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Bakgrund 
Projektet Utveckling av centrala och södra Ösmo har tagit fram ett förslag på situationsplan över 
gatustruktur och kvartersindelning som omfattar hela projektområdet norr om Nyblevägen (etapp 1, 
3 och 4). Situationsplanen utgör en grund för projektets fortsatta arbete och arbetet med att ta 
fram nya detaljplaner. I denna bilaga beskrivs situationsplanens innehåll och tankarna bakom. 
Bilderna ska ses som referensbilder och exempel på olika inslag/funktioner i situationsplanen.  
 
Arbetet med att ta fram situationsplanen har utgått från projektets mål och strategierna från  
Strukturplanen för centrala och södra Ösmo (2016). 

Snabbfakta om situationsplanen: 
 450 – 750 st nya bostäder 
 Omfattar ca 16 ha mark 
 Området är uppdelat i tre etapper för framtagande av nya detaljplaner 
 Bebyggelsetyper: flerfamiljshus, radhus, stadsradhus, kedjehus och parhus 
 Förslaget innehåller drygt 2000 meter nya gator med en tydlig hierarki som kopplas ihop 

med befintligt vägnät 
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Struktur – trädgårdsstad och småstad 
Strukturen i situationsplanen utgår från två olika stadstyper; småstad och trädgårdsstad. Det som 
typerna har gemensamt är att bebyggelsen bildar en kvartersstruktur genom att byggnaderna 
placeras längs med gator och skapar en rumslig avgränsning. Målet är att skapa en stor variation 
genom olika byggnadshöjder, bebyggelsetyper och en variation i gestaltningen av byggnaderna. 
Småstadskvarteren är placerade i de mest centrala lägena närmast Nyblevägen och torget och dessa 
har också den högsta exploateringsgraden. Exploateringsgraden och tätheten avtar mot norr och 
längre från kollektivtrafikförbindelser genom att övergå till trädgårdsstad. Parkering löses genom ett 
parkeringsgarage under nya ICA-butiken, mindre mobilitets- och parkeringshus, kantstensparkering 
och viss markparkering.  

Småstad  
Småstadskvarteren har en gårdsbredd på ca 30 meter vilket ger ett gott markutnyttjande samtidigt 
som det skapar förutsättningar för ljusa bostäder och gårdsmiljöer som håller en bra kvalitet. 
Bebyggelsetypen är främst flerfamiljshus. Kvartersstorleken bidrar också till att uppnå en småskalig 
känsla. Här kan variation uppnås till exempel genom olika våningsantal, förskjutningar i huskroppar 
och skiftande fasaduttryck. Tanken är också att på olika sätt jobba med bottenvåningar och 
förgårdsmarken. I de centrala stråken och närmast torget fylls bottenvåningarna med lokaler för 
olika typer av verksamheter och service.  

 

Figur 1. Två exempel på förgårdsmark och dess relation med gata 

I småstadskvarteren finns flera lägen där det är möjligt att skapa små platsbildningar och 
gemensam grönska genom att kvartersmarken backar och bildar en kil eller ett hörn. Platsbildningen 
skapar plats för möten och bidrar till variationen. Det är också ett sätt att få in grönska i 
kvartersstrukturen och de offentliga miljöerna. I utkanten av småstadskvarteren går bebyggelsen 
ner i skala för att få en övergång till ”trädgårdsstaden”. 
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Figur 2. Exempel på platsbildning som skapas i hörnet mellan två byggnader som lockar till vistelse.  

Trädgårdsstad 
De norra delarna utgörs av kvarter enligt av stadstypen trädgårdsstad. Här finns en småskalig och 
blandad bebyggelse med mycket gröna inslag. Bebyggelsetyperna utgörs framförallt av radhus, 
stadsradhus, kedjehus och parhus. Många har en mindre egen tomt men det finns också 
gemensamma gårdar för socialt umgänge och lekyta. Mötet med de befintliga villorna i omgivande 
områden utgörs av grönska och gångstråk. Mellan byggnadskropparna skapas smitvägar som bryter 
upp och gör det snabbt att förflytta sig till fots eller med cykel.  

 

Figur 3. Exempel på smitvägar mellan fastigheter och byggnadskroppar 
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Nyblevägen och nya lokalgator 
Ett av de övergripande projektmålen är att koppla ihop Ösmos bebyggelseenklaver. Genom att 
förlänga och koppla ihop befintliga gator via den nya strukturen förbättras flödena mellan dagens 
bebyggelseområden och nya stråk skapas. I situationsplanen föreslås därför att Breddalsvägen 
förlängs söderut och knyts ihop med Nyblevägen. Breddalsvägen sammanbinder på så sätt 
Nyblevägen och Björn Barkmans väg. Genom att låta Breddalsvägens förlängning få en krökning ges 
stadsparken en mer öppen och vidsträckt känsla. Gaturummet upplevs då inte heller som en lång 
korridor. Krökningen av vägen skapar också utrymme framför den stora åkerholmen vilket ger ett 
bättre landskapsrum.   

 

Figur 4. Exempel på en krökt gata i trädgårdsstadsskala   

Även Asgårdsvägen, Midgårdsvägen och Birkavägen sammanbinds genom den nya strukturen. De 
förlängs och skapar kopplingar med Breddalsvägens förlängning. De kommer utgöra kvartersgator 
och deras sektioner ska anpassas till omgivningen och vilka funktioner gatan ska innehålla. De nya 
gatorna i strukturen ska också bidra till att skapa en tydligare hierarki i vägnätet. 

Nyblevägen föreslås bli en stadsgata som går genom hela centrala Ösmo och blir ett viktigt stråk 
från resecentrumet i öster fram till Ösmo IP och en eventuell ny skola i väster. Stadsgatan inrymmer 
flera funktioner, bland annat ska det vara tryggt och säkert för gående och cyklister att förflytta sig 
längs stråket. Stadsgatan föreslås även inrymma trädplanteringar, kantstensparkeringar samt 
hållplatser för kollektivtrafik. Längs stadsgatan finns den högsta exploateringsgraden eftersom 
denna hyser de mest centrala lägena med närhet till kollektivtrafik och service.  
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Figur 5. Exempel på skalan på bebyggelsen och gatans sektion vid Nyblevägen 

Torget 
Där Breddalsvägens förlängning möter Nyblevägen finns ett torg. Torget är placerat i 
skärningspunkten mellan viktiga stråk och med en direktkontakt med stadsgatan (Nyblevägen). På 
så sätt har torget den mest centrala placeringen och utgör en av de viktigaste målpunkterna. 
Genom att rama in torget med bebyggelse skapas ett torg som får en tydlig rumslig avgränsning. 
Torgets storlek är valt med omsorg - för att få ett trivsamt och trevligt torg ska det inte vara för 
stort. Storleken på torget är också anpassad till småstadskaraktären som är visionen för denna del 
av projektområdet. Målet är att torget tillsammans med verksamheter i byggnadernas 
bottenvåningar ska skapa stadsliv genom att här samla service och att torget utgör en mötesplats i 
olika former.  

 

Figur 6. Två exempel på rumsligt avgränsade torg som kantas av bebyggelse 
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Figur 7. Exempel på funktioner (bänkar, uteservering, grönska m.m.) som torget kan innehålla 

Hallängen och parkmark 
Parkområdet Hallängen behålls till stora delar och utvecklas till en stadsdelspark. För att 
kompensera att de södra delarna av dagens parkområde exploateras breddas parkområdet något. 
De befintliga åkerholmarna bevaras för att ge parkområdet karaktär och koppling till historien, och 
de föreslås lyftas fram genom bland annat gallring. Hallängsparken är placerad ”i hjärtat” av Ösmo 
som en grön oas och inrymmer stora värden för bland annat rekreation. Dagvattenfunktioner 
kommer att behöva inrymmas och integreras i parkområdet genom t.ex. dammar. De befintliga 
promenadstråken förstärks och förlängs. Fornlämningsområdet i västra delen av situationsplanen, 
mellan Nyblevägen och Midgårdsvägen, bevaras som parkmark.  

 

Figur 8. Exempel på hur parkmark möter bebyggelse 
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Lokaler för verksamheter och service 
Tanken med situationsplanen är att lokaler för service och handel ska finnas i bottenvåningarna i 
strategiska lägen såsom Nyblevägen och mot torget. ICA-butiken föreslås flyttas till kvarteret som 
ligger mellan Nyblevägen och torget, se figur 9.  

I strukturen finns flera olika alternativ för placering av förskola och äldreboende, vilka alla har sina 
för- och nackdelar. I den illustrerade situationsplanen är de placerade intill parkområdet Hallängen, 
dessa ska endast ses som förslag då inga beslut om detta är tagna. Tanken med placeringen är att 
de ligger centralt med närhet till torget och Nyblevägen men också till parken, vilket gör det enkelt 
för t ex förskolebarn att nyttja parkområdet. Eventuellt går det att samordna funktioner som 
personalparkering, gård, kök och angöring.  

 

Figur 9. Föreslagen placering av äldreboende är markerat med blått och förskola med lila. Röd markering visar 
kvarteret där en ny ICA-butik föreslås i bottenvåningen.  

 


