RENING
I TÄTA ANLÄGGNINGAR
MED AVSTÄNGNINGSMÖJLIGHET

TÄTSKÄRM OCH
UPPSAMLING AV
SLÄCKVATTEN I
TÄTA SYSTEM

GRUNDVATTENFÖREKOMST

FIGUR 31. Principsektion dagvattenhantering

Gator utformas för dagvattenhantering:

Alla gator i programområdet utformas med (minst) en
långsgående grönremsa dit dagvatten leds för rening
i växtbädd, plantering eller skelettjordsmagasin innan
infiltration i marken. Grönremsans bredd varierar mellan
1,7 och 2,6 m, beroende på gatans totala bredd och
utformning.

På mindre gator, med låg trafikbelastning, leds
dagvatten från både körbana och gång- och cykelbana
till grönremsan. Högre trafikerade vägar, där dagvattnet
innehåller mer föroreningar, utformas så att endast
dagvatten från gång- och cykelbanor leds till grönremsan.
Se föreslagna gatusektioner i (FIG. 34-36).
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Ansvarsfördelningen för drift, underhåll och tillsyn
av dagvattenanläggningar (reningsanläggningar,
växtbäddar, infiltrationsytor, tätskikt för släckvatten,
osv) bör tydliggöras i ett tidigt skede för att säkerställa
anläggningarnas funktion i ett långt perspektiv.
Ansvarsfördelningen klargörs lämpligen redan i
föreslagen förstudie.

3.6

PRINCIP SKYFALL

Principer för skyfallshantering
Ytlig avledning till översvämningsytor

Skyfall hanteras genom ytlig avledning till lågt liggande
gröna ytor intill bebyggelsen. Programområdet består
av varierad topografi med flera instängda områden och
utan givet ytvattenavlopp för hela området. Vattnet får
översvämma dessa ytor, som tillexempel kan utgöras av
naturmark, parkstråk, fotbollsplaner, etc. i torrväder, till
dess att det infiltrerar marken. Eventuellt kompletteras
översvämningsytorna med perkolationsbrunnar för att
ytorna snabbare ska tömmas på vatten efter ett kraftigt
nederbördstillfälle.
Även för skyfallshanteringen är det väsentligt att
markundersökningar genomförs för att säkerställa
att infiltration är lämplig och möjlig vid alla önskade
översvämningsytor.

Genomtänkt höjdsättning

Bebyggelsen planeras så att gator ligger lägre än bostäder
och andra viktiga samhällsfunktioner. Gatorna kan då
fungera som skyfallsvägar vid kraftig nederbörd utan att
bebyggelsen skadas.

SKYFALLSMAGASIN

BEBYGGELSE HÖJDSÄTTS SÅ ATT SKYFALL AVLEDS PÅ YTAN
MOT LÅGT LIGGANDE SKYFALLSMAGASIN

GRUNDVATTENFÖREKOMST

FIGUR 32. Principsektion skyfallshantering
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Mobilitet

MOT TUMBA CENTRUM OCH STATION

MOT BROÄNGEN

3.7

KORSNING A
MOT
SKÄCKLINGE

G

atunätet bygger på en ny koppling via en
huvudgata som löper genom området och
ansluter väg 226 i sydväst och Skäcklingevägen
i norr. Gatan är tänkt att vara stommen i det nya området
och, utöver att ha en uppsamlande funktion, försörja
området med kollektivtrafik, attraktiv cykeltrafik samt
gångtrafik.

KORSNING B

Området kommer att trafikförsörjas från befintliga
kopplingar liksom en ny anslutning vid Skäcklingevägen
i norr samt två nya kopplingar mot Finkmossevägen.
De befintliga och nya korsningarna kompletteras med
nya gatusträckningar inom området för att skapa en
robusthet. Förslaget innebär nya gator som kompletterar
befintligt gatunät och möjliggör för en silande trafik med
alternativa färdvägar för samtliga trafikslag.

KORSNING C

Kassmyraåsen planeras i första hand utifrån cyklisters
och gåendes perspektiv för att skapa goda möjligheter
för ett hållbart rensade. För att underlätta goda vanor
och ett hållbart resande planeras för att skapa gena
sammanhängande gång- och cykelvägar samt god
kollektivtrafik i området redan från början.

KORSNING D

MOT VÅRSTA

FÖRSLAG
HUVUDGATA
LOKALGATA

MOT VÅRSTA / SJÖVRETEN

GC-STRÅK
GÅNGFARTSGATA ELLER
ENBART GC-VÄG
PROMENAD OCH
REKREATIONSSTRÅK I
GRÖNOMRÅDE
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FIGUR 33. Gatunätet, skala 1:10.000

3.7
Gatustruktur och funktioner
Inom området föreslås gatorna ha en tydlig hierarki/
vara självförklarande där det ska vara lätt att genom
gaturummens utformning förstå om det är en huvudgata,
en lokalgata eller en kvartersgata. Skillnaden i utformning
ska underlätta för orienterbarheten, hjälpa till att styra
trafikströmmar och tydliggöra vilket trafikslag som
har prioritet. Gaturummen ska utformas så att de är
trevliga och trygga att vistas i för gående och cyklister,
gaturummens möblering, belysning och förgårdmark ska
utformas med omsorg i gestaltning.
Gatusektionerna för Kassmyraåsen baseras på Botkyrka
kommuns tekniska handbok1 . För huvudgatan, där det
planeras för busstrafik, föreslås en gatusektion som
möjliggör kollektivtrafik, angöring till fastigheter och
där gång- och cykeltrafik ges ett brett utrymme separerat
från motorfordonstrafiken genom trädplanteringar
och möblering. Enkelriktade cykelbanor, breda
gångbanor och en möbleringszon där även grönska och
dagvattenhantering inryms och varvas med angöring
planeras. Här ska även vara möjligt att inrymma
busshållplatser. Sektionen kantas av förgårdsmark för
att möjliggöra omhändertagande av dagvatten från
fastigheter. Hastighetssäkrade övergångsställen eller
passager anläggs i korsningspunkter.
¹ Botkyrka kommuns tekniska handbok

FIGUR 34. Typsektion huvudgata, skala 1:200
0
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3.7
Kvartersgatorna får en smalare sektion som möjliggör
för dubbelriktad motorfordonstrafik enligt kommunens
riktlinjer. Sektionen inrymmer även grönska och
en separerad gångbana för att bibehålla en god
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Cykling föreslås
ske i blandtrafik då hastigheten liksom trafikflödet
på kvartersgatorna kommer att vara lågt. Att omdana
kvartersgatorna till gångfartsgator är möjligt för att uppnå
mer gröna ytor och ett lugnare trafiktempo.

Lokalgatorna planeras med dimensioner som klarar
framkomlighet för sopbil och utryckningsfordon. Här
finns en grönremsa med trädplantering och möblering
som även kan inrymma angöring till fastigheter
och som separerar gång- och cykelbanan från
motorfordonstrafiken. Gång- och cykelbana planeras på
gatans ena sida och på motsatt sida föreslås en gångbana.
Sektionen kantas av förgårdsmark.

FIGUR 35. Typsektion lokalgata, skala 1:200

FIGUR 36. Typsektion kvartersgata, skala 1:200
0

KASSMYRAÅSEN | Planprogram samrådshandling | 40

1

5

500 M

3.7
Gång- och cykelnätet
För att planera för ett mindre bilberoende och verka för
ett hållbart transportsystem ges gång- och cykeltrafik
en hög prioritet i gaturummen. Det skapas gena
och sammanhängande gång- och cykelnät för att nå
målpunkter inom området och som även kopplar mot
befintliga stråk och målpunkter utanför området.
Gång- och cykelvägar planeras längs huvudgatan och
lokalgatorna. På kvartersgatorna föreslås cykling ske
i blandtrafik då det förutsätt låga hastigheter men med
separerade gångbanor. Gång- och cykelbanorna längs
gatorna inom området ska kopplas samman med gångoch cykelvägar i park- och naturområden. Detta ger
sammantaget ett finmaskigt och gent nät för gång och
cykel.
För att barn och unga ska ha möjlighet och uppmuntras
till att gå och cykla till skolan är det av stor vikt att
även korsningspunkter utformas trafiksäkert med
hastighetsdämpande åtgärder där oskyddade trafikanter
ges företräde och prioritet.
Då området är stort och kommer att byggas ut etappvis
är det viktigt att sammanhängande gång- och cykelvägar
byggs ut och ansluts mot befintlig infrastruktur för varje
etapp.

HUVUDCYKELSTRÅK/
REGIONALT CYKELSTRÅK
HUVUDCYKELSTRÅK
LOKALT CYKELSTRÅK
GÅNGFARTSGATA ELLER
ENBART GC-VÄG
PROMENAD OCH
REKREATIONSSTRÅK I
GRÖNOMRÅDE

Gång- och cykelnätet ska ges hög prioritet, Bildkälla: &Rundquist

0

100

250

500 M

KASSMYRAÅSEN | Planprogram samrådshandling | 41

FIGUR 37. Gång- och cykel skala 1:10.000

3.7
Kollektivtrafik
Området har långa gångavstånd till den spårbundna
kollektivtrafiken i Tumba. Stationen ligger på cirka 2-3,5
kilometers avstånd från Kassmyraåsen. En dialog med
Trafikförvaltningen om framtida trafik bör föras. För att
få en bra kollektivtrafikförsörjning till området föreslås
att buss dras in från Skäcklingevägen via huvudgatan
och vidare mot Vårsta. Busshållplatser föreslås placeras
med ett avstånd på ca 500 meter för att erbjuda korta
gångavstånd till bostäder inom området.
Med busstrafik genom området och föreslagna
busshållplatser kommer boende inom Kassmyraåsen få
en god tillgång till lokal kollektivtrafik som bör ansluta
pendeltågstrafiken i Tumba.
Med en ökad befolkningsmängd i området kan det på sikt
även finnas bättre förutsättningar för en ökad turtäthet för
kollektivtrafiken.

BEFINTLIG
HUVUDGATA / BUSSGATA
BUSSHÅLLPLATS
FÖRSLAG
HUVUDGATA / BUSSGATA
HUVUDGATA /
BUSSTRAFIK INITIALT
FÖRSLAG BUSSHÅLLPLATS
UPPTAGNINGSOMRÅDE FÖR
BUSSHÅLLPLATS, RADIE 250 M

För att underlätta goda vanor och ett hållbart resande
bör Kassmyraåsen försörjas av kollektivtrafik,
Varvsgatan, Malmö. bildkälla: Sydväst

LOKALGATA
GÅNGFARTSGATA ELLER
ENBART GC-VÄG

0

100

250

500 M

KASSMYRAÅSEN | Planprogram samrådshandling | 42

FIGUR 38. Kollektivtrafik, skala 1:10.000

3.7
Angöring och parkering
Samordning och samnyttjande av parkeringar ska
eftersträvas i området där så är möjligt. Bostäder och
verksamheter kommer att vara tillgängliga med bil för
angöring och lastning. Parkering för rörelsehindrade ska
tillgodoses enligt bestämmelser i plan- och bygglagen.
Angöring för rörelsehindrad placeras max 25 meter från
entré i första hand på kvartersmark. Kan det inte lösas där
kan det bli aktuellt med RHP på allmän plats.
På huvudgatan kommer fickor med angöring eller
lastplats skapas för att kunna säkerställa tillgänglighet till
entréer och att lastning och lossning inte sker från körfält
eftersom det hindrar och stoppar upp busstrafiken.
Behovet av parkeringsplatser som behöver tillskapas
för planerade bostäder avgörs bland annat av
antalet bostäder, lägenheternas storlek och det
befintliga parkeringsutbudet. För området föreslås
parkeringslösningar där utgångspunkten är att samtlig
parkering ska inrymmas på kvartersmark. Detta sker inom
mobilitetshus eller mindre parkeringsgårdar där skala
och gestaltning blir avgörande för ett vackert slutresultat.
Parkering ska omfatta platser för rörelsehindrade samt
besökare.
För skolorna och förskolorna kommer viss
personalparkering behöva tillkomma liksom parkering
eller ytor för hämtning och lämning. Parkeringsplatser för
rörelsehindrade bör placeras i närheten av entréerna till
nya verksamheter.
Kommunens riktlinjer för parkering innebär i genomsnitt
två cykelplatser per lägenhet, inklusive besöksparkering,
som ska placeras inom fastigheten. Utöver cykelparkering
till fastigheter bör även skolor och förskolor förses med
cykelparkering liksom allmän plats vid torg/parker eller
andra målpunkter inom området.

Mobilitetsåtgärder
För att minska bilanvändandet och bilinnehavet samt
ytterligare förstärka/öka möjligheten att använda
alternativa färdmedel till bilen bör mobilitetsfrämjande
åtgärder genomföras. Som komplement till den
föreslagna busstrafiken samt gång- och cykelbanorna är
mobilitetshus ett alternativ som bör studeras vidare.

Mobilitetshusen bör, utöver parkering, innehålla
kommersiella verksamheter och mobilitetstjänster.
Exempel på kommersiella verksamheter som bör placeras
inom eller i nära anslutning till mobilitetshus är tex
paketutlämning/postombud, närlivs/mindre matbutik
eller dylikt samt mobilitetstjänster som exempelvis
cykelverkstad, bilpool och laddtjänster för bil och cykel.
Genom att anlägga mobilitetshusen i strategiska punkter
nära den tätare bebyggelsen möjliggörs samnyttjande av
såväl parkering som mobilitetstjänster.

Trafikmängder för väg 226 baseras på en trafikmätning
på ca 10 000 fordon/dygn från år 2017. Denna siffra har
sedan räknats upp med 1,38 % per år för att få framtida
generella trafikflöden.

Utöver nämnda mobilitetshus kan även andra
mobilitetsåtgärder genomföras inom fastigheterna.
Exempel på det är att erbjuda SL-kort under en viss
period för nyinflyttade, detta för att skapa goda resvanor
redan från början, vilket även informationsinsatser
kan vara en del av. Det kan vara att tillhandahålla
bilpoolsplatser inom fastigheten, att bygga säkra och
lättillgängliga väderskyddade cykelparkeringar, att
erbjuda tvätt och/eller reperationsrum för cykel liksom att
tillhandahålla leveransskåp med kyla för mottagande av
varor med hemkörning.

Exploateringsgraden har angivits till mellan 40 %
och 100 % beroende på placering i området och typ
av bebyggelse. Inom området planeras generellt för
bostadsbebyggelse samt service i form av skolor och
förskolor.

För Skäcklingevägen har trafiken också räknats upp enligt
ovan men här har även trafiken från antagen detaljplan
för Kassmyra i det nordvästra hörnet räknats in. Även
befintliga trafikflöden på Finkmossevägen har räknats
upp.

För trafikalstringen har en indelning av låg, medel och
hög exploatering gjorts. Därefter har antaganden om antal
fordonsrörelser per kategori gjorts vilka även stämts av
med kommunens trafikplanerare.
●

Genom att införa mobilitetsåtgärder och få ned mängden
motorfordonstrafik bidrar det till högre vistelsevärden i
gatumiljön.

Trafikflöden
Kassmyraåsen är ett stort område där det i detta skede
inte är detaljstuderat hur sammansättningen av bostäder
ska bli (på nivå för storlek på lägenheter mm) och vilka
verksamheter som ska komma på plats.
Framtida trafikalstring kan göras utifrån bla
prognosmodeller, manuell beräkning och
erfarenhetsmässiga bedömningar. Beräkningar har här
gjorts för år 2040.
Trafik som inkluderats i kapacitetsutredningen är:
●
●
●
●
●

Trafikmängder på väg 226
Trafikmängder på Skäcklingevägen
Nya skolor
Nya förskolor
Ny bostadsbebyggelse

●
●

Parkeringshus med sport på taket, Köpenhamn.
Bildkälla: Sydväst

Låg, 40 % exploatering: 4 fordon/dygn
Medel, 60 - 80 % exploatering: 3 fordon/dygn
Hög, 100 % exploatering: 2 fordon/dygn

Med ovanstående förutsättningar resulterar detta i en
alstring för området på ca 12 300 fordon/dygn vilket kan
jämföras med resultat från trafikalstringsverktyget på 11
200 fordon/dygn.
Generella antaganden om riktningsfördelning har gjorts
för att översiktligt kunna göra kapacitetsberäkningar för
korsningar med befintligt vägnät. Beräkningarna visar att
det blir en för hög belastning i korsningen A och C med
dagens utformning för prognosår 2040 och området fullt
utbyggt. Korsning D hamnar på 0,9 för eftermiddagens
maxtimme vilket ligger över önskvärd servicenivå men
under godtagbar servicenivå enligt VGU.

Samlad markparkering omgärdad av grönska, Hammars park
Bildkälla: Sydväst

För att hantera kapaciteten i korsningarna kommer
åtgärder att behöva göras/vidtas som exempelvis
vänstersvängskörfält. Detta bör studeras vidare i
nästkommande skeden.
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Cykelparkeringar ska finnas både bostadsnära
och vid mötesplatser, Bildkälla: &Rundquist

3.8

Teknisk försörjning
Ledningar
Följande ledningsägare har befintliga anläggningar i
programområdet: Botkyrka kommun (VA, belysning),
Botkyrka stadsnät (opto), IP-Only (opto), Skanova (tele/
opto), Stokab (opto), Södertörns fjärrvärme, Tele2 (tele/
opto), Telenor (tele/opto), Trafikverket (el/belysning) och
Vattenfall Eldistribution.
De flesta befintliga ledningar som berörs försörjer endast
bebyggelse inom programområdet. Detta gäller med
undantag för ledningar i väg 226, Skäcklingevägen
och Finkmossevägen samt vatten, avlopp, el- och
teleförsörjning till bostadsområdet i sydöst (delvis även
Bovallen). En vattenledning korsar området från väg 226
för att försörja Bovallen. Provisorisk försörjning eller nya
anslutningar kommer att krävas för de befintliga ledningar
som påverkas av exploateringen för att säkerställa
leverans till befintlig bebyggelse.

Dricksvatten och spillvatten

Ett kommunalt VA-huvudmannaskap enligt
Vattentjänstlagen kommer att bli aktuellt för hela
exploateringen. VA-ledningar ska ligga i kommunala
gator och i kommunal mark. Enskilda anläggningar
för dricksvatten, spillvatten och dagvatten bör inte
tillåtas ur ett miljöperspektiv sett till skyddet för
grundvattenförekomsterna. Brandvattenförsörjning
föreslås genom ett av VA-huvudmannen utbyggt
brandpostnät.
För att försörja planerad exploatering med VA-tjänster
kommer nya ledningar i programområdet att anslutas
till det omkringliggande kommunala VA-nätet för
dricksvatten och spillvatten. Lämpliga anslutningspunkter
har identifierats i Skäcklingevägen och i väg 226. Behov
av uppdimensionering av befintligt spillvattenledningsnät
finns troligen. Kapacitetsutredningar för det
befintliga VA-nätet måste göras för att säkerställa att
programområdet kan kopplas på och att nödvändiga
förberedande investeringar görs i tid.

I fortsatt planarbete behöver E-områden för
spillvattenpumpstationer och tryckstegring av
dricksvatten samt tillhörande angöringsmöjligheter
säkerställas.
En övergripande förstudie för VA-ledningsnätet i hela
programområdet bör tas fram som underlag till arbetet
med respektive detaljplan. Detta för att säkerställa
och optimera ett effektivt självfallsnät med centrala
pumpstationer samt erforderligt utrymme för VAanläggningar. Denna förstudie bör samordnas med
förstudie för dagvattensystemet i hela programområdet.

Övriga ledningsslag

Hur kapaciteten i omkringliggande ledningsnät för
övriga ledningsslag (el, tele, opto och värme) ser ut
och vilka utbyggnadsbehov av dessa som finns för att
kunna försörja planerad exploatering måste undersökas i
kommande planarbete.

Avfallshantering
Botkyrka kommun har med Haninge, Huddinge,
Nynäshamn och Salems kommuner tagit fram en
avfallsplan 2021−2030 där en strategi och agenda är satt
för hur avfallshanteringen i kommunen ska utvecklas och
skötas under de kommande tio åren. Planen är framtagen
tillsammans med det gemensamt ägda avfallsbolaget SRV
återvinning AB (SRV).
Det finns olika sätt att samla in avfall på. Vanligast är
insamling i hushållsnära kärl, ovan eller under mark.
Ett annat alternativ är sopsug med rörtransport till
sopterminal där avfallet hämtas. Ett annat exempel för
matavfallshantering är att mala ner matavfallet som
uppstår i en avfallskvarn direkt i diskbänkens avlopp.
Vilket system som ska användas här behöver utredas
vidare i nästa skede.

Återvinningshus, Campuskilen, Lund. Bildkälla: Sydväst

Exploateringen kommer att kräva ett antal nya
spillvattenpumpstationer då självfall inte kan ordnas från
hela programområdet med anledning av den varierande
topografin. Med god planering och genomtänkt
höjdsättning kan pumpstationer till antalet hållas så få
som möjligt. Tryckstegring av dricksvattnet kommer att
behövas för högt belägen bebyggelse i flera våningar.
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Genomförande

3.9

ETAPP 0: antagen Dp Kassmyraåsen del 1 för ca 400
bostäder, ligger utanför programområdegränsen
ETAPP 1A
● e-tal ca 1
● total BTA (exkl. förskolor): ca 44.000 m²

Huvudmannaskap
Det kommer att vara kommunalt huvudmannaskap
för allmän plats i kommande detaljplaner inom
programområdet. Det innebär att det är kommunen
som kommer att ansvara för att bygga ut allmänna
anläggningar så som gator, torg och parker för att sedan
förvalta dem.

I programområdets omedelbara närhet har detaljplanen
för Kassmyraåsen del 1 innehållande byggrätter för
cirka 400 bostäder vunnit laga kraft under 2022. Den
detaljplanen redovisas som Etapp 0 i kartan 1. Etapp 0
utgör ett naturligt brohuvud för de första etapperna av
planprogrammets genomförande.

Kommunen kommer att bygga ut vatten- och
avloppsledningar (VA-ledningar) med tillhörande
anläggningar inom området. Det kommer att föregås
av att det inrättas ett verksamhetsområde för vatten och
avloppsförsörjning.

Etapp 1A (eventuellt tillsammans med 1B, beroende
på höjdsättning) är det område inom programområdet
som idag bedöms kunna exploateras och försörjas
med befintligt VA utan att större utbyggnad av VAledningsnätet krävs. Därför föreslås de utgöra de första
två etapperna av genomförande av planprogrammet.

Kostnader för genomförande
Kommunens kostnader för utbyggnad av gator, torg och
parker inom allmän plats beräknas uppgå till cirka 700
miljoner kronor (prisnivå 2022). Kostnaderna kommer
att finansieras med hjälp av exploateringsersättning
från kommande exploatering inom programområdet.
Den nedan beskrivna etappvisa utbyggnaden av
programområdet innebär att kommunen kommer att
begära exploateringsersättning för vissa genomförda
åtgärder inom allmän plats i efterhand. Det kan
exempelvis omfatta kostnader för huvudgator och parker.
Kommunens kostnader för arbetet med planprogrammet
kommer att fördelas ut proportionerligt på kommande
detaljplanearbete inom planprogramområdet.
Utbyggnad av vatten och avlopp inom
planprogramområdet kommer att finansieras med
anslutningsavgifter för vatten och avlopp enligt gällande
VA-taxa.

Etappvis utbyggnad
Programområdet är stort och genomförandet kommer
att ske under lång tid. Det innebär att utvecklingen inom
programområdet kommer att behöva genomföras i ett
flertal etapper. Genomförd VA-utredning indikerar att
programområdet bör indelas i två avrinningsområden
för spillvatten, ungefärlig uppdelning i området
norr respektive söder om det centrala grönstråket.
För att exploatera respektive del behöver nya
huvudspillvattenledningar förläggas fram till respektive
område.

ETAPP 1B
● e-tal ca 0,8
● total BTA (exkl. förskolor): ca 15.000 m²
ETAPP 2
● e-tal ca 0,6 - 1
● total BTA (exkl. förskolor): ca 127.000 m²
● skola fotavtryck: ca 27.000 m²
ETAPP 3
● e-tal ca 0,6
● total BTA (exkl. förskolor): ca 45.000 m²

Etapp 2 sammanlänkar tidigare etapper till en
sammanhängande bebyggelsemiljö och säkerställer
möjligheten till att försörja dessa områden med
skolplatser. Etappen möjliggör även en utbyggnad av det
norra huvudgatusystemet och understödjer möjligheten
till busstrafik genom området med anslutning till väg 226.
Etapp 3 utgör den sista delen av den norra halvan av
programområdet och möjliggör att den norra delen av
programområdet kan färdigställas och till största del
finansieras som en helhet.
Etapp 4 föreslås som den första etappen i den södra
halvan av programområdet och förutsätter att nya VAförsörjningsledningar byggs ut till området. Tidsmässigt
ligger denna etapp cirka 15 till 20 år fram i tiden
beroende av utbyggnadstakten i tidigare etapper.
Etapp 5 utgör den nästa sista utbyggnadsetappen och kan
komplettera Etapp 4 med bebyggelse av något lägre täthet
vilket kan innebära att dessa etapper till viss del kan
komma att genomföras parallellt.
Utveckling av Bovallen sker successivt i takt
med att verksamheterna utvecklas av egen kraft.
I samband med att etapp 5 genomförs kommer
Bovallen att sammankopplas med övriga delar av
planprogramområdet.

ETAPP 4
● e-tal ca 0,6 - 0,8
● total BTA (exkl. förskolor): ca 93.000 m²
● skola fotavtryck: ca 27.000 m²
ETAPP 5
● e-tal ca 0,4 - 0,6
● total BTA (exkl. förskolor): ca 49.000 m²

PROGRAMOMRÅDESGRÄNS
FASTIGHETSGRÄNS

BOVALLEN: Bovallen industriområde, ev. utveckling på sikt
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FIGUR 39. Planprogram med markeringar som indikerar var exploatering kan påbörjas först, skala 1:10.000
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följande kapitel beskrivs de förutsättningar som har
identifierats som betydelsefulla för Kassmyraåsens
utveckling – så som den beskrivs i kommunens
strategiska styrdokument och i uppdraget för det
här planprogrammet. Det handlar exempelvis om
Kassmyraåsens fysiska förutsättningar såsom de
geologiska förutsättningarna, ekologi och naturvärden,
yt- och grundvatten. Kapitlet handlar också om
Kassmyraåsens naturvärden- och landskapskvaliteter,
platsens relation till sin omgivning med befintliga
kopplingar och målpunkter inom och utanför
programområdet.
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4

Stadsstruktur

4.1

KASSMYRA SKOLA
BROÄNGEN

KASSMYRASJÖN

Målpunkter

SKÄCKLINGE
DP KASSMYRAÅSEN

Området gränsar i väst till väg 226 och Vinterskogens
naturreservat, i öst mot Lida naturreservat. Stora delar av
programområdet utgörs av ett nedlagt grustag som idag
har en blandad användning där större delen av marken i
området ägs av olika privata markägare.

BROÄNGSSKOLAN

SKÄC KLIN G EV
ÄG EN

Verksamheter som finns i området är bland annat
diverse bilverkstäder, industriverksamhet och
område för avfallsupplag. Det gamla grustaget med
sina skålformationer och tallbeklädda åsar är för
omkringboende ett populärt strövområde som ger
natursköna utblickar och närhet till naturreservaten på
bägge sidor. Området används också för ridning och
mountainbike.

VINTERSKOGENS NATURRESERVAT

VÄ
G

22

6

I östra delen av programområdet i slutet av
Finkmossevägen ligger Bovallens industriområde med
verksamheter. Bostadsbebyggelse med enfamiljshus
finns längs väg 226 i områdets norra delar, samt i söder
längs Storkärrsvägen och Hästmossevägen. Norr om
programområdet ligger bostadsområdena Broängen och
Skäcklinge. Kassmyrasjön och Kassmyra skola ligger
norr om Skäcklingevägen. Längre norrut längs väg 226
ligger handel- och företagsverksamhet, bensinmack mm i
kluster längs vägen. I programområdets södra delar ligger
Trollsjön, ett populärt rekreativt område med naturstigar
ner till sjön och en brukshundsklubb i anslutning. Här
passerar även Sörmlandsleden, en vandringsled av
regional betydelse. I söder längs väg 226 ligger Vårsta, ett
lokalt centrum med matbutik, bibliotek och skola.
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FIGUR 40. Målpunkter

4.1

STORVRETEN 60-70 TAL
3-7 VÅN

FLERBOSTADSHUS I
3 VÅNINGAR
50-TAL

Bebyggelse i närområdet

DETALJPLANEFÖRSLAG
KASSMYRAÅSEN 1
I SNITT 5 VÅN

I omgivningarna närmast programområdet dominerar
småskalig bebyggelse med villor, kedje- och radhus i
årsringar från söder till norr. Småhusbebyggelse och
flerbostadshus i Vårsta och Bremora från 50-60- talet
och längre norrut småskalig bebyggelse från 70-tal
till tidigt 2000-tal. Nyare villabebyggelse finns längs
Storkärrsvägen och Hästmossevägen. Bovallens
industriområde har bebyggelse av småindustriell karaktär.
Längre norrut mot Tumba ligger Storvreten som är ett
bostadsområde från 60-70-talet med bebyggelse i upp
till 7 våningar. Längs väg 226 norr om Skäcklingevägen
finns bostadsbebyggelse från 50-talet och byggnader av
verksamhetskaraktär i kluster, bensinmack etc. I höjd
i närområdet utmärker sig ett fjorton våningar nybyggt
flerbostadshus i Vårsta centrum, samt vattentorn i Vårsta
och Storvreten. I detaljplanen för Kassmyraåsen 1
föreslås bebyggelse av blandad karaktär, med radhus och
lamellhus närmast Finkmossevägen och punkthus med
upp till sju våningar längre in i området.

ENFAMILJSHUS
1-2 VÅNINGAR

ENFAMILJSHUS 1-2 VÅNINGAR
70-2000-TAL

FLERBOSTADSHUS
3 VÅNINGAR

BREMORA, 60-TAL-CA 3 VÅN

BOVALLENS
INDUSTRIOMRÅDE

FLERBOSTADSHUS
2-4 VÅNINGAR

PROGRAMOMRÅDESGRÄNS
BOSTADSOMRÅDE, 1-2 VÅNINGAR

ENFAMILJSHUS
50-60 TAL

HÖGHUS 14 VÅNINGAR

ENFAMILJSHUS 1-2
VÅNINGAR

BOSTADSOMRÅDE FLERBOSTADSHUS,
2 VÅNINGAR OCH UPPÅT
NY DETALJPLAN BOSTÄDER,
5 VÅN I SNITT
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FIGUR 41. Bebyggelsetypologier i närområdet, skala 1:12.000
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4.1

5. DUVAN 17
3. STRUKTURPLAN
STORVRETEN

Angränsande planer
I planområdets närhet pågår flera planer att utveckla nya
bostadsområden:
1. SLÄTTMALM: Nytt bostadsområde med ca
350 bostäder i småhus och låga flerbostadshus,
samt en förskola.

7. SPÄCKHUGGAREN 1

2. KASSMYRAÅSEN DEL 1: Nytt
bostadsområde med ca 400 bostäder i form
av flerbostadshus och radhus samt en förskola,
ett parkeringshus, en kvarterspark, ett torg
med kringliggande lokaler samt tekniska
anläggningar.

4. TUMBA 8:455

2. KASSMYRAÅSEN DEL 1

3. STRUKTURPLAN STORVRETEN: Förtätning
av det befintliga området med möjlighet till ca
2 000–2 500 nya bostäder fram till år 2040,
upprustning, mer service och fler butiker och
affärslokaler.

6. ENSTA FÖRSKOLA OCH VÅRD- OCH
OMSORGSBOENDE

4. PASSET 17: Utveckling av fastigheten med
ett antal nya radhus eller parhus.
5. DUVAN 17: Ny bebyggelse som ersätter och
ökar befintlig bebyggelse. Platsens lämplighet
för bostäder prövas.
6. ENSTA VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE
SAMT FÖRSKOLA:
Vård- och omsorgsboende med 60 platser samt
förskola med plats för 135 barn.
7. SPÄCKHUGGAREN 1: Sex radhusenheter
längs Skäcklingevägen

GRANSKNINGSHANDLING 2017-08-21

1. SLÄTTMALM
PROGRAMOMRÅDESGRÄNS

PÅGÅENDE PLANARBETE

FIGUR 42. Pågående planarbete i närområdet
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GESTALTNINGSPROGRAM FÖR

4.2

Landskapsanalys

KASSMYRASJÖN

Landskapskaraktär
Programområdet innefattar stora delar av den nedlagda
grustäkten Kassmyra. Dagens topografi är resultatet av
tidigare täktverksamhet och senare delvis igenfyllningar.
Dominerande karaktärsdrag är de öppna grustäkterna som
bildar en rad större rumsligheter, branta slänter återfinns i
flera delar av området. En karaktärsfull natur har skapats i
bergtäkten i form av enstaka träd och vegetationsöar i ett
annars kargt täktlandskap.

MELLANSJÖN

3

I de södra delarna av programområdet återfinns Trollsjön
med orörda naturområden som domineras av blandskog i
ett kuperat landskap släntandes ner mot sjön. Denna typ
av orörda naturmark med höga kvaliteter återfinns även i
öster och väster där Vinterskogen och Lida naturreservat
återfinns.

2

Närområdet i anslutning till programområdet, både i
Vårsta och Tumba, har flertalet tätortsnära naturytor.
Dessa ytor är ofta dominerad av gräs- och ängsmark med
inslag av skog.

BROSJÖN
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GRÄNSER NATURRESERVAT
NATUROMRÅDEN
NATUR I BERGTÄKT

TROLLSJÖN

TÄTORTSNÄRS NATUR
ÖPPEN KARAKTÄR
SEKTIONSMARKERING

0

100

250

500 M

FIGUR 43. Övergripande landskapskaraktär, skala 1:10.000
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4.2
Topografi
Den lokala topografin inom Kassmyraåsen är ett av
områdets mest framträdande karaktärsdrag. Tidigare
industriverksamhet har lämnat stora sår i landskapet
med omfattande täkter och branta slänter och kanter
mot sin omgivning. Det kuperade landskapet genererar
flertalet utmaningar, detta innefattar bland annat
vattenavrinning, tillgänglighet och släntstabilisering.
Samtidigt bidrar topografin till områdets särart och unika
karaktär, täkterna skapar rumsbildningar och intressanta
landskapsformationer.
Terrängen är som högst längs väg 226, angränsande
naturmark i form av ridåer mellan väg och täkt utgör en
naturlig gräns mot programområdet genom sin höjd. De
lägre täkterna innehåller varierade topografiska områden
inom programområdet där vegetationsöar ligger högre än
omkringliggande täktytor.

GRÄNS NATURRESERVAT
RIDÅ MELLAN
VÄG & GRUSTÄKT
+65
+55
+45

+55
+45
+35
VÄG 226

NATURMARK

NATURMARK

GRUSTÄKT / DEPONI

FIGUR 44. Landskapssektion 1-1

GRÄNS NATURRESERVAT

Olika typer av grönska
Botkyrka är en kommun präglad av sin natur, inom
kommungränsen finns stora områden med vatten och
natur. Dessa områden innehåller betydande värden,
både ekologiska och sociala. De är en potential för
både Botkyrka men även för hela regionen. (Botkyrka
översiktsplan)1
Översiktsplanen beskriver mål för att stärka de gröna
värdena i Botkyrka. Grönskan ökar kommunens
attraktivitet och blir en tydlig del av dess identitet. Ett
tydligt mål är att öka tillgängligheten till gröna ytor.
Dessa stärks genom både fysiska och sociala åtgärder,
detta innebär bland annat förbättrad kollektivtrafik,
tydliga entréer till naturen, markerade leder och
promenadstråk samt belysning på vissa platser för ökad
trygghet. Översiktsplanen pekar ut olika nyanser av grönt,
Kassmyraåsen ligger inom ett ”mörkgrönt vardagsrum”.
Detta innebär bostadsnära storstadsnatur där de gröna
ytorna används dagligen av de som bor och arbetar i
stadsdelen. Det mörkgröna vardagsrummet kan innehålla
lek, odling, sport, festivaler, promenadstråk med mera.
Tydliga stråk leder igenom och ut till omgivande natur.

VEGETATION I GRUSTÄKT

NATURMARK
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FIGUR 45. Landskapssektion 2-2
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NATURMARK

NATURMARK
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Vinterskogen- och Lida naturreservat i väster respektive
öster om programområdet innefattas av kategorin ”grönt
aktivitetsrum utanför stadsbygden”. Kategorin präglas
av platser lämpade för bland annat längre promenader,
skidåkning och utflykter. Översiktsplanen talar om vikten
att lätt orientera sig till dessa områden samt upprätthålla
och skapa fler tydliga entréer.

VEGETATION I GRUSTÄKT
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FIGUR 46. Landskapssektion 3-3

¹ Botkyrka Översiktsplan 2040
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4.2
KASSMYRASJÖN

Rekreation och sociala
värden

BROÄNGENS BOLLPLAN

Inom programområdet i Kassmyraåsens norra och
mellersta delar finns idag få rekreativa funktioner
eller målpunkter, detta beror på tidigare verksamheter
i området. I södra delen av området återfinns en
större brukshundsklubb som tidvis attraherar mycket
människor. Runt Trollsjön passerar även Sörmlandsleden
vilket är av regionalt intresse. De två stora rekreativa
målpunkterna i närområdet är Vinterskogens naturreservat
och Lida naturreservat. Här återfinns badplatser,
fiskemöjligheter, vandringsleder och motionsslingor.
Inom bostadsbebyggelsen i Vårsta samt Tumba finns
lekplatser, spontanidrottsytor samt bollplaner. Dessa
funktioner används främst av boende och fungerar som
lokala mötesplatser.
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FIGUR 47. Idrott och fritid, skala 1:10.000
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4.2
Naturmiljö
Programområdet gränsar i väster till Vinterskogens
naturreservat och i öster mot Lida naturreservat, som är
en del av Hanvedenkilen, en regional grön värdekärna
och grön kil. Hanveden har en viktig funktion som
rekreationsskog med stora obrutna skogsområden
och viktiga spridningssamband. Inom naturreservaten
Lida och Vinterskogen finns flera signalarter och
rödlistade arter som svampar, växter, mossor och lavar. I
reservatsbeslutet för Lida står skrivet att det finns miljöer
med hällmarkstallskog som är gynnsamma för tjäder. Det
har i Artportalen även rapporterats om fynd av tjäder i
Vinterskogens naturreservat. Vinterskogen har mycket
höga natur- och upplevelsevärden och genom reservatet
passerar Sörmlandsleden. Sjöarna inom reservatet och
den närmast omgivande skogen har utsetts till Natura
2000-område.
Botkyrka kommun har tagit fram en vision för
Kassmyraåsen som sammanfattningsvis fokuserar på att
värna det säregna landskapets topografi och natur, skydda
och utveckla områdets gröna och blå värden genom
att stärka ekosystemtjänster och ekologiska samband
samt göra området resilient mot klimatförändringar. I
Botkyrkas grönstrukturprogram beskrivs sambandet
mellan Lida och Vinterskogen som ett ”grönt samband
med barriär” som behöver stärkas, där Kassmyra utgör
denna barriär. Den angränsande Malmtorpsparken söder
om programområdet pekas ut som en grön nod.
En översiktlig naturvärdesinventering visar att
programområdet hyser flera naturvärden. Området
omfattar skog, bäckar, en sjö och öppna miljöer inom
det gamla grustaget, som antingen täcks av vegetation i
form av gräs och örter eller utgörs av blottad sand eller
grus. Inom dessa miljöer finns goda förutsättningar för
en artrik insektsfauna. Skyddsvärda arter har påträffats,
bland annat knutna till sandmiljöer vilka är värdefulla
biotoper och sällsynta i landskapet. Täkter är därför unika
inslag i geografin som kan erbjuda sandslänter, torrängar,
lervallar, gropar och andra typer av sällsynta miljöer.
Ett område i den norra delen av täkten klassades som
påtagligt naturvärde och utgörs främst av öppna, blomrika
miljöer på torr, sandig mark som kan nyttjas av många
insekter. Denna blommiljö utgör en värdefull nektarresurs
som är ett värdefullt inslag i täktmiljön för bland annat
födosökande bin, steklar och fjärilar.1

Under inventeringen avgränsades totalt 16
naturvärdesobjekt och av dessa utgörs de flesta av
skog i medel- till äldre ålder och innehåller både
hällmarkstallskogar, blandade skogar med gran, löv
och tall och sumpskogar. Ett objekt i områdets norra
del, väster om väg 226, med äldre barrblandskog
bedömdes uppnå naturvärdesklass 2 (högt naturvärde).
I övrigt tillhörde de flesta objekt klass 3 (påtagligt
naturvärde) och några objekt klass 4 (visst naturvärde).
Naturvärdesinventeringen var av översiktlig karaktär
och innebar främst bedömningar av artvärden utifrån
biotopmässiga förutsättningar, men inom en del objekt
gjordes artfynd som indikerade naturvärden. I en tallskog
i väst påträffades den hotade växten ryl. Arten växte på
en sedan tidigare känd lokal och förekom i ganska goda
antal. Förutom ryl påträffades några rödlistade svamparter
som tallticka, kandelabersvamp och orange taggsvamp.2
2. Utredning av naturvärden i Kassmyra, Botkyrka kommun,
Naturföretaget, 2021

PROGRAMOMRÅDESGRÄNS
NATURVÄRDESKLASS
HÖGSTA (KLASS 1)
HÖGT (KLASS 2)
PÅTAGLIGT (KLASS 3)
VISST (KLASS 4)

NATURVÅRDSARTER
RÖDLISTAD ART
SIGNALART
SKYDDAD ART
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¹ Utredning av naturvärden i Kassmyra, Botkyrka kommun,
Naturföretaget, 2021
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FIGUR 48. Naturvärden, skala 1:12.000

4.3

Mark och miljö

Ämnen som kan påverka grundvattenkvaliteten eller
den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas
ut i området. Detta omfattar även snöupplag med snö
från trafikerade ytor. Upplag av vägsalt får inte heller
förekomma utan tillstånd från kommunen.
Skyddsföreskrifterna föreslås gälla för hela
programområdet, även om endast norra delen ligger inom
skyddzonen.

Ytvatten
Trollsjöbäcken

EN

I södra delen av programområdet finns vattendraget
Trollsjöbäcken som rinner söderut med utlopp i
Trollsjön. Till Trollsjöbäcken ansluter ett vattendrag
från Finkmosseberget som rinner västerut via Bovallen.
Vid platsbesök har noterats att vattendraget inte rinner
enligt kartunderlag från Länsstyrelsen utan är omlett
söder om Bovallens industriområde. Vattendraget
i sträckningen enligt Länsstyrelsens underlag (rakt
igenom Bovallens industriområde) utgör del av samma
markavvattningsföretag (AB_2_1531, ElgenstorpBovallen df) som största delen av Trollsjöbäcken tillhör.

BÄ
CK

Den norra delen av programområdet ligger inom
yttre skyddszon för Segersjö vattenskyddsområde
(grundvattentäkt i grundvattenförekomst Uttran).
Enligt skyddsföreskrifterna innebär detta bland annat
att dagvatten från förorenade ytor, till exempel trafik-,
parkerings- och industriytor, inte får infiltreras utan
tillstånd från kommunen. Infiltration från befintliga
förorenade ytor får dock ske i den omfattning de hade då
skyddsföreskrifterna trädde i kraft.

UTTRAN GRUNDVATTENFÖREKOMST

JÖ

Segersjö vattenskyddsområde

Topografin i programområdet varierar mycket och
vissa delar är starkt kuperade. Det finns många lokala
lågpunkter i området, flera av dessa är instängda. En
översiktlig vattendelare i öst-västlig riktning delar upp
programområdet i en nordlig och en sydlig del för både
ytvatten och grundvatten (FIG. 49).

LS

Berörda vattenförekomster består av två
grundvattenförekomster; Uttran i norr och Vårsta i
söder. Både Uttran och Vårsta grundvattenförekomst har
bedömts av Vattenmyndigheten ha god kemisk status och
god kvantitativ status och uppfyller därmed fastställd
miljökvalitetsnorm. Ingen försämring av förekomstens
status är tillåten.
De befintliga påverkanskällor i
grundvattenförekomsternas infiltrationsområden som
identifierats som risker för att miljökvalitetsnormerna
ska kunna upprätthållas är förorenade markområden och
deponier med risk för läckage av olika miljögifter, PFAS,
PAH:er och alifater samt lång vägsträcka som saltas
vintertid och därmed innebär risk för att klorid eller sulfat
når grundvattnet.

Den nederbörd som faller inom programområdet
infiltrerar sannolikt marken snabbt och genererar
grundvattenbildning. I södra delen sker också en del
ytavrinning mot Trollsjöbäckensom leder till Trollsjön (ej
ytvattenförekomster). Trollsjön saknar ytligt avlopp och
avbördas till grundvattenförekomst Vårsta.

Trollsjön

OL

Berörda vattenförekomster och
miljökvalitetsnormer

Yt och grundvatten

Längst i söder i programområdet ligger Trollsjön. Det är
en liten, grund sjö som saknar ytlig avrinning men som
står i kontakt med underliggande grundvattenmagasin.
Sjön är sannolikt bildad i en dödisgrop som vattenfyllts.
Tillrinningen sker via Trollsjöbäcken. Trollsjön
belastas med dagvatten från verksamhetsområden och
bostadsområden både inom programområdet och utanför.

TR

Vattenförekomster,
miljökvalitetsnormer och
vattenskyddsområde

VÅRSTA GRUNDVATTENFÖREKOMST

TROLLSJÖN

Sjön är inte klassad som en vattenförekomst och
är således inte belagd med miljökvalitetsnormer.
Kommunen undersöker dock regelbundet fosfor- och
kvävekoncentration i sjön. Både totalfosfor- och
totalkvävehalten i ytvattnet har gått från hög (2002) till
måttligt hög (2018).

PROGRAMOMRÅDESGRÄNS
GRÄNSER NATURRESERVAT
SEGERSJÖ VATTENSKYDDSOMRÅDE
GRUNDVATTENFÖREKOMSTER
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FIGUR 49. Grundvatten, skala 1:12.000

4.3
Grundvatten

Grundvattnet i Kassmyraåsen är av stort värde
för kommunens reservvattenförsörjning och lyfts
fram som en viktig vattenresurs i kommunens
vattenförsörjningsplan1. Berörda grundvattenförekomster
är också prioriterade i den regionala
vattenförsörjningsplanen.
Hela programområdet utgör viktigt infiltrationsområde
för de båda grundvattenförekomsterna.
Några få äldre mätningar av grundvattnets nivåer i
programområdet finns. Dessa visar att nivåerna varierar
mycket. Den varierande berggrundstopografin innebär
att grundvattenströmningen i vissa delar blir trängd
och strömningen sker därför inte jämnt utbrett över
hela åsbredden. Den varierande berggrundsöverytan
bidrar därför också till att det tar olika lång tid för
grundvattnet att röra sig samma sträcka inom olika delar
i isälvsavlagringen, vilket är viktigt att ha i beaktande vid
framtida riskbedömningar.
Trollsjön, Bildkälla: Structor

Uttran

Grundvattenförekomsten Uttran är ett stort
grundvattenmagasin vars södra del ligger inom norra
delen av programområdet. Grundvattnet rör sig norrut
från den vattendelare som finns i programområdet.
Uttagsmöjligheterna bedöms som goda: vid Segersjö, norr
om programområdet, har grundvattentillgången bedömts
genom provpumpning vara 25 liter/sekund.

Vårsta

Grundvattenförekomst Vårsta sträcker sig från södra
delen av programområdet, ner under Trollsjön och
Malmsjön och något söder därom. Grundvattnet
rör sig söderut från den vattendelare som finns i
programområdet. Grundvattentillgången genom naturlig
grundvattenbildning har i magasinets norra del beräknats
till 15 l/s. Vid uttagspunkter nära Malmsjön bedöms
vattentillgången kunna vara betydligt större på grund av
möjligheterna till inducerad infiltration (inströmning av
ytvatten vid Malmsjön).

Trollsjöbäcken i skogsbäcksformation, Bildkälla: Structor

Vattenförsörjningsplan Botkyrka kommun, Tyréns, slutrapport
2017-02-22.
1
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Trollsjöbäcken i kanalflöde, Bildkälla: Structor

4.3
Markförhållanden
Geologi
Ytans karaktär och topografi varierar mycket inom
planprogramområdet. Väster om Finkmossvägen,
söder om Hästmossevägen och kring väg 226 utgörs
marken till stor del av skogsmark som gränsar mot
de olika verksamheterna inom området där öppen
mark förekommer. Allmänna gator och delar av
verksamheternas gatunät och ytor är hårdgjorda
med asfalt. Inom verksamhetsområdena finns utlagd
fyllningsjord i varierande omfattning. Höjdskillnaderna
är stora och varierar mestadels på nivåer mellan +40 och
+60. I den norra och södra delen förekommer mindre
områden där nivån varierar kring +30. Större delen av
programområdet är ett högriskområde för radon.

Geologin i programområdet har förändrats i modern tid
till följd av masshantering inom grustäktsområden, vilket
inneburit införsel av externa massor. Omfattningen är
osäker och det finns ingen heltäckande redogörelse över
de massor som förts in i området, varifrån de kommer
eller var de har lagts. I äldre handlingar2 3 framkommer
att lerblandade massor ska ha deponerats i området och
SGU har i fältundersökningar4 konstaterat att det finns
fyllnadsmassor i södra delen av grustäktsområdet (fler
platser är möjliga).

Jordlagren domineras av isälvssediment, bestående av
sand och grus. På enstaka ställen går berget upp i dagen.
I den östra delen kring Trollsjöbäcken finns ett större
område där jorden består av postglacial finsand, i norra
delen av detta område finns även ytliga lager av kärrtorv.
Ytliga lager av kärrtorv påträffas även väster om Trollsjön
samt i ett område väster om väg 226 (FIG. 50).
Programområdet är beläget på Kassmyraåsen som är ett
stråk av isälvssediment, en så kallad isälvsavlagring,
som sträcker sig från norr till söder igenom hela
programområdet. Isälvsavlagringar innehåller i regel
ett välsorterat sandigt-grusigt material. Aktuell del av
Kassmyraåsen har dock en mer komplex uppbyggnad och
delar av programområdet utgörs inte enbart av välsorterat
sandigt-grusigt material utan innehåller även inslag med
finkornigare material.
Vid Hästmossen, som utgör sidoområde till åsen, finns
svallsandslager med underliggande lera och i området vid
Trollsjön finns lera och silt1.

PROGRAMOMRÅDESGRÄNS
BERG

Centralt i programområdet finns höga berglägen.
Höjdlägena är dock endast punktvis kända via äldre
borruppgifter och äldre utförda geofysiska mätningar.

ISÄLVSSEDIMENT
SAND
KÄRRTORV

¹ Specialstudie av grundvattenförhållandena i isälvsavlagringarna
kring grustäkten, vattentäkten och Trollsjön, VBB VIAK, 1991-02-15

OKLASSAT OMRÅDE

² Avvecklingsplan för del av Kassmyra grustäkt Botkyrka kommun,
Jehanders Sand & Grus AB, 1994
³ Återanvändning av mark Kassmyra-Vårsta grustag, Carlsson och
Jönsson, projektarbetet KTH, 1990
4

Utförda 2014-2015
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FIGUR 50. Utdrag ur SGUs karteringsunderlag, jordarter, skala 1:12.000

4.3
Föroreningar
Idag används programområdet för blandad
industriverksamhet i form av grustäkt, betongindustri,
avfallshantering och småskalig industri. Förorenad
mark förekommer och misstänks förekomma, både
inom undersökta och ej undersökta delområden inom
planprogramområde Kassmyra. Markåtgärder i form av
schakt och omhändertagande av förorenade massor och
avfall bedöms vara en förutsättning för att marken ska
vara lämplig för planerad markanvändning för bostäder.
Markåtgärder bedöms även medföra en minskad risk för
spridning av föroreningar till grundvattenförekomster och
till ytvattenrecipienter.1
Inom programområdet finns det i länsstyrelsens register
(MIFO) över misstänkt förorenade områden ett flertal
delområden markerade. I samband med lagring av
avfall har det även förekommit en deponibrand under
hösten 2021, där har polisen utfört provtagning av
avfall och resultaten visar på blandade föroreningar
med ställvis höga halter av framför allt tungmetaller. I
övrigt finns det inom programområdet två verksamheter
av klass 2, i MIFO-registret, som består av bland annat
anläggning för farligt avfall. Ej klassade verksamheter
inom området består av betong- och cementtillverkning,
plasttillverkning, skrothantering, industrideponier,
oljegrus- och asfaltsverk, lagring och sortering av
avfall. Norr om området finns tre klassade områden med
plantskolor, vilket innebär att även bekämpningsmedel
kan förekomma i jorden inom dessa delområden.
Jordlagren inom programområdet Kassmyraåsen
är överlag inte undersökta med avseende på
föroreningsinnehåll. Ett delområde, fastigheten
Vårsta 3:1, har dock undersökts vid två tillfällen
under år 2018 av WSP och Sigma. Resultaten visar på
blandade föroreningar med en bedömd genomsnittlig
föroreningsnivå motsvarande mindre känslig
markanvändning (MKM) (lämpligt för kontor, handel
och industri) baserat på Naturvårdsverkets generella
riktvärden för förorenad mark. Identifierade föroreningar
är oljor, PAH:er, metaller och PCB. Föroreningarna
är spridda inom hela undersökningsområdet och
har identifierats på alla undersökta djup. Området
som klassats som industrideponi (norra delen inom
programområdet som tidigare utgjorts av grustäkt) kan
Bedömning av geoteknik och förorenade områden, Kassmyraåsen.
Structor Miljöbyrån Stockholm AB och Structor Geoteknik
Stockholm AB, 2021.
4

förväntas innehålla det mesta inklusive lösningsmedel
med mera utöver de mer traditionella föroreningarna i
form av oljor, tjärämnen och tungmetaller.2 Bovallens
industriområde ligger också inom programområdet. En
markmiljöundersökning utfördes i Bovallen år 2001,
där bedömningen gjordes att tillståndet i mark- och
grundvatten är mycket allvarligt. Riktvärden för MKM
överskrids, vilket innebär att marken ej är lämplig för
bostäder och ej heller för kontor, handel och industri.
Det finns förekomst av bl. a. PAH, alifatiska kolväten,
kvicksilver, bly, koppar och zink, och dessa ämnen
förekommer i mycket höga halter. Ett oljeförorenat
område har påträffats. Rapporten konstaterar att
Bovallen inte bör upplåtas för bostäder.3 I övrigt saknas
underlag avseende fysisk provtagning och analys av
föroreningsinnehåll inom planprogramområdet.
2 Bedömning av geoteknik och förorenade områden, Kassmyraåsen.
Structor Miljöbyrån Stockholm AB och Structor Geoteknik
Stockholm AB, 2021.
3 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Bovallens
industriområde, Botkyrka kommun, J&W Energi och miljö, 2001
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FIGUR 51. Riskbedömning - förorenade områden, skala 1:12.000

4.3
Geotekniska förutsättningar
Programområdet förefaller enligt geotekniska
karteringsunderlag vara lämpligt för föreslagen
bebyggelse och ändrad markanvändning. Låg risk för
skred och ras bedöms föreligga så när som inom ett par
mindre delområden. Vid planering och exploatering
måste grundvattenförekomsterna skyddas mot ytterligare
förorening. Detta genomförs delvis genom avveckling
av nuvarande miljöstörande verksamheter, men även via
en genomtänkt dagvattenhantering och en genomtänkt
infrastruktur.1
Inom stora delar av området är stabilitetsförhållandena
goda då jordlagren inte är skredbenägna och befintliga
slänter står i sin naturliga rasvinkel. Enligt SGU:s rasoch skredriskkartering finns förutsättningar för skred i
ett område kring Trollsjön och i ett område utanför, men
som tangerar utredningsområdet i den norra delen. Vidare
visar inventeringen tre mindre områden där skogsbruk
och exploatering kan orsaka erosion och ras.
Grundläggningsförutsättningarna inom området är
goda då stor del består av fastmark bestående av
sandiga och grusiga jordar. I områden med kärrtorv,
och där skredriskinventeringen redovisar att det finns
förutsättningar för ras och skred, bör byggnader
och anläggningar undvikas. Om byggnation ändå
planeras inom dessa områden krävs sättnings- och
stabilitetshöjande åtgärder som kan bli omfattande.
Det kan innebära åtgärder som exempelvis urgrävning
eller stabilisering av områden med kärrtorv samt att
flacka ut slänter eller anlägga stödkonstruktioner
i skredriskområden. Schakter i isälvsmaterial och
postglacial sand kan utföras med slänt om hänsyn
tas till rasvinklar. kärrtorv behöver föregås av en
stabilitetsutredning.
Där den naturligt lagrade jorden består av fastmark i
form av isälvsmaterial och postglacial sand kan lättare
bebyggelse med trästomme (radhus, småhus) och 1-2
våningar grundläggas med platta på mark. Tyngre
bebyggelse med betongstomme (flerbostadshus med
betongstomme) kan grundläggas med platta på mark
om friktionsjordens fasthet är tillfredsställande. I annat
fall förs lasterna ned till nivåer med fastare lagrad
1 Bedömning av geoteknik och förorenade områden,
Kassmyraåsen. Structor Miljöbyrån Stockholm AB och Structor
Geoteknik Stockholm AB, 2021.

friktionsjord, exempelvis med pålar. Friktionsjordens
fasthet utreds i senare projekteringsskeden. Gator och VA
kan anläggas utan geotekniska åtgärder där jordlagren
består av isälvsmaterial och postglacial sand.
Grundvattenförhållandena har stor betydelse
för byggnadstekniska frågor så som val av
grundläggningsteknik, byggnadsutförande och
grundläggningsnivå. Undersökningar för fastställande
av grundvattennivåerna i området är viktigt i fortsatt
planarbete.
I de fall exploateringen i programområdet innebär
bortledning eller infiltration av grundvatten som kan leda
till påverkan på enskilda eller allmänna intressen kan
dessa kräva tillstånd för vattenverksamhet. En eventuell
tillståndsansökan för grundvattenbortledning tar normalt
1,5-2 år att genomföra innan en vattendom erhålls. Tiden
kan påverkas om man behöver hantera tillstånd för
infiltration av grundvatten och genomföra en förstudie
för att kartlägga var det är lämpligast att genomföra
infiltration.

PROGRAMOMRÅDESGRÄNS
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OMRÅDEN OLÄMPLIGA FÖR BEBYGGELSE UR
GEOTEKNIK SYNPUNKT
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FIGUR 52. Skred och rasrisk, skala 1:12.000

Miljökvalitetsnormer för luft
och buller
Luft

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de
svenska miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft.
Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och
miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/
EG och 2004/107/EG). Det finns gränsvärdesnormer
för NO2, SO2, CO, bensen, bens (A) pyren, arsenik,
kadmium, nickel, bly, ozon och partiklar. För normerna
finns det en nedre utvärderingströskel, NUT och en övre
utvärderingströskel, ÖUT. Dessa är nivåerna som anger
omfattningen av kontrollen för en miljökvalitetsnorm, om
kontrollen ska ske genom mätning, modellberäkning eller
objektiv skattning.
I Botkyrka kommun, liksom i länet, är det främst MKN
för partiklar (PM10) och kvävedioxid som är svåra att
klara. I Kassmyra överskrids i dagsläget inte MKN
avseende dessa två parametrar. Botkyrka kommun vill
förtäta befintlig stadsbygd kring kollektivtrafiknära lägen
samt att bygga så pass tätt att ett kollektivtrafikunderlag
skapas även i nya lägen. Det skapar möjlighet till ett
boende som inte förutsätter bilinnehav, vilket är gynnsamt
ur luftföroreningssynpunkt. Samtidigt kan en förtätning
av bebyggelsen leda till att gaturum sluts och i och med
det, försämra luftkvaliteten. Rekommendationer och
strategier för hur MKN ska klaras behöver tas fram
i efterföljande planering för att planprogrammet inte
ska medföra en risk för överskridande av MKN för
utomhusluften.

Buller

Riksdagen har (2013) fastställt riktlinjer för trafikbuller
som vid nybyggnation inte bör överskridas.
Ekvivalent ljudnivå innebär medelljudnivå under en
given tidpunkt. Maximalnivå är ljudnivån vid en enskild
ljudhändelse.
Inomhus 30 dB (A), ekvivalent nivå
45 dB (A), maximal nivå nattetid
Utomhus vid fasad 55 dB (A), ekvivalent nivå
Utomhus på uteplats 70 dB (A), maximalnivå
I Stockholmsregionen behöver nya bostäder särskilda
åtgärder för att ha en bra innemiljö, med det är svårare
att klara utomhusnivåerna. Därför tillämpas så kallade
avstegsfall, som också kallas Stockholmsmodellen,
där bostäder tillåts i lägen där trafikbullret överstiger
riktvärdena för buller utomhus. Avstegsfall innebär att
bostadshus med en bullrig sida också ska ha tillgång till
en ”tyst sida”. Botkyrka kommun kan också komma att
behöva tillämpa avstegsfall. Kunskapsläget om buller
i relation till stadsutveckling är under utveckling, nya
statliga riktlinjer kan komma inom en snar framtid. Buller
kommer att behöva studeras närmare i efterföljande
planering men kommunen har tagit fram ett generellt
förhållningssätt till buller. I Kassmyra kommer det vid
genomförandet av
programförslaget behöva tas hänsyn
© Lantmäteriet
till trafiken och särskilt väg 226, så att riktvärden för
buller inte riskerar att överskridas.

Teckenförklaring

Teckenförklaring

Buller från industrier och täkter.
Ekvivalent ljudnivå ...

Buller från industrier och täkter.
Ekvivalent ljudnivå ...

mindre än 40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
>70

© Lantmäteriet
Buller från vägar. Ekvivalent
ljudnivå för
Ekvivalent ljudnivå /dygn i dB(A) 2006
dygn i dB(A) 2006

PROGRAMOMRÅDESGRÄNS

mindre än 40
40-45
40-45
45-50
45-50
50-55
50-55
55-60
55-60
60-65
60-65
65-70
65-70
>70>70
MINDRE ÄN 40

FIGUR 53. Buller från vägar
Ekvivalent ljudnivå/dygn i dB (A) 2006 Bildkälla: Botkyrka kommun
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FIGUR 54. Buller från industrier och täkter.
Ekvivalent ljudnivå/dygn i dB (A) 2006 Bildkälla: Botkyrka kommun
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Mobilitet och tillgänglighet
Trafiksystemet, funktioner
Vägnätet

Programområdet gränsar till väg 226 i väst,
Finkmossvägen i öst och Skäcklingevägen i norr. I söder
angränsar området Trollsjön samt ett lokalgatunät som
leder ner mot Vårsta, via Lillmalmsvägen. Detta gatunät
är skyltat med motorfordonstrafik förbjuden, privat mark.
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Skäcklingevägen är en kommunal huvudgata och den är
till största del hastighetsbegränsad till 60 km/tim förbi
programområdet men även 50 km/tim respektive 40 km/
tim. Finkmossevägen är en lokalgata hastighetsreglerad
till 40 km/tim som leder ner till Bovallen.
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Väg 226, leder vidare norrut mot Tumba och därefter
mot Stockholm via sin förlängning i Huddingevägen.
Det finns även möjlighet att köra vidare mot E4/E20
via Hågelbyleden. Söderut leder väg 226 vidare mot
Vårsta. Där möter den väg 225 som västerut leder mot
Södertälje och sydösterut mot Nynäshamn. Väg 226 är
en statlig väg med ett körfält i vardera riktningen. Den
är hastighetsbegränsad till 50 km/tim respektive 70 km/
tim förbi programområdet och vägen är klassad som god
trafiksäkerhet.
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Lokalgator in i området finns redan idag.
Hästmossevägen i söder är begränsad till 50 km/tim med
avsteg vid förskolan där det under vissa tider är 30 km/
tim. Lokalgatan ner mot dagens betongindustri (i mitten
av området) har även den en hastighetsbegränsning om 30
km/tim.
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FIGUR 55. Det befintliga vägnätet, skala 1:12.000

4.4
Kollektivtrafik

Programområdet ligger ca 2-3,5 kilometer från Tumba
station som trafikeras av pendeltågstrafik linje 40, 41
och 44 mellan Gnesta/Södertälje och Uppsala, Märsta
alternativt Bålsta.

HPL SKÄCKLINGE GÅRDSVÄG

Området har idag viss nära kollektivtrafikförsörjning då
väg 226 och Skäcklingevägen trafikeras av buss. Längs
Skäcklingevägen finns en hållplats i nära anslutning till
korsningen med Flinkmossvägen. Tre linjer trafikerar
Skäcklingevägens hållplats samt en nattbuss. Längs väg
226 finns två hållplatser i anslutning till området, en i
nära anslutning till korsningen med Skäcklingevägen
och en i den södra delen vid korsningen med
Hästmossevägen.

HPL KASSMYRA

HPL SKÄCKLINGE
100 m

200 m

300 m
100 m

200 m

300 m

Flertalet bussar går till Tumba station och det tar ca
5-10 minuter. Från hållplats Skäcklinge går buss 743 till
Hornstull och Fridhemsplan under morgonrusning och på
eftermiddagen i motsatt riktning.

HPL MALMTORP
100 m

200 m

300 m

HPL BERGUDDEN
(13 min till Tumba station)

FIGUR 56. Kollektivtrafik, karta: SL
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FIGUR 57. Det befintliga kollektivtrafiknätet, skala 1:12.000

4.4
Gång- och cykelstrafik

Längs väg 226 östra sida och Skäcklingevägens norra
sida finns kombinerade gång och cykelbanor. Längs
villagatorna i nordvästra delen av programområdet
finns det gångbanor på vissa sträckor. Lika så i
programområdets södra del där det längs vissa gator finns
gångbanor. I övrigt är gående hänvisade till blandtrafik
förutom på vissa stigar/promenadstråk som vid Trollsjön.
Ett av kommunen utpekat huvudcykelstråk löper längs
med väg 226 vilken angränsar programområdet i
väster och längs med Skäcklingevägen i norra delen av
programområdet.
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Det närmsta regionala cykelstråket går längs KP
Arnoldssons väg vid Tumba station och sedan vidare
längs 226 mot Tullinge.
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FIGUR 58. Det befintliga gång- och cykelnätet, skala 1:12.000

4.4
Trafiksystemet, befintliga
flöden
Farligt gods

Väg 226 är primär transportväg för farligt gods mellan E4/
E20 och Nynäshamn. 2017 har Botkyrka kommun ansökt till
Länsstyrselsen om att få väg 226 omklassad till sekundär väg
för farligt gods mellan Tumba och Vårsta.
För bostadsbebyggelse längs en primär transportväg
rekommenderas ett skyddsavstånd på 75 meter för bostäder i
Stockholms län. För till exempel parkering och verksamheter
kan avstånden minskas till 40 meter. Kravet är bebyggelsefritt
område inom 25 meter från primärväg för farligt gods,
därefter ska skyddsåtgärder vidtas. I planprogrammet visas
all exploatering på ett avstånd om 25 meter från väg 226.
Ingen riskutredning är gjord i detta skede men kommer
behövas tas fram i samband med detaljplanearbetet.

Trafikflöden

De senaste mätningarna som skedde på väg 226
och Skäcklingevägen skedde år 2017 och finns i
Trafikflödeskartan, ett verktyg som Trafikverket
tillhandahåller.
Enligt NVDB ligger årsdygnstrafiken på väg 226 på ca 8 000
-12 000 fordon/dygn, mätningar i trafikflödeskartan (2017)
visar på ca 10 000 fordon/dygn vilket är relativt mycket
trafik. Strax norr om korsningen med Skäcklingevägen ligger
värdet på ca 13 000 fordon/dygn. Andelen tung trafik ligger
på ca 8 % i mätpunkten.
En viss säsongsvariation förekommer där trafiken ökar under
sommarmånaderna.

Väg 226 är av landsvägskaraktär med villabebyggelse och gång-cykelbana på östra sidan. Bildkälla: &Rundquist

En trafikutredning från 20201 redovisar ca 3650 fordon/dygn
på Skäcklingevägen med 8 % tung trafik och 2600 fordon/
dygn på Finkmossevägen som leder till Bovallen varav 7%
tung trafik.

1 Trafik PM för detaljplan för Tumba 8:349 m.fl,
Tyréns, 2020-11-7
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Botkyrkas översiktsplan
Kommunens planeringsstrategier

Botkyrkas Översiktsplan (2014) beskrivs kommunens
Fem planeringsstrategier
fem planeringssstrategier:

Markanvändning och innehåll

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

stadsdelscentrum"0
med bostäder, handel tjänster
2014 –220"mindre
440
01kontor.
– 204
och

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 Botkyrkabornas behov av stränderna. Därför vill vi att ny bebyggelse vid vatten ska hålla
avstånd till stranden – främst nära tätorterna.

5. Utrymme för kreativitet
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I norra Botkyrka finns ett grönt stråk som går mellan Sturehov i väster, söder om Eriksberg mot Huddinge
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ochfinns ett grönt stråk som går från Bornsjön i nordväst, genom Sandstugan och Segersjö till VinterI Tumba
service: Hallunda centrum, Alby centrum och
Eriksbergs
skogens naturreservat mellan Vårsta och Norrbyvret. Ett annat grönt stråk går mellan Vinterskogens naturverksamhetsområde samt stråket däremellan,
Fittja i väster till Lida naturreservat i öster mellan Vårsta och Kassmyra. Två gröna stråk förbinder området
reservat
9. DALVÄGEN "kreativ blandning",
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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
19. KASSMYRA "idé för
som delar av området mellan
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och Riksten längs med järnvägen. I Riksten finns ett grönt stråk
verksamheter
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17. BOVALLEN "blandindustri",
Ett grönt stråk förbinder grönområdena från öster till väster över Rikstens grustag.
1 Botkyrkas översikstplan, 2014
tjänster och produktion

2014 – 2040

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.

18. VÅRSTA CENTRUM "mindre
stadsdelscentrum",
Markanvändning i Botkyrka kommun. Övergripande mark- och vattenanvändning i Botkyrka, målbild 2040. Vi vill så långt som möjbostäder, handel tjänster och kontor
ligt koncentrera ny bebyggelse på redan i anspråkstagen mark nära kollektivtrafik. Istället för fortsatt spridd landsbygdsbebyggelse vill
vi se att ny bebyggelse koncentreras i stråk. Det betyder inte att alla lägen inom föreslagna stråk är lämpliga. Siffrorna i kartan anger
inte en prioriteringsordning. Läs mer om prioriterad ordning på sidan 54. Mer information om kartans innehåll finns på sidan 96-97.
FIGUR 62. Verksamhetsområden. Utdrag ur Botkyrkas översiktsplan

FIGUR 60. Utdrag ur Botkyrkas översiktsplan
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Verksamhetsområden. I dessa områden ger Botkyrka kommun utrymme för verksamheter med olika profilering.
Kartan anger en målbild för 2040 och profileringen ska ses som en inriktning och möjlighet för utvecklingen
under en lång tidsperiod. Utanför dessa områden prövar vi etableringar från fall till fall. Ickestörande verksamheter
och viss service vill vi gärna integrera med bostäder.

4.5
Regionala gröna kilar och
gröna samband
Två större regionala kilar passerar igenom Botkyrka
kommun, Bornsjökilen i kommunens norra del kring
bland annat Eriksberg / Alby samt Hanvedenkilen kring
bland annat Vårsta / Grödinge / Riksten. Gröna kilar kan
beskrivas som stora sammanhängande naturområden
1 men även de samband som behöver förstärkas.
Grönalikt
kilarkilar
och gröna
samband.
Kartan visar
befintliga
gröna delar
samband
som
når långt
in mellan
olika
bebyggda
.
De stora sammanhängade naturområdena Bornsjökilen och Hanvedenkilen visas också i kartan.
Dessa kilar är mycket viktiga för både människor samt
växt- och djurliv. Grönområden som hänger samman ökar
möjligheterna för djur- och växtlivet att utvecklas i en
positiv riktning vilket i sin tur skapar en mer robust natur.
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I områden med förändringstryck, ofta nära stadsbygd och
intill vägar markerar kommunen ut att det finns viktiga
gröna samband. De gröna sambanden har både estetiska
och sociala värden som bör bibehållas. Vidare har dessa
samband även betydelse för dagvattenhantering, biologisk
mångfald samt som spridningskorridorer för växter och
djur. I vissa lägen är de gröna sambanden svaga eller
rent av nästan obefintliga. Här behöver ett arbete ske för
att bättre knyta ihop olika grönområde och överbygga
barriärer.
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PROGRAMOMRÅDE

PROGRAMOMRÅDE

FIGUR 63. Gröna kilar och gröna samband. Utdrag ur Botkyrkas översiktsplan

FIGUR 64. Riksintressen. Utdrag ur Botkyrkas översiktsplan

En sådan situation finns inom planprogramsområdet i
Kassmyraåsen. Väg 226 mellan Tumba och Vårsta är en
barriär, en tydligare koppling hade här sammanlänkat
Vinterskogens naturreservat i väster med Lida och övriga
Hanvedenkilen i öster.
En sammanhängande grönstruktur kan hjälpa Botkyrka
överbrygga barriärer, skapa mötesplatser och knyta ihop
de olika kommundelarna.2

Riksintressen. Nationella riksintressen inom kommunen. I riksintresset för kulturmiljö visar vi också vad vi
betraktar som riksintressets värdekärnor.

Grönområdens sociala funktion. Vi delar in storstadsnaturen i tre ”nyanser av grönt” beroende av hur naturen

används. Kartan visar också kommunens så kallade tysta områden klass B, områden med begränsad förekomst
Riksintressen
av samhällsbuller. I kartläggningen av de tysta områdena 2006 ingick inte buller från flygtrafik, sjötrafik och källor
utanför kommungränsen. Kartan visar också var vi vill upprätthålla bra eller skapa bättre entréer till naturen.

Planområdet ligger utanför riksintressanta områden, men
i närheten av Natura 2000 området Brosjön (i öst) samt
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riskintresseområdet för rörligt friluftsliv Ågesta-LidaRiksten (i väst) (FIG. 65).

MELLANKOMMUNALA INTRESSEN OCH RIKSIN

PROGRAMOMRÅDE

Gröna kilar och gröna samband. Kartan visar befintliga gröna samband men även de samband som behöver förstärkas.
De stora sammanhängade naturområdena Bornsjökilen och Hanvedenkilen visas också i kartan.

¹ Botkyrkas översiktsplan, s.83
² Botkyrka grönstrukturprogram

FIGUR 65. Grönområdens sociala funktion. Utdrag ur Botkyrkas översiktsplan
PLANERINGSSTRATEGI: NÄRA TILL STORSTADSNATUR
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Riksintressen. Nationella riksintressen inom kommunen. I riksintresset för kulturmiljö visar vi också vad vi
betraktar som riksintressets värdekärnor.
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4.6

Markägoförhållanden
Planprogramrådet omfattar ett 50-tal fastigheter
varav ett 10-tal större. Merparten av fastigheterna i
planprogramområdet har privata ägare. Flera av de större
fastigheter inom planprogramområdet har inte några
pågående permanenta verksamheter vilket skapar goda
förutsättningar för att exploatera dem. Det finns tjugotalet
tomträtter inom planprogramområdet, framför allt inom
verksamhetsområdet Bovallen. Verksamhetsområdet är
idag fullt aktivt med pågående småskaliga verksamheter
av olika slag.

Rättigheter, avtalsservitut och
ledningsrätter

Det finns ett flertal avtalsservitut, ett par officialservitut
och ett fåtal ledningsrätter i området. De flesta är
kopplade till ledningsserviser i befintliga bostadsområden,
främst VA. En ledningsrätt för dagvattenledning från
befintligt bostadsområde på Stallbacken (kv. Ugglan,
öster om Finkmossevägen) belastar programområdet i
öster. Ledningen syftar till att avvattna kv Ugglan och
infiltrera vattnet i grustäkten1. Ledningen, som lutar
västerut, tar dagvattnet under Finkmossevägen och in i
programområdet Kassmyraåsen till vad som ser ut att
vara en infiltrationsanläggning (stenkista).

Markavvattningsföretag

Inom programområdet finns ett markavvattningsföretag
(dikningsföretag), Elgenstorp-Bovallen. Det är största
delen av Trollsjöbäcken samt vattendraget genom
Bovallen (som på platsbesök noterades omdraget)
som utgör dikningsföretaget. Planerad exploatering
bedöms påverka dikningsföretaget eftersom andelen
hårdgjorda ytor i vattendragets avrinningsområde ökar
och det är därmed sannolikt att vattendraget kommer
att tillföras mer vatten efter programgenomförandet.
Markavvattningsföretaget kan komma att behöva
omprövas eller avvecklas, beroende på hur omfattande
förändringarna blir. Vid en eventuell omprövning
kommer kostnadsfördelningen för dikningsföretaget att
behöva utredas och eventuellt omräknas, beroende på
utformningen av tillkommande bebyggelse. Detta då
värdet av dikningsföretaget för de ingående fastigheterna
sannolikt kommer att ändras i och med en förändring
av förutsättningarna. I programområdets närområde
finns dessutom markavvattningsföretagen LövholmenSkäcklinge och Somran-Malmsjön. Dessa bedöms inte
beröras av planprogrammet.

¹ Dagvattenutredning Tumba 8:349, 8:350, 8:351 och del av 8:356,
Tyréns, 2021-02-10
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FIGUR 66.. Markägoförhållanden, skala 1:10.000
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et har genomförts en miljöbedömning
av planprogrammet med en tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning samt en
hållbarhetsbedömning. Syftet med miljöbedömning
och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
är att identifiera och beskriva miljökonsekvenserna
av planprogrammets genomförande. I detta tidiga
planeringsskede har det fokuserats på de miljöaspekter
som är av betydelse för utformning av planprogrammets
struktur och inriktning. Eftersom planprogrammet
kommer att efterföljas av detaljplaneprocesser syftar
MKB:n också till att identifiera vilka miljöaspekter
som behöver beaktas, utredas närmare och följas upp i
kommande steg i planprocessen.
Kommunen har därutöver valt att inkludera
en hållbarhetsbedömning. Valet att utvidga
miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning
innebär att även sociala och ekonomiska aspekter
konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare
beslutsunderlag.

Bildkälla: Unsplash
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5.1

Hållbarhetsbedömning
Denna hållbarhetsbedömning utgår ifrån ett antal
hållbarhetskriterier som utgör framgångsfaktorer för
hållbarhet. Den återkopplar även till Botkyrka kommuns
egna uppsatta mål och hållbarhetsutmaningar samt
Agenda 2030.
Av de globala målen i Agenda 2030 berör
planprogrammet främst Mål 11 – Hållbara städer och
samhällen: ”Göra städer och bosättningar inkluderande,
säkra, motståndskraftiga och hållbara.”
Planprogrammet i Kassmyra bedöms ha goda
förutsättningar att bidra till uppfyllandet av det
globala målet och en god potential att bidra till en
hållbar stadsutveckling. Bedömningen av hur hållbart
planprogrammet blir beror på detaljplaneläggningen och
hur respektive etapp och delområde utformas, byggs och
förvaltas.
Botkyrka kommun har egna uppsatta mål i olika
styrdokument för kommunen, kommunens översiktsplan,
”Ett hållbart Botkyrka”, naturvårdsprogrammet
”Botkyrkas gröna värden” och Botkyrkas
grönstrukturprogram. Botkyrka kommun har målet om
ett fossilfritt Botkyrka år 2030 och en klimatneutral
kommun år 2045. I ”Ett Hållbart Botkyrka” beskriver
kommunens sex olika hållbarhetsutmaningar i ett
generationsperspektiv på 30 år. Grönstrukturprogrammet
respektive naturvårdsprogrammet har fyra huvudsakliga
mål vardera. Nedan beskriva hur dessa utmaningar och
mål har integrerats i planprogrammet.
Planprogrammet kommer, som tidigare nämnts, att
utvecklas i etapper, vilket bedöms kunna bidra till en
resurseffektiv markanvändning och byggnadsordning
med en kostnadseffektiv infrastruktur. Programförslaget
utnyttjar befintlig infrastruktur, det tillkommande
vägnätet kopplas på befintligt och utvecklas parallellt
med en grön infrastruktur genom hela programområdet.
Planprogrammet har potential att medföra klimatsmarta
val genom en väl utvecklad kollektivtrafik, om denna
finns tillgänglig i ett tidigt skede av detaljplanerna
och nybyggnationens genomförande. Det bedöms bli
avgörande om kollektivtrafik och cykel- och gångvägar
kan anläggas i ett tidigt skede, för att på så vis skapa
goda vanor att använda fossilfria transportsätt istället
för bil. Planprogrammet möjliggör attraktiva gång- och
cykelvägar som omges av grönska och rekreativa värden.

Utbildning
Integrerade mål och utmaningar som berör utbildning är
”Utbildning är grunden i Botkyrka” och ”Öka kunskapen
om och förståelsen för naturen”.

Områdets bidrag till människors livskvalitet
bedöms ha stor potential att förbättras i och med
planprogramförslaget. Det skapas flera lärandemiljöer
och naturliga lekmiljöer för barn i och med de gröna
stråken i anslutning till förskolor och skolor, vilket
knyter an till hållbarhetsutmaningen ”Utbildning är
grunden i Botkyrka” och målet i naturvårdsprogrammet
att ”Öka kunskapen om och förståelsen för naturen”.
Det blir en blandning av boende och funktioner genom
olika typologier för bebyggelse samt yta avsatt för gröna
kilar och samhällsviktiga funktioner som förskolor,
skolor och service i sådana noder som beskrivs för att
sammankoppla grannskapet. De olika typologierna
gynnar möjligheten till en jämlik tillgång till utemiljöer
och offentliga rum.

Hälsa
I programförslaget har hållbarhetsutmaningen
”Botkyrkaborna är friska och mår bra” integrerats.

Programområdet har förutsättningar att utgöra en attraktiv
mötesplats för människor i och med att det innehåller
flertalet rekreationsområden. Genom programmets
genomförande kommer dessa rekreationsområden att bli
mer tillgängliga, vilket är positivt för såväl människors
mentala som fysiska hälsa. Detta bedöms bidra till att
främja folkhälsan och vara ett steg på vägen för att klara
hållbarhetsutmaningen ”Botkyrkaborna är friska och
mår bra”. Planprogrammet skapar goda förutsättningar
för bostäder med närhet till grönområden och naturliga
lekparker, vilket ytterligare gynnar människors hälsa och
livskvalitet.

Samhälle
”Botkyrka, vår plats” är en av hållbarhetsutmaningarna
som tagits i beaktning vid utformningen av
planprogrammet.

Programförslaget bedöms medföra en ökad
sammanhållning inom och mellan tätorter genom att
bebyggelsen till viss del binder ihop Tumba och Vårsta
och det bedöms kunna finnas goda förutsättningar för att
bo och försörja sig i Kassmyra med närheten till dessa
orter. Programområdet skulle kunna medföra nya trygga
offentliga platser om rätt belysning och utformning
skapas i detaljplaneläggningen. I och med att alternativet
flerkärnig bebyggelse valdes bedöms Kassmyraåsen dock
kunna bli ett område med en egen identitet, i jämförelse

med om Tumba och Vårsta helt skulle bindas ihop, vilket
istället hade kunnat innebära en känsla av segregation.
Detta kan återknytas till kommuns hållbarhetsutmaning
”Botkyrka, vår plats”.

Klimat
Hållbarhetsutmaningen ”Klimat- och miljösmart
Botkyrka” och grönstrukturprogrammets mål ”Botkyrkas
grönstruktur är robust och bidrar till att hantera
klimatförändringarna” berör klimatpåverkan och
resiliens avseende klimatförändringar och har beaktats i
programförslaget.

Planprogrammet föreslår en lösning för lokalt
omhändertagande av dagvatten och åtgärder som
motverkar översvämning orsakad av framtida
klimatförändringar. Området bedöms, i och med väl
avvägda principer för dagvattenhantering och skydd
för grundvattnet, kunna utvecklas till att vara ett
resilient område med rena och levande vattenmiljöer,
som även klarar extrema väder och situationer.
Programförslaget ger goda förutsättningar för att värna
vattenskyddsområden och förbättra vattenkvaliteten i
och med en sanering av förorenad mark och rening av
dagvattnet. Den bevarade växtligheten mellan de olika
bebyggelsekärnorna är ljuddämpade och motverkar på så
sätt bullerstörningar. Industrimark ställs om till bostäder
och gröna stråk, vilket minskar risken för utsläpp av
föroreningar till omkringliggande miljö och sannolikt
medför en mer hållbar förvaltning av området. Det har på
så vis tagits hänsyn till Botkyrkas hållbarhetsutmaning
”Klimat- och miljösmart Botkyrka” och målet i
grönstrukturplanen att ”Botkyrkas grönstruktur är robust
och bidrar till att hantera klimatförändringarna”.

Natur och grönstruktur
Det är flertalet mål och utmaningar som kopplar till natur
och grönstruktur och har integrerats i planprogrammet.
Dessa är ”Grönstrukturen är en självklar del av Botkyrka
som plats”, ”Botkyrkabornas grönområden skapar
möten och är lätta att nå”, ”Grönstrukturen i Botkyrka
är sammanhållen och har hög biologisk mångfald”,
”Tillgodose Botkyrkabornas behov av natur – nu och i
framtiden” och ”Värna och utveckla naturvärdena”.

Planprogrammets ambitionsnivå avseende naturmiljön
bedöms vara god och det gröna nätverk som skapas
bedöms kunna leda till väl fungerande ekosystem på
platsen över både kort och lång sikt. De stärkta gröna
stråken och den breda centrala spridningskorridoren
som sammanlänkar de två naturreservaten, Vinterskogen
och Lida bedöms gå i linje med flera av målen i
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grönstrukturplanen, ”Grönstrukturen är en självklar del
av Botkyrka som plats”, ”Botkyrkabornas grönområden
skapar möten och är lätta att nå” och ”Grönstrukturen
i Botkyrka är sammanhållen och har hög biologisk
mångfald”. Det bidrar också till uppfyllandet av målen
i naturvårdsprogrammet, ”Tillgodose Botkyrkabornas
behov av natur – nu och i framtiden” och ”Värna
och utveckla naturvärdena”. Om öppna blommiljöer
och sandmiljöer från täktverksamheten bevaras och
utvecklas för att gynna pollinerare och andra arter blir
måluppfyllelsen ännu större.

5.2

Miljöbedömning
En sammanfattning av utförd miljöbedömning redovisas
nedan, för mer djupgående information och bedömningar
om planprogrammets potentiella miljökonsekvenser
hänvisas till MKBn.

Sammanfattning av
miljökonsekvenser

Planprogrammet kommer sammanfattningsvis att
innebära en positiv påverkan på miljön i och med att
föroreningar tas om hand och förorenade områden ställs
om till bostadsområden. Människors hälsa kommer
sannolikt att påverkas positivt i och med en sanering
av dessa områden och att programområdet i stort ställs
om från industrimark till bostäder. Även i och med
att områdets rekreationsvärden stärks, vilket bedöms
öka livskvaliteten för boende i området och medföra
att människor lättare kan röra sig mellan de olika
naturreservaten.
De grundvattenförekomster som finns i området riskerar
att påverkas negativt genom minskad infiltration när
ytor hårdgörs, samt genom försämrad vattenkvalitet
från både tillkommande bebyggelse och befintliga
föroreningar i marken om inte området planeras
och hanteras på rätt sätt. Det innebär att negativa
konsekvenser för grundvattenmagasinen, och därmed
för reservvattenkapaciteten i kommunen, riskerar att
uppkomma. Den norra delen av området ingår i Segersjö
vattenskyddsområde som omfattas av skyddsföreskrifter.
Både yt- och grundvattenrecipienter för området omfattas
av miljökvalitetsnormer för vatten och får inte påverkas
negativt. I det vidare arbetet måste det säkerställas
att negativa konsekvenser inte uppstår på ett sätt som
äventyrar uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för
vatten.
Vissa områden med naturvärden tas i anspråk för
bebyggelse och infrastruktur i planprogrammet. I dessa
liksom i övriga delar av planprogramsområdet kan det
finnas rödlistade eller skyddade arter som inte upptäckts
i den övergripande naturvärdesinventering som utförts. I
dagsläget kan det inte uteslutas att värdefulla arter finns
i området och att exploatering kan påverka dessa på ett
sätt som innebär negativa konsekvenser för naturmiljön
och biologisk mångfald. Gröna samband skapas i
programförslaget och den gröna korridoren centralt
genom Kassmyraområdet stärks. Naturmiljön kommer
sannolikt att påverkas positivt av förstärkningen av det
gröna stråket och att flera gröna buffertzoner pekas ut
kring värdefulla naturområden, som det vid Trollsjön.

för luft och buller, under förutsättning att vidare
utredningar utförs och åtgärder och försiktighetsmått
vidtas vid behov. I det vidare arbetet ska det säkerställas
att negativa konsekvenser inte uppstår på ett sätt som
äventyrar uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna.
Anläggandet av ett nytt bebyggelseområde med
tillhörande infrastruktur medför växthusgasutsläpp från
materialframställning och transporter vilket bidrar till en
ökad växthuseffekt och innebär en negativ påverkan på
klimatet. Åtgärder bör vidtas för att minska påverkan.
Framtida klimatförändringar kan komma att medföra
negativ påverkan på den kommande bebyggelsen
och dess invånare så som risk för översvämning från
skyfall, negativa hälsoeffekter av långvarig värme eller
värmebölja, risk för människors säkerhet och egendom
vid skogsbrand. Denna påverkan kan minimeras om detta
beaktas i fortsatt planering.
Säkerheten bedöms potentiellt kunna påverkas
negativt, beroende på hur bebyggelse i anslutning
till primärleden för farligt gods, väg 226, utformas,
men under förutsättning att det tas hänsyn till denna
i detaljplaneläggningen bedöms påverkan kunna
minimeras. Vidtagna skyddsavstånd kommer att minimera
påverkan. Det kommer eventuellt att uppstå risker för ras
och skred i samband med exploatering, vilket det behöver
tas hänsyn till i planeringen av framtida byggnation.
Landskapsbilden kommer att påtagligt förändras och
eventuellt påverkas negativt i och med föreslagen
utveckling och exploatering i det öppna täktlandskapet.
Landskapskaraktären kommer dock att bibehållas i
möjlig mån i och med att bebyggelsen anpassas till
programområdets topografi och rumsbildningar från
tidigare täktverksamhet. Förändringen bedöms bli
påtaglig inom områden där gator, parker och bebyggelse
tillkommer, men Kassmyraåsen har tidigare mestadels
upplevts utifrån, längs de omgivande vägarna på
grund av industriverksamheterna. Att bevara större
sammanhängande skogsområden mot väg 226 bedöms ge
en minskad påverkan på landskapsbilden.
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Planprogrammet bedöms kunna genomföras utan att det
uppstår en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna
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5.3

Fortsatt planering och uppföljning
Miljöaspekterna som bedömts behöver beaktas, utredas
vidare och följas upp i kommande detaljplanering. Nedan
följer förslag till fortsatt planering och uppföljning under
programförslagets projektering och genomförande.
Utbyggnaden av området kommer att ske i etapper och
för respektive etapp behövs olika hänsynstaganden för
att minimera planprogrammets miljöpåverkan under
genomförandet och på lång sikt. Detta beskrivs i separat
avsnitt nedan.

Generellt för programområdet

Inför en förändrad markanvändning bör fler
markmiljöundersökningar utföras och en förnyad
riskbedömning göras. Föroreningar har påvisats i halter
inom det aktuella området som kräver åtgärder om
fastigheterna ska exploateras. Eftersom föroreningar
har påvisats i jorden måste en anmälan enligt 28§ i
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd lämnas in till kommunen innan ett eventuellt
schaktarbete påbörjas. Vid schakt i förorenad mark
ska massorna omhändertas och lämnas till godkänd
avfallsmottagare för destruktion.
För att säkerställa att infiltration är lämpligt där så
önskas, det vill säga att markens genomsläpplighet är
god samt att inga markföroreningar förekommer, bör
rekommenderade markundersökningar samt mätning av
grundvattennivåer utföras innan arbete med respektive
detaljplan påbörjas. Vidareutvecklad höjdsättning och
planutformning samt resultat av markundersökningar
och mätning av grundvattennivåer bör användas till en
förstudie där en helhetslösning för dagvattenhanteringen
i programområdet tas fram. Detta för att optimera och
minimera ledningsdragning samt det totala antalet
reningsanläggningar för dagvatten och de ytbehov som
bör avsättas i respektive detaljplan för dessa.
Det är av stor betydelse att det görs en samordning
mellan detaljplaner gällande dagvattenhantering,
masshantering och ett bevarande av grönska även i
detaljplaneskedet. I fortsatt planering bör massbalans i
området eftersträvas, materialval och arbetsmetoder med
låg klimatpåverkan premieras. Möjligheten att etablera
goda resvanor tidigt i form av tillgång till kollektivtrafik
och gång- och cykelstråk är viktigt att beakta i etappvis
utbyggnad. Området har goda förutsättningar att byggas
med naturbaserade lösningar för att minska påverkan
från klimatförändringar så som skyfall eller värmebölja
genom öppna dagvattenlösningar och integrering
av mycket grönska i bebyggelsen. Utformning av
området för att minska risken vid skogsbrand bör tas
vidare i den fortsatta planeringen och naturliga skydd
i form av etablering av brandgator, vattenområden och

blandade trädslag (löv/barr) bör eftersträvas. Detta
medför en god klimatanpassning av programområdet
och minskar områdets klimatpåverkan. Möjlighet bör
också tas att minska klimatpåverkan genom integrering
av hållbar energiproduktion så som exempelvis från
solenergilösningar på tak.
Det bör utföras fler och mer detaljerade
naturvärdesinventeringar i genomförandet av
planprogrammet och i den kommande detaljplaneringen.
Byggnationen inom respektive bebyggelsekärna behöver
anpassas efter lokala naturvärden och hänsynstaganden
behöver göras med ett helhetsperspektiv så att en grön
struktur och ekologisk funktion bibehålls i största möjliga
mån. Blomrika, öppna miljöer behöver bevaras inom
området för att främja den biologiska mångfalden. Det
kan anläggas ängar med inhemska arter som kan förse
lokala insekter med nektar.
Naturområden med lång kontinuitet som gamla träd är bra
att bevara i största möjliga mån och de träd som avverkas
i byggskedet kan med fördel läggas inom de gröna kilarna
som död ved. När kommande detaljplaner inventeras kan
det påträffas rödlistade och/eller fridlysta arter. Förekomst
av sådana kan innebära att vissa områden inte kan
bebyggas med hänsyn till arterna och deras livsmiljöer,
eller att artskyddsdispens behöver sökas. Det är viktigt
att bevara strövstigar och promenadstråk som leder till
naturreservaten och till de större rekreationsområdena i
anslutning till programområdet. Vid etappvis utbyggnad
bör hänsyn till framkomlighet för människor och djur tas.
För landskapsbilden kan med fördel landskapsanalyser
för respektive delområde utföras så att bebyggelsen
kan anpassas på ett bra sätt och landskapskaraktären
bibehållas. En kontakt med räddningstjänsten
bör inledas för diskussion kring utformning av
släckvattenuppsamlingssystemen i området samt hur
andra eventuella olyckor ska hanteras med tanke på
grundvattenförekomsternas känslighet och skyddsvärde.
Huruvida juridisk hantering av berört
markavvattningsföretag blir nödvändig och på vilket sätt
bör utvärderas inför genomförandet av alla etapper inom
programområdet. Rekommendationer och strategier för
hur miljökvalitetsnormerna för luft ska klaras behöver tas
fram i kommande planering. Radonsäkert byggande är en
förutsättning för planprogrammets genomförande.
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5.2
Specifikt per utbyggnadsetapp
Utbyggnaden av programförslaget kommer att utföras i
etapper enligt figur 64. Nödvändiga hänsynstaganden för
respektive etapp beskrivs nedan.
Etapp 1
Etapp 1 är uppdelad i etapp 1a och 1b. Dessa är områden
som bedöms kunna exploateras inom befintlig VAkapacitet (dricksvatten och spillvatten). Öppna sandytor
bör i största möjliga mån bevaras för att ersätta de som
går förlorade, för att på så vis minska påverkan på
naturmiljö och biologisk mångfald.
Etapp 2
Bebyggelse utmed väg 226 föreslås prövas i
kommande detaljplaner, med utgångsläge i den 25
meter breda bebyggelsefria buffertzon som tagits
fram i planprogrammet, vilket bör utgöra minimum
avseende skyddsavstånd. Riskfrågan behöver utredas
vidare i detaljplanearbetet och nödvändiga riskavstånd
säkerställas och eventuella nödvändiga säkerhetshöjande
åtgärder vidtas. Det är särskilt vid exploatering i
anslutning till väg 226 som buller- och risksituationen
behöver beaktas, men även vid successiv utbyggnad
av programområdet innan befintliga verksamheter
avvecklats. Det behöver vidtas skyddsavstånd till industri
och väg, både under byggnadsskedet och långsiktigt.
I denna etapp är det viktigt att hänsyn tas till naturmiljön
i anslutning till den gröna spridningskorridoren, både
i byggskede och på lång sikt, så att betydelsefulla
naturvärden värnas. Detta arbete bör samordnas med
planeringen av etapper 4 och 5.
Etapp 3
Även i etapp 3 är det viktigt att hänsyn tas till naturmiljön
i byggskede och på lång sikt, så att betydelsefulla
naturvärden värnas. Öppna sandytor bör i största möjliga
mån bevaras för att ersätta de som går förlorade, för att
på så vis minska påverkan på naturmiljö och biologisk
mångfald.

Etapp 4
Se avsnitt om etapp 2 för fortsatt planering och
uppföljning gällande utvecklingen av bebyggelse utmed
väg 226.
För groddjur och mindre däggdjur skulle en grodtunnel/
groddjurspassage kunna anläggas under vägen (väg
226) för att underlätta för mindre djur att korsa denna.
En sådan tunnel skulle kunna placeras en bit söderut,
närmare våtområden söder om täkten där det finns en
bäck eftersom det vore fördelaktigt om groddjurens väg
till Trollsjön kunde underlättas. Natur har sparats här och
det förespråkas från naturhänsynsperspektiv att i samma
område anlägga en damm.
I etapp 4 är det av stor vikt att det svaga gröna samband
som binder ihop naturreservaten stärks och att den
200 meter breda spridningskorridoren säkerställs. Det
är även viktigt att allmän hänsyn tas till naturmiljön,
både i byggskede och på lång sikt, så att betydelsefulla
naturvärden värnas.
Etapp 5
I etapp 5 är det, liksom i etapp 4, viktigt att
spridningskorridoren säkerställs och att hänsyn tas till
naturmiljön, både i byggskede och att betydelsefulla
naturvärden värnas på lång sikt. Trollsjöbäcken bedöms
kunna påverkas av genomförandet av programförslaget,
det behöver kontrolleras under byggskedet att den
inte påverkas negativt. I etapp 5 är det också av stor
vikt att markavvattningsföretagen är hanterade innan
exploatering påbörjas.
Bovallen
Föroreningssituationen inom Bovallens industriområde,
innebär särskilt stora risker i en framtida omställning
av området med närliggande bostäder. Här behöver det
utföras tillkommande utredningar och därefter sannolikt
omfattande saneringsåtgärder. Anslutningen till övriga
utbyggnadsområden, särskilt etapp 5, behöver studeras
vidare för att skapa trygga boendemiljöer i närområdet.
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FIGUR 67. Planprogram med markeringar som indikerar var exploatering kan påbörjas först, skala 1:10.000
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