
Förtätning i Tullinge

Bakgrund
I takt med en ökande befolkning behöver vi bygga fler bostäder och arbetsplatser. I 
“Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering” från 2009 slår man fast att nybyggnation i 
första hand ska göras på mark som redan tagits i anspråk, så att skogar och andra gröna 
områden kan sparas. Man vill också se en ökad hänsyn till miljön, både genom rena 
konstruktionsprinciper och genom att bygga nytt i kollektivtrafiknära lägen. I norra 
Tullinge finns ett område på cirka 5 hektar, utmed Nibblevägen och Katrinebergsvägen, 
som i dagsläget enbart är transportsträcka och tomma gräsmattor. Här finns potential för 
en ansenlig mängd bostäder och lokaler av olika slag. 

Området
Det aktuella området ligger mellan radhusen vid Anna Maria Roos väg/Norra 
Parkhemsvägen och Tullinge Trädgårdsstad. Se karta nedan. 

“Vi ska i första hand bygga bostäder i redan bebyggda områden, det vill säga förtäta 
genom kompletteringsbebyggelse. Gärna i lägen som knyter ihop olika områden. “ 
– Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering, 2009



Nuvarande markutnyttjande
Inom området finns idag en förskola, en skateboardpark och en Pressbyrån-butik. 
Förskolan och butiken har varsin parkering, i övrigt används marken till vägar och GC-
vägar. Gräsytorna mellan vägarna används sällan. 

Kollektivtrafik
Inom området finns idag tre busshållplatser, alla med hållplatslägen i båda riktningar. 
Dessa behöver endast flyttas marginellt, och kommer i allt väsentligt kunna behålla sina 
nuvarande positioner.
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Förslaget
Detta förslag går ut på 
•	att knyta ihop det äldre radhusområdet med Tullinge Trädgårdsstad, 
•	att möjliggöra många nya bostäder och lokaler, 
•	att ge människorna i området nya parker istället för tomma gräsmattor, och
•	att minska upplevelsen av området som en ren transportsträcka för alla trafikanter.

Gator och kvarter
Katrinebergsvägen rätas ut och möter Anna Maria Roos väg i en fyrvägskorsning, där även 
Nibblevägen ansluter. Södra Parkhemsvägen rätas ut och flyttas något söderut, för att 
ge plats åt nya byggnader på norra sidan samt skapa en siktlinje tillsammans med en ny 
kortare gångfartsgata intill den triangulära parken. Befintliga gator och GC-vägar tas om 
hand och integreras i den nya strukturen. Nya, mindre gator anläggs i den mån de behövs 
för att ge gena förbindelser och dela upp stora kvarter i mindre delar. Två nya parker 
anläggs: Triangelparken vid Norra Parkhemsvägen/Katrinebergsvägen och Månparken vid 
Anna Maria Roos väg/Nibblevägen.

Parkering
Pressbyråns parkering ersätts av kantstensparkering. Förskolan behåller sin parkering, 
men i ett komprimerat format. Boende- och gästparkering föreslås i så hög grad som 

Nibblevägens nya anslutning till området.



möjligt anläggas som kantstensparkering, för att minska känslan av “hus i parkeringsplats” 
och sprida ut bilarna jämnare över hela området. För boendeparkering föreslås en 
parkeringsnorm lägre än 1.0, för att använda utrymmet bättre samt som en följd av ett 
relativt gott kollektivtrafikläge.

Bostäder
Detta område kan inrymma en ansenlig mängd nya bostäder. Ca 30-40 radhus 
placeras utmed Norra och Södra Parkhemsvägen och intill de äldre radhusen. Utmed 
Katrinebergsvägen byggs 3-5-våningshus med totalt omkring 120 till 160 lägenheter i 
varierande storlekar. Utmed huvudgatan Katrinebergsvägen byggs inga bostäder ut mot 
gatan.

Lokaler
Idag finns inom området endast en kommersiell lokal (Pressbyrån). Den höjda 
exploateringsgraden i området innebär ett större underlag för kommersiell verksamhet, 
och lokaler bör därför planeras i gathörnen och utmed Katrinebergsvägen. Lokaler kan 
även användas för förenings- och kommunal verksamhet, åtminstone till en början.

Katrinebergsvägen som huvudgata genom området.



Variation
En variation i bebyggelsens estetik ger en intressantare miljö för både boende och 
besökare. I många projekt är det en enda byggherre som står för allt, vilket brukar 
innebära allt annat än variation. Variation innebär även att det bör finnas många olika 
bostäder, i olika storlekar, i olika prisklasser. Den som trivs i området ska kunna bo kvar där, 
även om livssituationen förändras. För att underlätta för variationen att uppstå bör marken 
delas i små fastigheter och markanvisningar göras till så många olika byggherrar som 
möjligt.

Skateboardparken
Söder om förskolan finns idag en skateboardpark. Denna flyttas i förslaget till södra 
delen av den nya Månparken. Den naturliga höjdskillnaden mellan Nibblevägen och 
Önnemovägen öppnar här för nya spännande skateramper.

Fler bilder – Nuläge





Fler bilder – Förslaget

Triangelparken avgränsas av Katrinebergsvägen och Norra Parkhemsvägen.

Katrinebergsvägen möter Anna Maria Roos väg och Nibblevägen.





Kontakta upphovsmannen
Daniel Holm
E-post: d@nny.se
Telefon: 073-240 40 26

Det finns många fler och mer detaljerade tankar om detta förslag än vad som är beskrivet 
ovan. Jag deltar gärna på ett möte för att diskutera vidare vad som kan åstadkommas med 
detta område.


