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1 INLEDNING

1.1 Förändrade planerings-
förutsättningar

Sedan 1980 har länets befolkning ökat  med   nästan       15
000 personer per år. Från mitten av 1990-talet till början av
2000-talet var befolkningsökningen nästan      20 000
personer per år för att därefter minska till 10 000 personer
per år under de senaste åren. Regionplane- och trafik-
kontoret bedömer att på lång sikt behöver  det byggas mellan
6 000 och 10 000 bostäder per år för att motsvara det behov
som befolkningsökningen medför. Under de senaste åren
har bostadsbyggandet ökat efter att ha legat på en låg
nivå sedan mitten av 1990-talet.

Det låga bostadsbyggandet i länet kan få till följd att den
ekonomiska tillväxten i länet bromsas när företag får
svårt att rekrytera personal. Det låga bostadsbyggandet
skapar också växande sociala problem när ungdomar inte
kan etablera sig på bostadsmarknaden. Studerande, äldre
och personer med funktionshinder får allt svårare att
finna en bostad.

År 2005 rådde det bostadsbrist i 23 av länets 26 kommu-
ner.  I alla kommuner råder brist på bostäder till ungdomar.
I 16 av 21 kommuner råder brist på bostäder för äldre
respektive funktionshindrade.

Den 14 maj 2002 antog landstingsfullmäktige i Stockholm
”Regional Utvecklingsplan  för Stockholmsregionen 2001
- RUFS 2001”.
(www.stockholmsregionen2030.nu).

I RUFS 2001 redovisar Regionplane- och trafikkontoret
två alternativa scenarier beroende på olika antaganden
om den ekonomiska utvecklingen i Stockholmsregionen,
benämnda Bas och Hög. I alternativ Bas ökar befolk-
ningen i Stockholmsregionen från 1,8 till 2,0 miljoner
invånare år 2015 och till 2,2 miljoner år 2030. Med en
genomsnittlig snabb ekonomisk utveckling som gällt
under 1990-talet i scenario Hög ökar befolkningen till
2,1 miljoner år 2015 och 2,4 miljoner år 2030. En stor
andel av den nya bebyggelsen och arbetsplatserna beräk-
nas tillkomma i de yttre kommunerna i länet. För Salem
skulle det innebära att befolkningen i alternativ Bas ökar
från 13 800 i slutet av år 2002 till 17 500 år 2015 och
19 500 år 2030. I scenario Hög ökar befolkningen med
ytterligare 2 000 respektive 4 000 personer. Södertörns-
kommunerna i samarbete med näringsliv och lärosätena
på Södertörn har i rapporten ”Satsningar på Södertörn”
föreslagit ytterligare satsningar inom forskning och ut-
bildning, infrastruktur, ekonomisk utveckling och IT-ut-
byggnad på Södertörn som skulle stärka en sådan ut-
veckling.

I RUFS 2001 föreslås att bebyggelse för bostäder och
arbetsplatser koncentreras till regionala kärnområden. I
utvecklingsplanen anges sju yttre kärnområden, varav
fyra på Södertörn.

Under senare år har regionaltåg och förbättrade väg-
förbindelser krympt restidsavstånden över längre sträckor,
främst inom Mälardalen. I RUFS har denna utveckling
mot en allt mer integrerad bostads- och arbetsmarknad
som ej följer traditionella länsgränser uppmärksammats.

Fig: Regionala kärnor

Under senare år har efterfrågan på mark för bostadsbyg-
gande, av främst småhus, ökat kraftigt både från privat-
personer och bostadsföretag. Priser på villor och bostads-
rätter har ökat i hela länet. De låga räntorna har bidragit
till de ökade bostadspriserna. Även efterfrågan på mark
för utbyggnad av arbetsplatser har ökat. I Salem har också
efterfrågan på bostäder och mark för arbetsplatser ökat.
En viss nedgång av efterfrågan på mark för arbetsplatser
har skett sedan år 2002.
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Fig: Antal påbörjade lägenheter i Salem 1990-2005

Mellan 1995-2005 har det tillkommit 643 bostäder, varav
357 småhus i Rönninge. Befolkningen har ökat från ca
3 500 i mitten på 1990-talet till 5 000 i slutet av 2005.
Utbyggnaden beräknas fortsätta de närmaste åren så att
södra Rönninge skall vara helt utbyggt till omkring 2015.
Den snabba utbyggnaden i Rönninge de senaste åren har
medfört ökad trafik på vägarna i södra Rönninge.  Beho-

vet av en trafiksäker förbindelse under järnvägen mellan
södra och norra delen av Rönninge (Sandbäcksporten)
har ökat. Genom utbyggnad av VA i Fiskaruddsområdet
och Uttringe Hage har utsläppen av näringsämnen till
sjön Uttran minskat. Alltjämnt saknar delar av västra
Rönninge dock tillfredsställande avloppslösningar.

I de delar av västra Rönninge som idag saknar detalj-
plan har intresset att bygga ut ökat markant från mark-
ägare och mäklare under de senaste två åren.

Inflyttningen i kommundelen Rönninge har sedan 1995
även medfört en ökning av antalet barn 0-15 år. Behovet
av platser i förskola och grundskola har ökat kraftigt,
framförallt söder om järnvägen. Nytorpsskolan, en ny
F-9 skola i norra Rönninge, var färdigbyggd hösten 2002.
Antalet skolbarn i Rönninge beräknas fortsätta att öka
till år 2015 för att därefter minska.

I arbetet med Översiktsplan har barn- och utbildnings-
kontoret utarbetat en särskild utredning benämnd ”Skol-
kapacitet i södra Rönninge”. I den utredningen föreslås
att den planerade förskolan i Rosenlund i södra Rönninge
även skall planeras för skolbarn årskurs f-2 och att års-
kurs 8 och 9 förläggs till Växthusets lokaler (idag förskola).

Säby-,  Skyttorps- och Skogsängsskolorna i kommun-
delen Salem har byggts om till F-9 skolor med moderna
skollokaler och tillräcklig skolkapacitet under åren 2000-
2002.

I november 1990 antog kommunfullmäktige ”Översikts-
plan för Salems kommun”. Sedan 1996 har det skett en
utbyggnad av vägar, VA och bostäder i kommundelen
Rönninge i princip enligt ”Översiktsplan för södra Rön-
ninge” och den tidsplan som kommunstyrelsen godkände
i oktober 1995.

I kommundelen Salem har befolkningen minskat något
under 1990-talet genom utflyttning av främst yngre per-
soner. Utglesningen, den ökade utpendlingen bland
Salemsborna och etableringen av flera stormarknader
utmed E4:an i Huddinge, Botkyrka och Södertälje har
medfört minskat kundunderlag för butikerna i Salems
Centrum.

Antal skolbarn 6-15 år
Skolupptagningsområde Rönninge
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Fig: Antal äldre än 65 år 1998-2004, samt prognos 2005-2015

Mellan 2000 och 2020 beräknas antalet äldre än 80 år mer
än fördubblas i Salem. Diskussioner har redan påbörjats
om lämpliga utbyggnadsområden för äldre i kommundelen
Salem.

Med de nya planeringsförutsättningar som föreligger
finns idag behov av att utarbeta en ny Översiktplan för
Salems kommun främst för de tätbebyggda delarna.

1.2 Syfte

* Öka intresse och diskussion bland kommuninvånarna
och politiker om viktiga framtidsfrågor för Salems
kommun. Därvid skall prövas nya former för med-
borgardialog, bl a med IT.

* Utifrån de regionala förutsättningarna och de antagna
övergripande målen för Salems kommun skall
Översiktplanen utgöra ett handlingsprogram för en
bebyggelseutveckling i Salems kommun anpassad till
de ekologiska förhållandena i kommunen mellan
2005-2015.

* Utgöra ett samlat dokument för övergripande mål-
formuleringar som idag förekommer  i olika program,
utredningar m m. Därvid skall tydligt framgå vilka
befintliga mål som utgår och ersätts av Översiktsplan-
ens mål.

* Utgöra underlag för kommunala beslut om större in-
vesteringar i infrastrukturen och det kommunala
serviceutbudet.

* Översiktplanen skall ge en samlad bild av de nya re-
gionala förutsättningar som berör Salem och som re-
dovisas i Regionplan 2000 och andra viktiga regio-
nala dokument som Vision Södertörn 2009 och Miljö-
politiskt handlingsprogram för Stockholms län.

* Vara ett samlat dokument för olika aktuella kommu-
nala delutredningar, planer, program, inventeringar
m m, såsom  Översiktsplan för södra Rönninge,
Bostadsprogrammet, Agenda 21-handlingsplan,

Näringslivsprogram, Energiplan, Program för kultur-
historiska miljöer, Miljöpolitiskt handlingsprogram,
Skolutbyggnadsprogram, Äldre- och handikapplan
m.m. I de fall utredningar/program bedöms som in-
aktuella skall dessa uppdateras. Det kan även bli ak-
tuellt att utarbeta ett  nya program, utredningar m.m.

* Utgöra underlag för detaljplaner, fördjupad översikts-
plan och områdesbestämmelser.

*  Ge stöd för bygglovshanteringen.

Antalet äldre än 65 år
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1.3 Plan- och budgetprocess

Översiktsplanen skall även utgöra ett samlat mål-
styrningsdokument för den årliga plan- och budget-
processen i Salem enligt figuren nedan.

1.4 Arbetets bedrivande

Kommunstyrelsen gav 2000-01-31 en särskild projekt-
grupp benämnd ÖvP-grupp i uppdrag att utarbeta en ny
”Översiktsplan för Salems kommun” enligt följande or-
ganisation och arbetssätt.

Karttekniker Marie-Louise Olsson har medverkat med
att ta fram bilder och kartor. För grafisk utformning  och
utarbetande av särskild  informationsbroschyr svarar in-
formatör Elisabeth Ståhl.

I arbetet med att ta fram kartor och fotografier har kart-
tekniker Marie-Louise Olsson och praktikant Daniel
Blomfeldt  medverkat. För utskrift svarar Anki Blademo.

Arbetet med Översiktsplanen skall ske i nära samarbete
med lokala föreningar, företag och organisationer, men
även kommuninvånarna och andra lokala grupper, så-
som skolklasser och ungdomsgrupper, skall inbjudas att
delta i arbetet. Möjligheterna att utnyttja modern IT-tek-
nik för kommunikation med dessa grupper skall därvid
tas tillvara.

Arbetet med Översiktsplanen skall ske med modern GIS-
teknik (geografiskt informationssystem). Redovisningar
skall finnas i digital form med de redovisningssätt som
kommit fram i det pågående regionala arbetet med ge-
mensam GiS-redovisning för Översiktsplaner.

Kommunstyrelsen godkände 2001-01-29 ”Förslag till
diskussionsunderlag för översiktsplan för Salems kom-
mun”. Samtidigt gav man ÖvP-gruppen i uppdrag att
utarbeta informationsmaterial för Medborgardialog (se
kap 1.4) med Salemsborna om diskussionsunderlaget.

En redovisning av Medborgardialogen Salem 2015 sked-
de i kommunfullmäktige 2001-10-25.

Arbetet med Översiktsplanen bedrivs av ÖvP-gruppen
med projektledaren som sammankallande. Projektledaren
har det övergripande ansvaret för att projektet drivs framåt
och följer angivna direktiv. Projektledaren ansvarar för
information till kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunplanegruppen. Kommunarkitekten ansvarar för
information till bygg- och miljönämnden.

Under senare delen har en särskild ledningsgrupp med
kommunalråd, kommundirektör, teknisk chef och
exploateringschef deltagit i arbetet.

Styrgrupp
Särskild grupp.

Projektgrupp (ÖvP-grupp)
Jan Forsman (projektledare), Conny Olsson, Mirsad
Bectesevic och Elisabeth Ståhl.

Referensgrupper
Kommunplanegruppen och bygg- och miljönämnden.

Delprojekt
* Äldreboende, delprojektledare Jan Helin
* Utbyggnad av VA och gator, Mirsad Bektesevic
* Natur- och miljövårdsprogram, Per Skyllberg

(t o m 2005-08-01), Carina Molin
* GIS, Ulf Brandstedt
* Kulturmiljöprogram, Rolf Johanson
* Näringsliv, Jan Forsman
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Under vintern/våren 2002 anordnade ÖvP-gruppen en
seminarieserie för kommunmedborgare, politiker, före-
ningar m.fl. Seminarierna behandlade Salems Centrum,
Trafiken i Salem, Bostadsbyggande i Stockholmsregionen
och Salems kommun, samt VA-utbyggnad i västra Rön-
ninge.

Kommunstyrelsen beslöt 2003-12-01 att sända förslag
till ”Program för Översiktsplan för Salems kommun” på
samrådsremiss under våren 2004. ÖvP-gruppen fick i
uppdrag att utarbeta en särskild informationsbroschyr och
genomföra en medborgardialog under våren 2004. Flera
informationsmöten om programförslaget anordnades för
kommuninvånare och kommunalpolitiker under våren
2004.

Kommunstyrelsen antog 2004-10-25 riktlinjer för det
fortsatta arbetet med Översiksplanen och beslöt även
2005-01-31 att ge direktiv för området södra Fruängen i
det fortsatta arbetet med Översiktsplanen.

Kommunstyrelsen beslöt 2005-05-30 att sända förslag till
”Översiktsplan för Salems kommun” för samråd t.o.m. 2005-
10-31.

Kommunstyrelsen beslöt 2006-02-27 att förslag till ”Över-
siktsplan för Salems kommun” skall ställas ut fram till
2006-05-20.

Kommunfullmäktige beslöt 2006-06-15 att anta ”Förslag
till översiktsplan för Salems kommun” daterad maj 2006.
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1.5   Medborgardialog Salem 2015

Deltagare i medborgardialogen

Under tiden 25 januari  till 2 maj 2004 har omkring 700
personer deltagit i Medborgardialogen Salem 2015. Ca
450-600 personer har besvarat enkätfrågorna (beror på
fråga). Ca 400 personer har inkommit med över 700
synpunkter eller kommentarer till dialogen. Dessutom
har det inkommit ca 570 likalydande synpunkter från ett
fåtal personer som redovisas separat. Av deltagarna har
ca 55% eller 380 personer valt att besvara enkäten på
Internet och därmed har andelen som deltagit i Med-
borgardialogen på Internet ökat från ca 30% till 55%
mellan 2001-2004. Omkring 45% av samrådsdeltagar-
na hade även deltagit i den första Medborgardialogen
2001.

Ålder

Huvuddelen eller 73% av samrådsdeltagarna var i åldern
21-64 år, 15% var äldre än 65 år medan 12% var yngre
än 21 år. Samrådsdeltagarnas ålder speglar mycket väl
kommunens åldersfördelning.

Bland de yngre samrådsdeltagarna som svarat finns en
tydlig tendens att de är mer positiva att bygga bostäder.
Exempelvis anser 53% av de yngre att det lämpligt/mkt
lämpligt att bygga bostäder i Mellersta Hallsta. Mot-
svarande siffra för övriga åldrar är 26%. Många yngre
är även osäkra och svarar ofta varken/eller på
enkätfrågorna.

De äldre (65 år och äldre) samrådsdeltagarna tycker i
stort sett lika som åldergruppen 21-64 år.

Boende

53% av samrådsdeltagarna har bott i Salem längre än 15
år. Till skillnad mot Medborgardialogen 2001 föreligger
inte någon större skillnad i åsikter beroende på hur länge
man bott i Salem.

Ca 60% av samrådsdeltagarna bor i  kommundelen
Rönninge vilket gör att boende i Rönninge är klart
överrepresenterade. Generellt kan sägas att personer
bosatta i kommundelen Salem anser det lämpligare att
bygga bostäder i Rönninge och vice versa. Utbyggnads-
området Mellersta och Södra Hallsta är dock båda
grupperna  negativa till att bygga ut.

Intryck i stort

37% av samrådsdeltagarna var positiva/mkt positiva till
samrådsförslaget i stort medan 47 % var negativa/mkt
negativa. Ställningstagande till lämpligheten att bygga
ut Mellersta Hallsta och Södra Hallsta avgör i stort vilken
inställning deltagarna har till förslaget i sin helhet.
Således anser nästan samtliga (97%) som är negativa/
mkt negativa till förslaget i stort att Mellersta och Södra
Hallsta är olämpligt/mkt olämpligt  att bygga ut. Medan
ca 70% av de som är positiva/mkr positiva till förslaget i
stort anser att det är lämpligt/mkt lämpligt att bygga ut
dessa områden.

Kommuninvånare/politiker/experter

Få politiker och experter (kommunanställda) har deltagit,
varför det är svårt att dra några jämförelser eller slutsatser.
Av de politiker och experter som deltagit i samrådet

verkar experter generellt vara mer  positiva till utbyggnad
av bostäder och arbetsplatser än politiker och kommun-
invånare.

Utbyggnad bostäder

Stora skillnader föreligger mellan åsikter om föreslagna
utbyggnadsområden för bostäder. 81% är positiva/mkt
positiva till utbyggnad av Söderby Park, medan 63% är
negativa/mkt negativa till att Mellersta Hallsta byggs ut.

Synpunkter på förändrings- och 
utredningsområden för bostäder
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Arbetsplatser

Ca 70% av samrådsdeltagarna ansåg det lämpligt/mkt
lämpligt att bygga arbetsplatser i området väster om
Söderby Gårds väg. Även områdena utmed Garnudds-
vägen (53%) och Norra Hallsta (43%) ansåg en klar
majoritet vara lämpligt/mkt lämpligt att bygga ut med
arbetsplatser.

Av de 35 framförda åsikterna om näringslivsutveckling i
Salem var de flesta, 26 personer, positiva till att bygga
fler arbetsplatser. 6 var negativa.

8 personer ansåg det lämpligt att bygga ut arbetsplatser
vid E4/Salemsvägen och 7 personer ansåg det viktigt att
stödja småföretagsverksamheten i kommunen.

Bostadsnära grönområden

Ungefär 165 personer har haft synpunkter som på något
sätt berör användning av grönområden. Av dessa anger
135 personer att grönområdena är så viktiga för rekreation
och naturvård att dessa inte ska bebyggas. 37 personer
tycker att man kan bebygga en eller flera grönområden.

Följande grönområden nämns särskilt: Hallsta (32 st),
Rönninge (8), Ersboda (6) och Källdalen/Ekdalen (6).

Vatten

39 personer önskar att kommunen vidtar åtgärder som
förbättrar vattenkvaliteten i våra sjöar. Särskilt nämns
förbättring av badkvalitén vid Möllebadet. 10 personer
vill ha fler dagvattendammar och 7 önskar utbyggnad av
det kommunala VA-nätet i Rönninge.

Trafik och trafiksäkerhet

67% av samrådsdeltagarna ansåg det lämpligt/mkt
lämpligt att vidta åtgärder för att minska genom-
fartstrafiken på Skyttorpsvägen. 12 personer förslår för-
bättringar av befintliga vägar framförallt i kommundelen
Rönninge.

15 personer framför synpunkter på förbättringar av det
befintliga gc-nätet framförallt i kommundelen Rönninge.

13 personer framför synpunkter på trafiksäkerhet och
trafikmiljö. De flesta synpunkterna rör förslag till för-
bättringar av trafikmiljön längs Rönningevägen och kring
Nytorpsskolan.
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35 personer är negativa till att överhuvudtaget bygga fler
bostäder i Salem. Några fler, 43 personer, är positiva till
utbyggnad men med anpassning till befintlig miljö.10
personer önskar fler ungdomsbostäder med smålägen-
heter och hyresrätt och 6  anser att det bör byggas fler
bostadsrätter.

Ett 40-tal personer har haft synpunkter som direkt är
kopplade till förtätningen av kommundelen Rönninge.
21 personer är negativa till förtätning överhuvudtaget.
Många anser att Rönninges karaktär, charm och unika
egenskaper försvinner mer och mer och tycker att man
måste värna om Rönninges grönområden, lugna och
lantliga karaktär. 14  personer är positiva till en varsam
förtätning med bevarande av befintliga naturområden.

15 personer var positiva till förslagen om utbyggnad av
Salems Centrum, medan 3 var negativa. 35 personer vara
negativa till utbyggnad av Mellersta Hallsta medan 4
var positiva. Dessutom inkom ca 570 exakt likalydande
negativa synpunkter på förslaget att bygga ut Mellersta
Hallsta från ett fåtal personer.

Stora skillnader i åsikter föreligger om förslaget att
begränsa utbyggnaden i sydvästra Rönninge (U1) den
s.k  ”Frysningsplanen”. 60% av samtliga samråds-
deltagare anser det vara lämpligt/mkt lämpligt att
begränsa utbyggnaden enligt förslaget. 22 personer, varav
de flesta var bosatta i området var mycket negativa till
förslaget medan 6 personer var positiva.
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2.1 Mark saknas för utbyggnad av
bostäder och arbetsplatser på sikt

Enligt det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet
beräknas  800 lägenheter, varav 40 % småhus tillkomma
de närmaste 5 åren. Nära 450 lägenheter  beräknas till-
komma i Söderby Park. Under programperioden beräk-
nas inga större områden byggas ut eller förtätas i  kom-
mundelen Rönninge.

Fig: Större markägare

Bornsjöns vattenskyddsområde (gul färg) som ägs av
Stockholms Vatten AB utgör reservvattentäkt för hela
Stockholm. Vattenskyddsområdet omfattar större delen
av Salems glesbygd norr om E4:an och även all mark
200-300 m söder om E4:an. Vattenskyddsområdet, som
dessutom utgör riksintresse för rörligt friluftsliv, natur-
vård och kulturvård skyddas med hjälp av miljöbalken
och kan ej utnyttjas för någon form av bebyggelse.

Även all mark mellan vattenskyddsområdet och bebyg-
gelsen i norra delen av Salem och Rönninge ägs av Stock-
holms stad (röd färg). Förhandlingar mellan Stockholms
stad och Salems kommun om inköp av delar av Stock-
holms markinnehav har pågått i olika omgångar i över
tio års tid utan att någon överenskommelse kunnat nås.
Delar av detta område är även ett uppskattat bostadsnära
grönområde för Salemsborna. I området finns naturstig,
motionsspår och skjutbana. Den kommunala marken
(brun färg) finns inom tätbebyggelsen och omfattar be-
byggd mark och tätortsnära grönområden.

Möjliga områden för utbyggnad av bostäder och arbets-
platser under senare delen av programperioden 2010-
2015 finns endast mellan norra Rönninge och E4:an.

2.2 Antalet äldre ökar

Under programperioden beräknas antalet personer äldre
än 65 år i Salem fördubblas från 1 400 till 2 900 perso-
ner år 2015. Antalet personer äldre än 80 år ökar kraftigt
efter år 2010. Under senare delen av programperioden
måste ett nytt äldreboende färdigställas.

2.3 Belastningen på sjön Uttran

Sjön Uttran påverkas negativt av de näringsämnen som
tillförs sjön från både dåliga avloppsanläggningar i om-
råden söder om järnvägen i kommundelen Rönninge och
förorenat dagvatten från vägar och bebyggelse. Fosfor är
den faktor som påverkar sjön Uttran mest negativt. En-
ligt en utredning från 1994 (VBB Viak AB) belastas sjön
Uttran med ca 700 kg/fosfor per år, varav 380 kg från
dåliga avlopp i Rönninge. 120 kg från dagvatten och 200
kg från övriga källor, såsom andra sjöar, omgivande mar-
ker mm. Enligt en utredning från dåvarande bygg- och
miljökontoret 1994 benämnd ”Alternativa avlopps-
lösningar i västra Rönninge”  måste belastningen minska
med minst 2/3 för att få en ekologiskt stabil sjö.

Det är miljöbelastningen på sjön Uttran som har varit ett
av skälen för planeringen och utbyggnaden av kommu-
nalt vatten och avlopp i södra Rönninge som påbörjades
under 1990-talet, men alltjämnt saknar delar av sydväs-
tra Rönninge kommunalt VA.

2.4 Ökat avstyckningsbehov i
sydvästra Rönninge

Avstyckningsbehovet kan också uttryckas som be-
byggelsetrycket eller önskemålet hos fastighetsägare att
få bygga nytt och stycka av sina stora tomter.

Det finns idag starka önskemål bland allt fler fastighets-
ägare utmed Uttringe Gårds väg, Uttringevägen, Soliden-
vägen, Flatenvägen, Rönninge Gårds väg, södra delen

2 ÖVERGRIPANDE PROBLEMSTÄLLNINGAR

Bornsjön

Mälaren

Söderby

Salem

Uttringe

Rönninge
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2.5 Skolkapacitet i södra Rönninge

Kommunen är idag indelad i olika skolupptagningsom-
råden för grundskolan. Trots utbyggnaden av Söderby
Park beräknas det finnas ledig skolkapacitet på sikt i
kommundelen Salem, särskilt i skolupptagningsområdet
Skogsängsskolan. Däremot kommer det inte att finnas
ledig skolkapacitet i kommundelen Rönninge under hela
programperioden. Särskilt besvärlig beräknas situatio-
nen bli för området söder om järnvägen, som tillhör skol-
upptagningsområde Rönninge skola. Förberedelser på-
går för att bygga en kombinerad förskola/skola F-2 i södra
Rönninge. Genom att samtidigt utnyttja lokaler i nuva-
rande förskolan Växthuset tillgodoses behovet av skol-
kapacitet i södra Rönninge under planperioden.

2.6 Vägar/kollektivtrafik i
södra Rönninge

En flaskhals för utbyggnaden av södra Rönninge har
länge varit Sandbäcksporten. Nu har den byggts om och
en ny gång- och cykelport har byggts bredvid nuvarande
vägtunnel. Detta har  förbättrat trafiksäkerheten och fram-
komligheten avsevärt i detta område.

I samband med utbyggnad av kv Lustigknopp har Sand-
bäcksvägen byggts om från Norrbergavägen fram till
Sannadalsvägen med en gångtunnel vid Sandbäcks gård.

 av Fruängsvägen, Gråstenavägen, Sjöuddsvägen och väs-
tra delarna av Dånviksvägen om att få området
detaljplanelagt för att få möjlighet att stycka sina, ibland
mycket stora tomter.

En länk som saknas i slingan Sandbäcksvägen-Uttringe-
vägen-Dånviksvägen är Sandbäcksvägens förlängning
genom Källdalen/ Ekdalen. Denna tvärförbindelse plane-
rades byggas ut i samband med utbyggnad av området
Källdalen/Ekdalen. Om denna förbindelse ej byggs ut
får detta konsekvenser för kollektivtrafikens utbyggnad
i södra Rönninge. Framtida busslinje är tänkt för slingan
Sandbäcksvägen-Uttringevägen-Dånviksvägen.

Flaskhalsar för busstrafik i södra Rönninge är idag Utt-
ringe Gårds väg och nedre delen av Uttringevägen. Utt-
ringe Gårds väg är för smal och brant för busstrafik.
Uttringevägens södra del har nyligen fått en körbane-
bredd på 5,5 m. Busstrafiken fordrar 6,5 m breda gator.

2.7  Målkonflikter
* Stockholm stad äger all mark norr om Rönninge, som

på  sikt är kommunens enda möjliga utbyggnads-
område. Delar av området är ett uppskattat grönom-
råde för Salemsborna.

* Det bästa sättet att minska miljöbelastning på sjön
Uttran är att snabbt ansluta befintliga fastigheter i
västra Rönninge till kommunalt VA där det är möj-
ligt, samt ställa krav på godkända enskilda avlopps-
anläggningar. Dagvatten skall omhändertas lokalt och
stora dagvattenflöden skall omhändertas i dagvatten-
dammar.

* För att minska kommunens nettokostnader för VA-
utbyggnad borde exploateringen öka i sydvästra Rön-
ninge. Framförallt skulle all kommunal mark säljas
för bostadsbyggande, men kapaciteten i grundskolorna
i Rönninge medger endast en mycket begränsad ut-
byggnad i Rönninge under de närmaste 15 åren.

* En långsam utbyggnad  i sydvästra Rönninge strider
mot många enskilda  fastighetsägares önskemål om
snabbare utbyggnad av kommunalt VA och avstyck-
ningsmöjligheter. Nybyggnad är  inte möjligt idag,
endast mindre tillbyggnader.

Fig: Processchema
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3.1 Lagstiftning

3.1.1 Plan- och bygglagen

I plan- och bygglagens första kapitel anges att alla kom-
muner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. I det andra kapitlet anges att översiktspla-
nen ska ge vägledning för beslut om användning av mark-
och vattenområden, samt hur den byggda miljön ska ut-
vecklas och bevaras. Planen ska redovisa lämplig mark-
användning och vilka allmänna intressen som finns. Den
ska också visa kommunens politiska vilja. Översiktspla-
nens innehåll samt dess konsekvenser ska kunna utläsas
utan svårighet.

Planen är vägledande men inte bindande för efterföljande
beslut. Den är också en överenskommelse mellan staten
och kommunen om hur riksintressen ska tas tillvara.

Översiktsplanens uppgift är att

* medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyg-
gelse, grönområden, kommunikationsleder och an-
dra anläggningar,

* främja goda miljöförhållanden och en långsiktigt god
hushållning med mark- och vattenområden, energi
och råvaror,

* främja en från social synpunkt god livsmiljö.

3.1.2 PBL och Miljöbalken

Det är i första hand Plan- och bygglagen (PBL) och Miljö-
balken (MB) som reglerar innehållet i en översiktsplan.
PBL reglerar markanvändningen och MB reglerar verk-
samheten.

En grundläggande utgångspunkt i PBL är att fysisk pla-
nering i första hand är en kommunal uppgift, det s k
kommunala planmonopolet. Genom PBL har kommu-
nen fått det huvudsakliga ansvaret för utformningen av
bebyggelsemiljön på lokal nivå. Det medför att det är
kommunen som i första hand avgör om genomförandet
av en detaljplan medför ”betydande påverkan” på mil-
jön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och
andra resurser.

Miljöbalkens bestämmelser syftar till att främja en håll-
bar utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

 Miljöbalken ska tillämpas så att

* människors hälsa och miljön skyddas mot skador och
olägenheter,

* värdefulla kultur- och naturmiljöer skyddas och vårdas,

* den biologiska mångfalden bevaras,

* mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt används
så att en långsiktigt god hushållning tryggas ur ekolo-
gisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt,

* återanvändning och återvinning liksom annan hus-
hållning med material, råvaror och energi främjas så
att ett kretslopp uppnås.

3   PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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3.2 Nationella mål och riktlinjer

3.2.1 De nationella miljökvalitetsmålen

Regeringen antog i april 1999 femton nationella miljö-
kvalitetsmål, ett sextonde mål antogs 2006-01-01. Kom-
munerna har lokalt det samlade ansvaret för att åstad-
komma en god livsmiljö och ett övergripande ansvar för
lokal anpassning av de nationella miljö- och hälsomålen.
Den fysiska planeringen skall ses som en integrerad del i
en samlad miljöpolitik. Kommunernas översiktsplaner ska
därför verka för att miljökvalitetsmålen uppfylls.

1 Frisk luft
2 Grundvatten av god kvalitet
3 Levande sjöar och vattendrag
4 Myllrande våtmarker
5 Hav i balans samt levande kust och skärgård
6 Ingen övergödning
7 Bara naturlig försurning
8 Levande skogar
9 Ett rikt odlingslandskap
10 Storslagen fjällmiljö
11 God bebyggd miljö
12 Giftfri miljö
13 Säker strålmiljö
14 Skyddande ozonskikt
15 Begränsad klimatpåverkan
16 Ett rikt växt- och djurliv

Under 2006 kommer Salems kommun att färdigställa arbe-
tet med att bryta ned de nationella och regionala  miljö-
kvalitetsmålen till lokala miljökvalitetsmål.

3.2.2 Miljökvalitetsnormer
Bestämmelser om miljökvalitetsnormer infördes i samband
med att miljöbalken trädde i kraft 1999. Myndigheter och
kommuner ska säkerställa att normerna uppfylls. Vid pla-
nering och planläggning ska kommunen beakta miljö-
kvalitetsnormerna. Regeringen fastställde i december 2004
miljökvalitetsnormer för kväveoxid och partiklar i Stock-
holms län som kan beröra Salem. Salem berörs även av
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (Mälaren)

3.2.3  Riksintressen
Områden som är av särskilt allmänt intresse för landet
kan anges som riksintresseområden. Områdena kan vara
av bevarande- eller nyttjandeintresse. Områden av riks-
intresse ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan påverka dess värden. Salems kommun be-
rörs av flera stora riksintresseområden, framförallt i de
norra delarna av kommunen, norr om E4/E20.

Naturvård (3 kap.6§ MB)

1 Korpberget
Lindängen ingår som en del i riksintresset Korpberget,
som huvudsakligen ligger i Södertälje kommun. Korp-
berget är avsatt för de floristiska värden knutna till det
gynnsamma klimatläget i den sydvända bergsbranten. I
området finns den nordligaste naturliga växtplatsen av
murgrönan som återfinns i kommunens vapen. Delen av
Korpberget som ligger i Södertälje kommun är avsatt som
naturreservat medan delen som ligger i Salem är föresla-
gen som reservat.

2 Bornsjön
Bornsjön ligger i ett kulturlandskap där åkrar omväxlar
med hagmarker med stort inslag av ek och hassel samt

Natura 2000-områden (4 kap. 8§ MB)

Naturområden som är särskilt viktiga att bevara från ett
europeiskt perspektiv kan antas ingå i EU:s nätverk av
värdefulla naturområden, Natura 2000,  antingen genom
fågeldirektivet eller habitatdirektivet. Riksdagen föreslår
områden till EU-kommissionen. I och med att de är fö-
reslagna åtar sig Sverige att skydda de värden som de
föreslagna områdena är avsatta för att skydda. Därmed
är inga åtgärder som kan skada dessa värden tillåtna,
även om de sker utanför det avsatta området. Natura 2000-
områden räknas som riksintressen enligt miljöbalken. I
Salems kommun är fyra områden föreslagna att ingå i
nätverket Natura 2000.

1 Bornsjön
Bornsjön är avsatt enligt fågeldirektivet för att skydda
fågelarterna fiskgjuse och storlom. Bornsjön är även av-
satt enligt habitatdirektivet för de värden som är knutna
till sjöns vattenkvalitet som naturlig övergödd sjö.

barrskogar. Odlingsbygden har välbevarade drag av det
äldre odlingslandskapet. Stränderna är praktiskt taget
obebyggda.

Turist- och friluftsområden  (4 kap. MB)

 I Salem finns ett område av riksintresse för turism och
friluftsliv, främst det rörliga friluftslivet.

1 Mälaren med öar och stränder
Mälaren med öar och stränder är i sin helhet av riksin-
tresse med hänsyn till områdets samlade natur- och
kulturvärden. Bebyggelse och andra ingrepp får endast
komma till stånd om det inte påtagligt skadar områdenas
natur- och kulturvärden. Kuststräckan vid Mälaren är i
stort sett orörd och exponerar sig ut mot Björkfjärden.
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Kulturmiljövård (enligt 3 kap. 6§ MB)

1 Bornsjöområdet
Herrgårdslandskapet utmed Mälaren,  runt Bornsjön och
Aspen präglas av ett sedan bronsåldern utvecklat jord-
bruk. Kommunikationerna på vatten och på land, den
tidiga medeltidens sockenindelning och de stora herr-
gårdsanläggningarna.

Stenåldersboplatser och komplexa bronsåldersmiljöer
med bl a rösen och hällristningar. Fornborgar och stora
gravfält från järnåldern. Salems kyrka med äldsta delar
från 1100-talet, samt tillhörande boställen och andra
byggnader. Gamla vägsystem samt bryggor och hamn-
platser som speglar kommunikationerna på vattnet. Det
av storgodsdriften ända sedan förhistorisk tid präglade
landskapet med en rad herrgårdsanläggningar med parker
och alléer, bl a Bergaholm, Fågelsta, Ladvik, Skårby, samt
Vällinge med tidiga industriella verksamheter. Äldre lant-
lig bebyggelse. (Miljön berör även Botkyrka och Söder-
tälje kommuner).

2 Söderby sjukhus
Sanatoriemiljö som i planering och arkitektur speglar
det tidiga 1900-talets medicinska och socialpolitiska
ambitioner. Landets största sanatorium, med slottslik-
nande sjukhusbyggnader och bostäder för olika katego-
rier anställda samt andra tillhörande byggnader med do-
minerande läge i landskapet. Omgivande park med gång-
vägar, utsiktstorn och begravningsplats. Anläggningen
uppfördes 1907-1910 efter ritningar av arkitekt G Wick-
man.

Områden med övriga nyttjandeintressen

* Jord och skogsbruksmark (3 kap. 4§ MB)
Brukningsvärd jord och skogsbruksmark får tas i an-
språk endast för väsentliga samhällsintressen då lämp-
liga alternativ saknas.

Söderby sjukhus

* Riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5§ MB)
Mälaren

* Riksintresse för sjöfarten (3 kap. 6§ MB)
Farleden Södertälje till Stockholm

* Riksintresse för gasledning (3 kap. 8§ MB)
Norr om Bornsjön.

* Riksintresse för 220-400 kV kraftledning
(3 kap. 8§ MB)

     Nordsydlig sträckning och öster från Kolbotten.

* Riksintresse för järnvägen (3 kap. 8§ MB)
Stambanan

* Riksintresse för vägtrafik (3 kap. 8§ MB )
E4/E20 hävdas som riksintresse med handlingsfrihet
att kunna breddas till 6 körfält

* Riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9§ MB)
Inom kommunen finns ett område som är av riksin-
tresse för försvaret, Vällinge övningsområde. För
området gäller ett förordnande enligt 12 kap. 4§ PBL
enligt länsstyrelsens beslut. Förordnandet innebär att
beslut om bygglov eller förhandsbesked ska prövas
av länsstyrelsen.

Kartbilaga
Se vidare karta över Riksintressen i bilaga 1, karta 3.

2 Lindängen
Lindängen är avsatt enligt habitatdirektivet för att skydda
växter som är gynnade av det varma klimatet som bildas
i sydvästra bergssluttningen.

3 Bergaholms ekhage
Bergaholms ekpark är avsatt enligt habitatdirektivet för
värden knutna till de grova ekarna.

4 Vällinge lund
Hagmarken vid Vällinge lund är avsatt enligt habitat-
direktivet för värden knutna till de grova ekarna.
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3.3 Regionala mål och riktlinjer

3.3.1 Regional Utvecklingsplan för Stock-
holms län (RUFS) 2001

Landstingsfullmäktige antog den 14 maj 2002 den re-
gionala utvecklingsplanen RUFS 2001 som Regionplan
för Stockholms län. Planen gäller i sex år fram till no-
vember 2008 och skall utgöra underlag för kommuner-
nas planering, för statliga organ och för andra aktörer.

I RUFS redovisas två scenarier för befolkningsutveck-
ling i regionen. Scenario Hög innebär en fortsatt snabb
tillväxt i ungefär den takt som gällt under 1990-talet.
Scenario Bas innebär en mindre hög tillväxttakt ungefär
motsvararande den som gällde under 1980-talet. De re-
gionala scenarierna har även brutits ner på kommunal
nivå. Den kommunala planeringen skall ha en bered-
skap för det högsta scenariot. För Salems kommun inne-
bär detta  följande för befolkning och bostadsbyggande:

I RUFS redovisas sju regionala kärnor, varav fyra är be-
lägna på Södertörn. Dessa är  Skärholmen-Kungens

Kurva, Flemingsberg, Södertälje och Haninge centrum.
Syftet med kärnorna är att utveckla regionala centrum
utanför Stockholm City med bostäder, kvalificerad ser-
vice och handel, samt  kultur och utbildning.

3.3.2 Utvecklingsplan för Södertörn

Södertörnskommunerna har tillsammans med Region-
plane- och trafikkontoret och Södertörns Utvecklings-
centrum diskuterat olika utvecklingsmöjligheter för Sö-
dertörn och redovisat slutsatserna i en förstudie benämnd
”Utvecklingsprogram för Södertörn” och en broschyr
benämnd ”Planering för framtidens Södertörn”.

I utvecklingsprogrammet redovisas två utvecklingsom-
råden på Södertörn, som benämns Telekomaxeln  och

Bioteknikaxeln. Inom den redovisade Bioteknikaxeln
finns 60% av dagens svenska bioteknikbransch.

I Botkyrka kommun pågår planering av Riksten (f. d. Tull-
inge flygplats) med bostäder och arbetsplatser. I Söder-
tälje planeras en ny trädgårdsstadsdel Glasberga belägen
endast 1 km från kommungränsen.

Befolkning i 1-000-tal invånare
Bas Hög

2002 2015 2030 2015 2030
Salem 13,8 17,5 19,5 19,5 23,5
Länet 1850 2035 2218 2135 2429

Antal påbörjade lägenhter
Bas Hög

2000-15 2016-30 2000-15 2015-30
Salem 2250 1500 3000 2250
Länet 135000 11000 180000 14000

3.3.3 Regional transportinfrastruktur

Länsstyrelsen har under 2004 fattat beslut om ”Läns-
plan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län
2004-2015”.

Bland större projekt  på Södertörn finns ombyggnad av
väg 225 (Moraberg-Lövstalund),  226 (Huddingevägen),
väg 73 (Nynäshamn - Älgvik-Fors), väg 259 (Södertörns-
leden från Sundby till E4:an) och väg 225 (Tullinge).

Övriga större projekt inom transportsektorn som disku-
teras i Stockholms län är ”Förbifart Stockholm” och
”Citytunneln i Stockholm”. Mellan Älvsjö-Kungens
Kurva/Skärholmen-Flemingsberg planeras en snabb-
spårväg.

3.3.4 Regionala miljömål

Regeringen har gett alla länsstyrelser i uppdrag att ut-
ifrån de sexton nationella miljökvalitetsmålen utarbeta
regionalt anpassade miljömål.  Länsstyrelsen i  Stockholms
län har 2006-05-19 antagit nya regionala miljömål för Stock-
holms län. I samband med antagandet gjorde länsstyrel-
sen en prioritering av fyra miljömål.

• God bebygd miljö

• Hav i balans samt levande kust och skärgård

• Ingen övergödning

• Frisk luft
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3.3.5 Skydd av tätortsnära natur i
Stockholmstrakten

Regeringen har gett länsstyrelsen i Stockholms län i upp-
drag att ta fram ett program för hur de mest värdefulla
tätortsnära naturområdena för friluftsliv och naturvård
skall få varaktigt skydd och förvaltning. Slutrapporten
överlämnades till regeringen i november 2003. För Sa-lem
ingår följande fyra områden i programmet:

Lindängen, som statligt natureservat. Ersboda, Garnudden
och Nedre Söderby som kommunalt naturreservat.

3.3.6 Norra Östersjöns vattendistrikt

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten skall medlemsländerna
dela in sin yta i avrinningsdistrikt. Stockholm län ingår
därvid i Norra Östersjöns vattendistrikt. Den nyinrättade
myndigheten finns på länsstyrelsen i Västermanlands län
och ansvarar för förvaltningen av kvaliteten på vatten-
miljön i distriktet.

3.3.7 Övriga mellankommunala intressen

Andra mellankommunala frågeställningar som berör
Salem och andra Södertörnskommuner är externhandelns
lokalisering, de gröna kilarna, Bornsjöns vatten-
skyddsområde, Mälarens vattenskyddsområde och trafi-
kens infrastruktur.

Vid Salems kommungräns både mot Botkyrka (Söderby
Park och Uttran) och Södertälje (Glasberga och Ritorps-
området) planeras utbyggnad av bostäder och arbetsplat-
ser på båda sidorna om kommungränsen.

3.4  Kommunala mål och riktlinjer

3.4.1 Övergripande mål

Följande övergripande mål och inriktningar för Salems
kommun mandatperioden 2003-2006 vad gäller utveck-
ling, miljö och planering antogs av kommunfullmäktige
2003-11-29.  Revidering av mål 1 och 2 skedde 2006-06-15
för mandatperioden 2007-2010.

1 Salems kommun skall präglas av en försiktig tillväxt i
enlighet med översiktsplanen där befintlig kapacitet i
skolor och förskolor utnyttjas.

2 Vattenkvalitén i Uttran förbättras genom att utbygg-
nad av kommunalt vatten och avlopp i Rönninge full-
följs. Dammar för rening av dagvatten till Flaten och
Uttran ska kunna anläggas under mandatperioden
2007-2010.

3 Kommunens arbete skall sträva efter en miljö i eko-
logisk balans. Människor och natur skall skyddas mot
skador och olägenheter.

.

3.4.2 Kommunala direktiv/program

Den gällande Översiktsplanen för Salems kommun an-
togs av kommunfullmäktige i november 1990. Den för-
klarades fortfarande vara aktuell 1998.

Områdesplan för Östra Rönninge antogs av kommun-
fullmäktige i mars 1986. Områdesplanen gäller som en
fördjupning av översiktsplanen för centrala delarna av
Rönninge och områdena norr om centrum. Den angivna
tvärleden, som skulle förbinda Rönningevägen med
Salemsvägen har inte byggts ut. Den kan byggas  i sam-
band med att det framtida området Södra Hallsta byggs
ut.

Översiktsplan för södra Rönninge antogs av kommun-
fullmäktige i april 1990. Det är en s k fördjupad över-
siktsplan och omfattar stora delar av Rönninge. Den
omfattar också större delen av den ovannämnda områdes-
planen för östra Rönninge. Flera områden i södra Rön-
ninge har detaljplanelagts och byggts ut med denna över-
siktsplan som utgångspunkt. Det gäller bl a områdena
Fiskarudden, Bergudden, Cintra, Backebo, Högbacka,
Bodavägen, Ålkistan och Engelsberg.

En revidering av Översiktsplan för Södra Rönninge
antogs av kommunstyrelsen i maj 1994. Den innehöll i
första hand en reviderad tidplan för utbyggnaden och
kommunalekonomiska kalkyler för utbyggnaden av vä-
gar samt vatten- och avloppsledningar.

Ett antal områden i framförallt västra delarna av Rön-
ninge har dock inte detaljplanelagts eller byggts ut. Det
gäller bl a Ellensdal, Heliodal, Dalsro, de södra och väs-
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tra delarna av Fruängen, samt Sjöudden. Områdena
Lustigknopp, Soldalen, Sandbäck, Karlskronaviken m fl
har inte heller byggts ut, men detaljplaner håller på att
tas fram eller så pågår planläggning.

3.4.3  Detaljplaner

Stora delar av tätortsdelen söder om E4/E20 är planlagda.
Arbete pågår med nya detaljplaner. Områden inom vilka
detaljplan finns, samt områden där detaljplanearbete på-
går i början på 2006.

Nyligen laga kraft-vunna detaljplaner

* Kv Björkstranden
Detaljplan vann laga kraft 2006-02-02.

Pågående detaljplaner

* Salems Centrum
Utbyggnad av ca 75 lägenheter i flerbostadshus i
Salems Centrum. I samband med ägarbyte pågår dis-
kussion om utbyggnad av Salems centrum.

* Kv Soldalen
Detaljplanearbete pågår. Syftet med planläggningen
är att ge förutsättningar för utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp.  Förtätning från 15 befintliga hus
till ca 40 st.

* Kv Sandbäck
Ett förslag till detaljplan skall utarbetas efter det att
detaljplanen för kv Soldalen blivit antagen. Plan-
förslaget innebär utbyggnad av kommunalt vatten och
avlopp, samt förtätning från två befintliga fastigheter
till ett 20-tal fastigheter med småhus

* Söderby Parks industriområde
Ett område väster om Söderby Gårds väg föreslås för
arbetsplatser. Planarbetet startar efter att Söderby Park,
västra delen är avslutad.

* Söderby Park, västra delen
Förhandlingar pågår i början av 2006 mellan kommu-
nen och markägaren om förändringar av innehållet i
gällande avtal och detaljplan för  västra de-
larna av Söderby Park.

* Förskola, Uttringe 1:682 m.fl.
Förslag till detaljplan för förskola och skola med plats
för 80 förskolebarn och 90 skolbarn är utställd våren
2006.

* Salem 27:1 (f d Rollbjörnshuset)
Ett 20-tal lägenheter är tänkt att rymmas i befintligt
kontorshus, som byggs på med två våningar. Trafik-
buller, ljusförhållanden, utelekytor och risker
för farliga godstransporter skall utredas.

* Kv Trädgårdsmästaren
Ett planförslag håller på att tas fram innehållande ca 70
lägenheter i flerbostadsvillor i tre våningar. En andel
av lägenheterna avses bli upplåtna med hyres-
rätt.

* Bollplan Prästbodavägen
Programsamråd har genomförts.

*  Ändring av 15 detaljplaner inom kommundelen Salem.
Avsikten är att förenkla för de boende att kunna utföra
kompletterande åtgärder soåsom uterum, burspråk m.m.

3.4.4 Samlad bebyggelse

Dåvarande byggnadsnämnden beslöt 1987-05-12 om av-
gränsningen av samlad bebyggelse enligt PBL. Inom
det avgränsade området gäller bygglovsplikt för nybygg-
nad och tillbyggnad.

Kartbilaga
Se vidare karta över detaljplanelagda områden i bilaga
1, karta 4.

Utbyggnad planeras av Salems centrum
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4    ALLMÄNNA INTRESSEN

4.1 Befolkning och bostadsbyggande

4.1.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer

I ”Övergripande mål och riktlinjer för Salems kommun
mandatperioden 2007-2010” anges att

” Salems kommun skall präglas av en försiktig tillväxt i
enlighet med översiktsplanen där befintlig kapacitet i
skolor och förskolor utnyttjas.

I april 2005 antog kommunfullmäktige ”Kommunalt
bostadsprogram (KBP) 2005-2009 för Salems kommun”.
Programmet omfattar 660 lägenheter, varav 297 små-
hus. I projektreserven ingår ytterligare 100 lägenheter.

4.1.2  Befolkning 2005/2006

Vid årsskiftet 2005/2006  var befolkningen i Salem 14 334
personer, varav 5 005 i kommundelen Rönninge.

Jämfört med länet fanns i slutet av 2005 en högre andel
barn och ungdomar upp till 20 år, samt personer i åldern
50-64 år. Andelen barn och ungdomar i åldern 0-19 år
och personer 60-74 år är 31,1% (jmf med länet 24,2%) res-
pektive 14,6% (jmf med länet 12,9%). Däremot är andelen
65 år och äldre lägre i Salem än länsgenomsnittet 12,3%
(jmf med länet 15,8%).

Vid årsskiftet 2004/2005 fanns det  863 utländska medbor-
gare,  vilket motsvarar 6,7% av totalbefolkningen. En tred-
jedel av de utländska medborgarna var finska medbor-
gare.

4.1.3 Bostäder och hushåll

I slutet av år 2005  fanns ca 5 800 lägenheter i Salem varav
drygt 3 450 småhus (60%). Andelen hyres-, bostads- och
äganderätter är ca 19%, 18% och 63%.

Trots att befolkningen i stort sett varit konstant från mit-
ten av 1970-talet till slutet av 1990-talet har antalet hus-
håll ökat med nära 1 000 st. Det beror på att antalet en-
och tvåpersonhushåll har ökat kraftigt, medan fyra- och
flerpersonhushåll har minskat. Antalet boende per lägen-
het har minskat från 3,2 till 2,3 mellan 1975 och 2003.

Under de senaste åren har befolkningen och antalet hus-
håll åter ökat.

4.1.4 Befolkningsprognos 2006-2020

Om utbyggnad sker enligt gällande KBP och förslag till
Översiktsplanen kommer totalbefolkningen att öka som
mest till omkring 15 500 personer år 2012 för att däref-
ter minska.
Antalet 1-5-åringar beräknas öka de närmaste åren när
Söderby Park byggs ut. Efter utbyggnaden av Söderby
Park kommer antalet förskolebarn att minska kraftigt.

Befolkning i Salem 1970-
2020
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Antalet skolbarn, 6-15 år, i kommundelen Salem minskade
för första gången på  tio år under 2001. Antalet skolbarn
beräknas stagnera de närmaste åren på drygt   1 600 skol-
barn, trots utbyggnaden av Söderby Park. Där-emot be-
räknas antalet skolbarn 6-15 år i kommundelen Rönninge
fortsätta öka med omkring 20-30 skolbarn per år fram till
2013 för att därefter minska.Efter 2015 beräknas antal skol-
barn minska både i kommundelar Salem och Rönninge.

Under hela programperioden kommer antalet äldre att öka
kraftigt. Mellan 1995 och 2010 kommer antalet personer
äldre än 65 år mer än fördubblas. Mellan 2010 och 2020
beräknas antalet äldre än 80 år mer än fördubblas.

4.2 Skolor och kommunal omsorg

4.2.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer

Kommunfullmäktige beslöt 1998-09-22 anta ”Äldre- och
handikapplan 1998-2005”. Kommunfullmäktige beslöt
1998-11-26 att anta ”Omvandling av kommunens grund-
skolor till F-9 skolor”, vari ingår en plan för utbyggnad
av kommunens F-9 skolor.

4.2.2  Grundskola

I Salems kommun finns fyra kommunala grundskolor och
en fristående friskola. Samtliga grundskolor är F-9-skolor.
Målet med F-9 skolor är att skapa en pedagogisk helhets-
syn inom skolväsendet från förskoleklass t o m skolår 9.
Den fristående F- 9 friskolan Söderby friskola, startade
sin verksamhet höstterminen 1997 i f d Söderbyskolans
lokaler i Salem.

I kommundelen Rönninge beräknas antalet skolbarn i
grundskolan öka fram till 2013. Trots en kraftig utbygg-
nad av bostäder de närmaste åren i Söderby Park beräk-
nas antalet skolbarn i kommundelen Salem vara stabilt
under programperioden för att därefter minska.

4.2.3  Gymnasium

I Salems kommun finns en gymnasieskola, Rönninge gym-
nasium, som startade sin verksamhet 1994. Skolan bedri-
ver undervisning i tre nationella program (naturvetenskap-
ligt, tekniskt och samhällsvetenskapligt) samt i det indivi-
duella programmet. Därutöver har skolan i samarbete med
PEAB, NCC, Plåt- och ventforum AB och JM special-
utformade byggprogram.

4.2.4  Förskola

I Salems kommun finns det fem förskoleområden.  Inom
varje förskoleområde finns ett antal förskolor och i vissa
områden även dagbarnvårdare. Förskolorna tar emot barn
i åldern 1-5 år.

4.2.5  Äldre- och handikappomsorg

För äldre och handikappade som har svårt att klara ett
eget boende finns tre särskilda äldreboenden med totalt
72 platser.

I kommundelen Salem finns även den privata bostads-
rättsföreningen Rönningeborg med lägenheter  för äldre.
I Rönninge finns flera privata vårdhem/vilohem med ett
regionalt upptagningsområde.

Säbyhemmet, nybyggt äldreboende i Salem

En utbyggnad av Salarps äldreboende med 18 platser
planeras år 2009. Socialförvaltningen bedömer att nytt
behov av 18 platser uppkommer 2013-1015 och ytterligare
18 platser 2020.

Kartbilaga
Se vidare karta över Skolor och kommunal omsorg i bi-
laga 1, karta 5.



20

4.3   Näringsliv i Salem

4.3.1  Gällande kommunala mål och riktlinjer

Näringslivskommittén antog 1991-05-16 övergripande
mål för kommunens näringslivsverksamhet -”Närings-
livsprogram”.

”Målet för utvecklingen i Salem är att kommunen skall
bli en komplett kommun med en bra miljö, attraktiva
bostäder, fungerande social och kommersiell service,
samt närhet till arbetsplatser för de boende. Detta för-
utsätter framförallt satsningar på faktorer som påver-
kar sysselsättning”.

I kommunens policy och insatser för näringslivet an-
gavs att det är angeläget att näringslivet utvecklas i
Salem. Fördelarna är många, bl.a. kan minskad
arbetspendling och en ökad dagbefolkning skapa un-
derlag för ett bredare serviceutbud. Vid planläggning
av nya arbetsplatsområden skall kommunen prioritera
kunskapsintensiva företag och företag som komplette-
rar befintligt näringsliv i kommunen.

Bästa tänkbara förutsättningar för näringslivet skall ska-
pas i Salem genom att noga lyssna till företagens behov
och medverka till smidiga lösningar för företagarna. En
uttalad vilja från kommunens sida är att företag skall
kunna få klara och snabba besked från kommunen. Det
kan t ex gälla att få förhandsbesked om bygglov för viss
byggnation, framtagande av detaljplaner m m.

Det finns ingen ambition från kommunen att långsiktigt
öka markinnehavet, däremot kan samarbetsavtal m.m med

större markägare såsom Stockholm stad förekomma som
kan underlätta framtida etableringar.

För samarbete mellan kommunen och det lokala närings-
livet finns en näringslivskommitté. Kommittén utser bl.a.
årets företagare.

4.3.2  Arbetstillfällen och näringsliv

I Salem finns endast ett fåtal arbetstillfällen. Den s k
arbetsplatskvoten, d v s förvärvsarbetande dagbefolk-
ningen i förhållande till den förvärvsarbetande natt-
befolkningen var år 2003 endast 35%, vilket var den läg-
sta kvoten i länet. År 2003 fanns det ca 2 450 arbetstillfäl-
len i Salem, varav över hälften inom offentlig förvaltning.
Det totala antalet arbetstillfällen har varit konstant sedan
i början av 1990-talet.

Enligt ”Företagsenkät 04” fanns det drygt 200 verk-
samma företag i Salem i slutet av 2004. Vanligaste verk-
samhet var service inkl. detaljhandel (22 företag), bygg-
och anläggning (22), konsulter (19) och hälso- och frisk-
vård (13). Ca 40% av företagen är enmansföretag och
hälften av de anställda bor i Salem. Enligt enkäten är
över hälften av företagsägarna över 50 år och 30% av
företagen drivs av kvinnor.

Den största arbetsgivaren är kommunen med ca 850 an-
ställda. Övriga större arbetsplatser är  Hemvärnets Strids-
skola, ICA Salem, City Trafik AB, Rönningeborgs Bo-
stadsrättsförening, Rosstorps vårdhem, Skolberga sjuk-
hem och primärvårdcentralen i Salems centrum. Under
senare år har ett antal nya företag etablerat sig utmed
Salemsvägen, bl a i Salems hantverksby.

4.3.3  Pendling

Av de drygt 7 000 förvärvsarbetande Salemsborna 2003
arbetade ca 1 450 personer eller 21% i den egna kommu-
nen. Drygt 2 450 Salemsbor (36%) arbetade i Stockholm
stad och drygt 1 550 (22%) arbetade i Huddinge/Botkyrka.

Enligt ”Resvaneundersökningen 1998-2000” från SCB
reste nära hälften av de förvärvsarbetande Salemsborna
med kollektiva färdmedel till arbetet, 41% åkte bil och
10% cyklade eller gick.  Andelen som åkte bil till jobbet
har minskat något under den senaste 20-årsperioden  (från
54% 1980, 45% 1990 och ca 41% 2000).

I kommundelen Rönninge etablerades flera pensionat och vilohem  i
början av 1900-talet. Flera finns kvar än  idag som vård- eller sjuk-
hem och konferensanläggningar. Här är entrén till Rosstorp vårdhem
med ett 60-tal anställda.
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Stora skillnader i resmönster föreligger mellan män och
kvinnor. 62% av kvinnorna åker kollektivt till jobbet,
medan motsvarande andel för män är 19%.  81% av
männen åker bil till jobbet, medan motsvarande andel
för kvinnor är 22%.

4.3.4  Skogs- och jordbruk

I Salems glesbygd finns fem jordbruk med ett 15-tal an-
ställda. Inom kommunen finns två stall med över 15
inackorderade hästar. I Nedre Söderby arrenderas en del
av marken ut till betesdjur.

4.3.5  Kommersiell service och livsmedels-
försäljning

I Salems kommun finns två centrumanläggningar. I Salems
Centrum finns förutom två butiker för livsmedelsförsäljning
bl.a post, bank, apotek, restaurang och systembolag. I
Rönninge Centrum finns, förutom livsmedelsförsäljning,
ett mindre utbud av annan service. I kommunen finns yt-
terligare fyra mindre lokaler med viss livsmedels-
försäljning. Ägare till Salems centrum och Rönninge cen-
trum är Brännkammaren AB.

Enligt en undersökning av Regionplane- och trafikkon-
toret har Salem den lägsta täckningsgraden 1997, dvs
faktisk försäljning jämfört med möjlig försäljning för
dagligvaror i länet. Täckningsgraden har minskat från
83% 1975 till 52% 1997.

4.3.6  Behov av nya arbetstillfällen

Salems företagsby

Antalet förvärvsarbetande Salemsbor kommer att öka
kraftigt de närmaste 10 åren för att därefter stagnera på
ca 8 500. För att arbetsplatskvoten inte skall försämras
skulle det beräkningsmässigt krävas att ytterligare ca 500-
600 arbetsplatser tillskapades i Salem fram till 2015. För
att Salem skulle få en arbetsplatskvot på ca 50%, vilket
är ett genomsnittsvärde för liknande förortskommuner i
Stockholms län, skulle det  behöva tillkomma drygt 2.000
arbetstillfällen under samma tid.

Kartbilaga
Se vidare karta över Arbetsplatser i bilaga 1, karta 6.
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4.4  Kulturmiljö

4.4.1  Gällande kommunala mål och riktlinjer

I förra översiktsplanen står som mål för kulturminnesvår-
den: ”Miljöer och objekt av kulturhistoriskt värde ska
skyddas, så att det kulturhistoriska värdet består. Vid
detaljplanering av Söderby Park ska Söderby-
anläggningens riksintresse för kulturminnesvården be-
aktas”.

4.4.2 Riksintressanta kulturmiljöer
I Salem finns två områden av riksintresse för kultur-
miljövård - Bornsjöområdet och Söderby (Se kap. 3.2.3)

Söderby sjukhusområde är av Riksantikvarieämbetet
utsett som en för riket intressant miljö (främst exteriö-
ren) då det på ett tidstypiskt sätt återspeglar  sekelskiftets
sanatoriemiljö och tidens syn på vård och sjukdom.

Bornsjöområdet med stenåldersplatser och herrgårds-
anläggningar samt tidiga industriella verksamheter är
klassad som ett riksintressant område.

4.4.3  Byggnadsminnen och kyrkliga
kulturminnen

Gamla Södertäljevägen är av Riksantikvarieämbetet  ut-
sedd som en  intressant vägmiljö. Den är ett gott exem-
pel på 1930-talets beredskapsbyggnationer och sträcker
sig böljande genom Bornsjöns vackra landskap.

4.4.4  Kulturhistoriskt intressanta miljöer

Två kulturhistoriska inventeringar har gjorts av Rön-
ninge och av norra Salem.

Bebyggelsehistorisk inventering genomförd 1982 av
länsantikvarien har fastställt vilka byggnader och fastig-
heter som har särskilt kulturmiljövärde och föreskriver
deras bevarandestatus.

Rönninge kulturhistoriska miljöer genomfördes av
Stiftelsen Stockholms Läns Museum och Salems kom-
mun 1986. Den utgjorde underlag till översiktplanen för
södra Rönninge. De kulturhistoriskt värdefulla områdena
delas in i helhetsmiljöområden och närmiljöområden.

Tre helhetsmiljöområden med kulturhistoriskt värde-
full struktur är Uttrans norra och Dånvikens östra strand,
Centrala Rönninge och Irisdalsvägen - Rönningevägen.

13 närmiljöområden som särskilt ingående belyser vik-
tiga delar av kommunens historia är:

1. Sjövretsvägen,  2. Uttringe Gård, 3. Uttringe Hages
väg,  4. Karlskronaviksvägen,  5. Säterstigen, 6. Tall-
sätravägen, 7. Rönningevägen/Vilhelmsrovägen, 8.
Centralvägen/Fiskaruddsvägen, 9. Salemsvägen/Damm-
torpsbacken, 10. Hagavägen/Vilhelmsdalsvägen, 11.
Fiskaruddsvägen, 12. Rönningevägen/Rönninge Gårds
väg, samt 13. Rönninge Gård.

I den vidare detaljplaneringen av sydvästra Rönninge
skall hänsyn tas till båda dessa inventeringar.

Kartbilaga
Se vidare karta över Kulturhistoriskt värdefulla områ-
den i bilaga 1, karta 7.

Norra Salem kulturhistoriska miljöer av Ingrid
Kennerstedt Bornhall och Salems kommun, tryckt 1994,
är en bearbetad version av remissupplagan ”Kulturhis-
toriska miljöer i norra Salem” från 1988.

En särskild kulturhistorisk undersökning av Söderby
sjukhus har gjorts av Jan Granberg, Stiftelsen Stockholms
Läns Museum, Länsmuseibyrån, mars 1988, på uppdrag
av Skanska AB. Den gjordes inför utbyggnaden av
Söderby Park, när det var aktuellt i början av 1990-talet.

Det område som inte har inventerats ur kulturhistorisk
synvinkel är Salemstaden. Salemstaden är ur arkitektur-
historisk synvinkel intressant för kommunen då den av-
speglar en omfattande förändring i kommunens historia
och markerar övergången från att ha varit ett litet sta-
tionssamhälle med omgivande landsbygd till att bli en
grön förort till storstaden.

Lundby Parstuga är skyddad som byggnadsminne enligt
3 kap. Kulturminneslagen. Parstugan anses vara byggd
vid 1700-talets början och är ett mycket vackert exempel
på en byggnad av detta slag, då den i sin särpräglade stil
är en av de bäst bevarade parstugorna med källare som
finns kvar.

Salems kyrka och dess kyrkogård är skyddad enligt 4
kap. 3§ Kulturminneslagen. Med sin plats på en udde i
Bornsjön är den en av de mest sedda byggnaderna i Salem.
I sina äldsta delar härstammar den från 1100-talet och
det antas att kyrkan är byggd på en gammal hednisk kult-
plats. Kyrkan har varit en samlande plats för Salemsbor
ända sedan den byggdes.
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4.4.6  Senare tid

Salem blir efter medeltiden ett område där det anläggs
stora gårdar. Närheten till Stockholm och de vackra om-
givningarna gjorde att många stormän erhöll mark här
och byggde gårdar, exempelvis Vällinge, Högantorp,
Bergaholm och Fågelsta.

I samband med att stambanan dras genom Rönninge
växer Rönninge stationssamhälle fram, först framförallt
som en sommarvistelse för rika storstadsbor. Här byggs
handelsträdgårdar och pensionat och i takt med bilens
intåg och pendeltrafikens utbyggnad etableras ett villa-
samhälle.

Under 1960-talet byggs Salemstaden, en radhusstad för
ca 8 000 människor. Salemstaden var under sin byggna-
tion  Europas största bostadsbyggnadsplats.

4.4.5  Fornminnen

För fornminnen och fornlämningar gäller Kulturminnes-
lagen. Kända fornminnen och fornlämningar finns re-
gistrerade hos Riksantikvarieämbetet. Människor har
bebott Salem i tusentals år. Genom sitt vattennära läge
var det tidigt en bebodd plats med centralt läge i Mälar-
regionen. Detta märks främst genom de många brons-
och järnåldersfynden i området. Vi hittar både fornborgar,
hällristingar, gravfält, skeppssättningar, gravklot, skål-
gropar och rösen. Närheten till handelsplatsen Birka med-
förde att Bornsjöområdet var en folkrik och aktiv plats
under Vikingatiden. Salem har alltid haft en central plats
för kommunikationer. I äldre tider användes sjöar och
vattendrag som kommunikationsleder, idag används vä-
garna. Exempel på nutida kommunikationsleder är Göta
landsväg , Riksettan, stambanan och E4/E20.

Salem är en för länet fornminnestät kommun och de flesta
fornlämningarna ligger i den norra delen, norr om E4/
E20. De mest omfattande fornminnesområdena är be-
lägna vid Söderby gård, Bergaholm och Skårby. Dessa
tre områden är av Länsmuseibyrån utvalda bland länets
50 mest  intressanta fornminnesområde. Utöver dessa
finns en mängd fornminnen runt Bornsjön.
Endast ett par fornlämningar finns i den södra delen av
kommunen. Det är i ett område i södra Rönninge, norr
om Uttringe gårds väg, på en höjd på östra sidan av
Karlskronaviken.

Karlskronaviksvägen

Kartbilaga
Se vidare karta över Kulturminnesvård m m i bilaga 1,
karta 8.

4.5  Grönområden, friluftsliv och vatten

4.5.1  Gällande kommunala mål och riktlinjer

”Naturvårdsprogram för Salems kommun” antogs av
kommunfullmäktige 1998-06-11.

Naturvårdsprogrammets huvudmål är att:

* Bevara den biologiska mångfalden i Salems kommun.

* Ge kommunens invånare möjlighet till en god livs-
miljö med rika naturupplevelser.

 I naturvårdsprogrammet redovisas 32 naturområden med
speciellt höga naturkvaliteter (se karta). Områdena är
värdeklassade i en tregradig skala, där klass 1 avser na-
tionellt intresse, klass 2 regionalt intresse och klass 3
lokalt intresse.

”Miljöpolitiskt handlingsprogram Vatten” fastställdes av
kommunfullmäktige 1991. Syftet med programmet är att
beskriva vattensituationen i Salem, d v s tillgång på yt-
och grundvatten och dess kvalitet, samt att föreslå nöd-
vändiga åtgärder ur vatten- och naturvårdssynpunkt.
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4.5.2 Riksintressanta naturmiljöer

I Salems kommun finns två områden av riksintresse för
naturvård - Korpberget (Lindängen) och Bornsjön samt
fyra Natura 2000-områden. Se kapitel 3.2.2 Riksintressen.
Kommunens stränder utmed Mälaren är dessutom av
riksintressen.

4.5.3 Områden av regionalt intresse för
naturvården

Ängs- och hagmarker
Särskilt värdefulla ängs- och hagmarker är utvalda av
Länsstyrelsen i den nationella ängs- och hagmarksin-
venteringen som redovisades 1993. Områdena är inde-
lade i tre värdeklasser. I Salem finns ett område av klass
3, Bergaholm.

Våtmarker
Särskilt värdefulla våtmarker är utvalda av Länsstyrelsen
i den nationella våtmarksinventeringen redovisad 1997.
Områdena är indelade i tre värdeklasser. I Salems kommun
finns fem områden av klass 2.

Nyckelbiotopsinventeringen
Särskilt värdefulla mindre skogsområden är utvalda av
Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen i den nationella nyckel-
biotopsinventeringen redovisad 1999.

Ädellövskogar
Förekomsten av ädellövskogar är inventerad av Skogs-
vårdsstyrelsen och Länsstyrelsen. Områdena är indelade
i tre värdeklasser.  I Salems kommun finns 9 områden av
klass 1,  4  av klass 2, samt 2  av klass 3.

Stockholms gröna kilar
De gröna kilarna är definierade av Regionplane- och
trafikkontoret i RUFS 2001 som större grönområden, som
leder från landsbygden in i de mer centrala delarna av
storstaden. Tillsammans med tvärgående gröna länkar
och stora utflyktsområden i länets utkanter bildar kila-
rna grundstommen i regionens grönstruktur. I Salem in-
går hela området norr om motorvägen i den s.k.
”Bornsjökilen”.

4.5.4 Stora opåverkade områden

Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast
obetydligt är påverkade av exploatering och andra in-
grepp i miljön skall så långt det är möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan påverka områdets karaktär
(3 kap. 2§ MB). I Salem finns ett sådant större område:

1. Skog- och vattenområdet mellan Mälaren i väster och
Bornsjöns östra strandområden.

Området består av ett stort sammanhängande skogs- och
vattenområde som endast är obetydligt är påverkat.

4.5.5  Ekologiskt särskilt känsliga områden

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur
ekologisk synpunkt  (3 kap. 3§ MB) skall så långt möj-
ligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
De mark- och vattenområden som skall ges ett skydd
är främst:
* Områden som genom övergödning eller andra former

av miljöförstörning är känsliga för ytterligare påver-

kan. I Salem omfattas sjöarna Flaten och Uttran av
detta då deras näringsstatus är ogynnsam.

* Områden med instabila produktionsförhållanden  och
ogynnsamma återväxtsförutsättningar.

* Områden som inrymmer växt- och djurarter som är
utrotningshotade. I Salem omfattas Bornsjön, Tullan,
Uttran, Skårbydammen, västra Dalkarssjöängen, Ny-
bodadammen, Lindängen, Bornhuvud, Talbydam-
men,  Duvdalsdammen, Kolbottendammen  samt
Bergaholms gravfält av detta kriterium.

* Områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och som
samtidigt inrymmer särskilda ekologiska värden. I
Salem omfattas Tullan (vattenkvalitet),  Nedre Söder-
by (ängs- och hagmark), Bergaholm (ängs- och hag-
mark), Männö (våtmark), Acksjön (våtmark), Berga-
holms våtmark (våtmark), Falkbergets nordbrant
(nyckelbiotop), Hamnberget (nyckelbiotop), Ädellöv-
skogar, Häckningslokaler, Alléer av detta kriterium.

4.5.6  Skyddad natur

Det finns flera former av skydd för markområden enligt
Miljöbalken (MB). Nedan följer de former och områden
som är aktuella för Salems kommun.

Naturreservat (7 kap. 4§ MB).

Naturområden som har särskilt höga värden från
natur-, kultur- eller friluftssynpunkt kan skyddas som
naturreservat. I Salems kommun finns ett naturreservat
och fyra områden föreslagna att bli naturreservat.
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Befintligt natureservat

Bornsjöområdet
Större delen av Bornsjöns avvattningsområde är skyddat
som naturreservat enlig 7 kap. MB. Inom Bornsjöns na-
turreservat gäller särskilda restriktioner.

Föreslagna naturreservat

Lindängen med Högantorpsbäcken
Lindängen bildar en naturlig enhet med naturreservatet
Korpberget i Södertälje kommun. Bergsbranten är en be-
römd växtplats för många sällsynta växter i Stockholms-
trakten. I Högantorpsbäckens ravin växer flera intressanta
växtarter knutna till den fuktiga miljön. Länsstyrelsen
arbetar med att avsätta området som statligt naturreser-
vat.

Naturminnen (7 kap. 10§ MB)

Naturföremål som har kulturellt eller naturvetenskapligt
värde, tack vare sin skönhet eller märkliga beskaffenhet,
kan skyddas som naturminne. Dessa får inte tas bort el-
ler skadas.  I Salems kommun finns fyra naturminnen.

Biotopskydd (7kap. 11§ MB)

Biotopskydd avser att skydda, från natur- och kultursyn-
punkt, värdefulla små biotoper i jordbruks- och skogsland-
skapet. I jordbrukslandskapet är samtliga alléer, källor,
odlingsrösen, småvatten och våtmarker, stenmurar och
åkerholmar skyddade. I Salems kommun pågår arbete med
att biotopskydda skogen på Bornhuvud.

4.5.7  Bostadsnära grönområden

Forskningen har visat att tillgång på gröna områden nära
bostaden har stor betydelse för människors hälsa och
välmående. Tätorternas gröna områden fyller dessutom
flera andra funktioner:

* Social funktion som mötesplats och för rekreation, lek
och avkoppling.

* Kulturell och identitetsskapande funktion genom äldre
strukturer och anläggningar som alléer, parker, träd-
gårdar och dungar kring gårdar.

* Ekologisk funktion för bevarandet av den biologiska
mångfalden.

* Pedagogisk funktion för skolor, utbildnings- och
exkursionsverksamhet.

I tätorten är trädplanteringar, parker och trädgårdar vik-
tiga stadsbyggnadselement. Det gröna i bebyggelsen fun-
gerar som luftrenare, bullerdämpare och klimatskapare.
Grönområden utgör även förutsättningar för ekologiska
lösningar för dagvattenhanteringen som fosforrenande
fördröjningsdammar och infiltrationsanläggningar.

I det pågående arbetet med skydd av tätortsnära grön-
områden har länsstyrelsen föreslagit nedanstående om-
råden i  Salem som särskilt värdefulla för friluftsliv.
Dessa områden föreslås avsättas som naturreservat:

Garnuddens friluftsområde
Garnuddens friluftsområde som ägs av kommunen är ett
välbesökt, kuperat skogsområde vid sjön Uttran. Inom
området finns strandnära gångväg, motionsspår och bad-
plats.

Nedre Söderby gravfält
Nedre Söderby gravfält ägs av Stockholm Vatten AB och
sköts idag genom kommunens och markägarens försorg
som beteshage. Området är ett populärt närströvområde
med kaffeservering i den kulturhistoriskt intressanta går-
den Nedre Söderby.

Nedre Söderby

Ersboda
Ersbodaområdet består av den tidigare jordbruksmarken
kring torpet Ersboda. Området ägs av Stockholm Stad.

Kartbilaga
Se vidare karta över Natur och grönstruktur i bilaga 1,
karta 9.
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4.5.8   Fritidsanläggningar

Övriga större fritidsanläggningar i kommunen är  Salems
Golfbana, Salems Skjutbana, Salems Tennishall, Salems-
vallen, Salems Ishall samt Säby sim- och sporthall. I
Salems glesbygd finns två ridanläggningar, två natur-
stigar och en golfanläggning.

Kartbilaga
Se vidare karta över Fritidsanläggningar Salems tätort i
bilaga 1, karta 10.

4.5.9  Grundvatten

Möjligheter till uttag av grundvatten i berggrunden är
mindre goda i Salem. Stora grundvattentillgångar med
mycket goda uttagsmöjligheter i jordlagren finns endast
i den del av Uppsalaåsen som är beläget vid  Söderby.

Inom delar  av kommunen finns områden där salt grund-
vatten kan förekomma. Risken ökar med ökande brunns-
djup, stigande uttag och närhet till Mälaren.

4.5.10 Sjöar och vattendrag

Salems kommun är beläget inom huvudavrinningsom-
rådet (flodområde) 61 Mälaren/Norrstöm (enligt SMHI:s
system). Inom huvudavrinningsområdet finns tre
avrinningsområden inom vilka nio sjöar är belägna. EU:s
vattendirektiv ställer nya krav på att nuvarande status
för sjöarna ej försämras utan istället förbättras.
I ett examensarbete av Helena Törlind (1999) ”Dagvatten
i Salem - flöden, föroreningar och förslag till ekotekniska
reningsanläggningar” redovisas förslag för att minska
dagvattenutsläpp till Uttran och Flaten.

Salems nordvästra avrinningsområde

Mälaren

Mälaren fungerar som vattentäkt för hela Stor-Stockholms-
området. Vattnet är av förhållandevis god kvalité. Mäla-
rens stränder är branta med liten vassvegetation och läm-
par sig väl för bad och fiske.

Bornsjöns/Vällingåns avrinningsområde

Bornsjön
Bornsjön fungerar som reservvattentäkt för hela Stor-
Stockholm. Vattenkvalitén är hög, men en viss försäm-
ring har skett under senare delen av 1900-talet. Bornsjöns
avrinningsområde är till större delen skyddad som vatten-
skyddsområde och naturreservat.

Tullan

Tullans vatten är av god kvalitet.

Igelsjön
Igelsjön är en liten igenväxt, näringsrik sjö i ett naturligt
slutstadium.

Bergsjön
Bergsjön är en liten, relativt näringsrik sjö med breda
vassbälten. Vattenkvalitén är godtagbar, men bör förbätt-
ras.

Acksjön
Acksjön är en liten, näringsrik sjö i ett naturligt slutsta-
dium.

Tumbaån/Tullingeåns avrinningsområde

Uttran/Utterkalven
Uttran och Utterkalven är två sjöar som skiljs åt av en
grund tröskel. Uttran är av länsintresse för fritidsfisket.
Vattnet är mycket övergött och sjön drabbas årligen av
syrefria bottnar. Sjön är därför klassad som ekologiskt
särskilt känslig.

Dånviken
Dånviken är en tidigare del av Uttran som har avskiljts
genom anläggning av en järnvägsbank. Vattnet är
näringsrikt, men ej lika övergödd som Uttran.

Flaten
Flaten är en mycket övergödd sjö som är betydelsefull för
landskapsbilden och friluftslivet. Vattnet är så övergött
att sjön årligen drabbas av syrefria bottnar.
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Flaten

4.5.11  Vattenskydd

Vattentäkter och dess avrinningsområde kan skyddas
som vattenskyddsområden (7 kap. 21 § miljöbalken).
För varje vattenskyddsområde upprättas skydds-
föreskrifter. I Salems kommun finns ett vatten-
skyddsområde, samt ytterligare två förslag på vatten-
skyddsområden.

Bornsjöns vattenskyddsområde
Bornsjöns vattenskyddsområde omfattar större delen av
Bornsjöns avrinningsområde ända in på kommunens
tätbebyggda områden. Bornsjön är reservvattentäkt för
hela Stockholmsområdet. Inom Bornsjöns vatten-
skyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter.

Föreslagna vattenskyddsområden

Östra Mälarens vattenskyddsområde
Östra Mälarens vattenskyddsområde omfattar norra Mäl-
arstranden intill Bornsjöns vattenskyddsområde. Vatten-
skyddsområdet föreslås få ett inre och ett yttre skydds-
område och området skyddar bl a Norsborgs vattenverk,
som försörjer Salems kommun med dricksvatten.

Bastmora vattenskyddsområde
Bastmora vattenskyddsområde omfattar västra och nord-
västra Mälarstranden. Vattenskyddsområdet föreslås få
ett inre och ett yttre skyddsområde. Vattenskyddsområdet
skyddar vattenverket vid Bastmora som försörjer Söder-
tälje med dricksvatten.

4.5.12  Strandskydd (7 kap. 13§ MB)

Strandskydd (7 kap 13 § miljöbalken) råder vid alla sjöar
och vattendrag större än ca 1 m breda. Strandskyddet
omfattar normalt mark och vatten inom 100 m från
strandlinjen. Strandskyddet kan utvidgas till 300 m inom
särskilt värdefulla områden. För Mälaren, Bornsjön och
Tullan gäller 300 m strandskydd. Inom strandskydds-
område är det förbjudet att uppföra byggnader eller göra
andra åtgärder som kan inskränka på allmänhetens till-
träde till marken eller som kan skada djur- och växtlivet.
Endast om s.k. särskilda skäl föreligger kan kommunen
ge dispens från strandskyddet. Länsstyrelsen prövar dis-
penser inom Bornsjöns naturreservat.

Kartbilaga
Se vidare karta över Vattenförhållanden i bilaga 1, karta
11.
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4.6 Trafik

4.6.1   Gällande kommunala mål och riktlinjer

Den 15 december 2005 antog  SL, södra Regionstyrelsen
”Förslag till utbudsplan 2004 med inriktning 2005-2006
för bussar och lokaltåg i Södra trafikregionen”.

Under år 2001 genomfördes en  s k ”Trafiknätsanalys”
för Salem (ej glesbygden). Detta för att kunna fastställa
trafiksäkerhets- och framkomlighetsstandarder på det
befintliga vägnätet, dels utifrån uppmätta trafikflöden på
huvudvägnätet och dels utifrån polisrapporterade olyckor.
Dessutom analyserades vägsystemet ur miljösynpunkt där
buller- och emissionsnivåerna beräknades översiktligt.
Utifrån Trafiknätsanalysen utarbetades en delutredning
benämnd ”Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Salems
kommun”.  I delutredningen redovisas förslag till trafik-
säkerhetshöjande åtgärder på Rönningevägen och Skyt-
torpsvägen, samt utredning av nytt gång- och cykelnät i
Salem.

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslöt 2003-06-02
att sända ”Trafiksäkerhetsprogram för Salems kommun
2004-2009” på bred samrådsremiss under hösten 2003.
Trafiksäkerhetsprogrammet anger förslag till åtgärder
under de närmaste fem åren. Programmet redovisades i
tekniska utskottet i oktober 2003.

4.6.2  Vägtrafik

Det regionala vägnätet i sydvästra sektorn byggs upp
kring de två infartsvägarna till Stockholm, E4 och
Huddingevägen (väg 226). E4/E20  passerar genom Salems

kommun och delar kommunen i en landsbygdsdel och en
tätortsdel. Väg 226 har i Salems kommun ingen fortsätt-
ning längs järnvägen utan trafiken leds mot Söderby Gårds
väg alternativt Skyttorpsvägen genom Salem.
Salemsvägen utgör in- och utfartsled till E4:an för biltrafik
från kommundelen Rönninge.

Trafiken på E4/E20 har ökat kraftigt de senaste åren.
Störningar av trafiken på motorvägen kring Salems tra-
fikplats uppträder såväl vardag som helgdag.  Väg-
avsnittet kring Salems trafikplats är ett olycksdrabbat
vägavsnitt på E4/E20. Under 2002 byggdes Salems tra-
fikplats om med längre avfartsramper.

Trafikflöden på Söderby Gårds väg och Skyttorpsvägen
till korsningen med Säbytorgsvägen uppgick 2001 till
ungefär 8 000 fordon/vardagmedelsdygn varav ca 30%
utgjordes av genomfartstrafik. Mätningar i slutet av 2004
visar att trafiken ökat på dessa sträckor till 9 000-9 500
fordon per dygn. På Salemsvägen var trafiken 2001 ca   7
000 fordon/vardagsmedeldygn.

Kartbilaga
Se vidare karta över vägnätsfunktion och polisrappor-
terade trafikolyckor 1996-2004 i bilaga 1, karta 12.

4.6.3  Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Salems kommun består av buss och
pendeltåg. Pendeltågen mellan Stockholm och Södertälje/
Gnesta stannar vid Rönninge station. Bussnätet består
av linje 725 mellan Tumba station och Nytorp, samt linje
708 som går  mellan Hallunda och Rönninge station ut-
med gamla Riksettan. Linje 730 är en servicelinje som
trafikerar Rönninge och Salem med mindre buss.

Större delen av kommundelen Salem (utom bebyggelse
utmed östra delen av Söderbyvägen) och kommundelen
Rönninge norr om järnvägen har god tillgänglighet (400
m till busshållplats/pendeltåg eller 200 m till service-
hållplats) till kollektivtrafik.

 I ”Utbudsplan för bussar och lokaltåg  i  Södra trafik-
regionen” anges en ny sträckning genom Söderby Park
för buss 725 mellan Rönninge och Tumba station.

Kartbilaga
Se vidare karta över Kollektivtrafiknät i bilaga 1, karta 13.

4.6.4  Gång- och cykelnät

Genom Salem passerar två regionala cykelstråk som för-
binder Stockholm med Södertälje. Delar av huvudstråket
bedöms idag ha låg standard. Salems kommun har ett
väl utbyggt gång- och cykelnät i kommundelen Salem
som till största delen består av separata gång- och cykel-
vägar med god trafiksäkerhet. I kommundelen Rönninge

Trafik på E4/E20
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4.7 Teknisk försörjning

4.7.1  Gällande kommunala mål och riktlinjer

Kommunstyrelsen beslöt 1998-05-26 att anta ”Energi-
plan för Salems kommun”. I planen har kommunens
tätortsdelar indelats i olika områden med förslag till
lämplig uppvärmningsform.

Kommunfullmäktige i Salem beslöt 2000-06-05 att anta

”Avfallsplan för Salems kommun för tiden fram till år
 2005”. Vid periodens slut är målsättningen att 93% av
hushållsavfallet skall återvinnas. Deponering skall ske i
Deponi 2000, som följer de skärpta miljökrav som EU-
direktiven om deponering ställer.

Kommunfullmäktige i Salem antog 1995-05-23 ”VA-plan
1995-2005”. I planen anges att den övergripande mål-
sättningen är att alla fastigheter i kommunen skall an-
slutas till kommunens allmänna VA-nät under perioden.

Enligt mål 5 för miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen skall utbyggnaden av VA följa tidtabellen i projekt-
plan för Bostadsprogrammet och enligt särskilt mål skall
lokalt omhändertagande av dagvatten gälla för utbygg-
nad där geologiska förutsättningar finns.

Bygg- och miljönämnden har 2001-12-18 antagit en
”Policy för uppförande av mobiltelestationer inom
Salems kommun”.

4.7.2 Vatten- och avloppsförsörjning

Vattenförsörjning till Salem sker via en huvudledning
från Norsborgs vattenverk. I Salem finns en vattentorn
med en kapacitet på 3 700 m3, vilket är tillräckligt även
vid ett dygns driftavbrott och klarar även behovet av
brandvatten. Norsborgs vattenverk ägs av Stockholm
Vatten AB. Verket tar sitt råvatten från Mälaren och en
mindre del från Bornsjön. Bornsjön fungerar även som
reservvattentäkt för Stockholmsregionen om Mälarens
vatten skulle bli förorenat.

Vattenskyddsområde för Bornsjön med skydds-
bestämmelser fastställdes 1998-05-19 av länsstyrelsen.

För Mälaren, har Stockholm Vatten förslagit utvidgning
av Mälarens vattenskyddsområde och Södertälje
kommun har föreslagit inrättande av Bastmora vatten-
skyddsområde, vilket berör Salem.

Genom två tunnelpåslag avleds 97% av kommunens av-
loppsvatten till SYVAB:s tunnelsystem för vidaretransport
till reningsverket vid Himmelfjärden, som har utrymme för
ökad belastning. Under senare år har det kommunala VA-
systemet byggts ut kraftigt i Rönninge. Idag saknar en-
dast delar av västra Rönninge kommunala VA-ledningar
och ligger ej med i kommunens verksamhetsområde för
VA. Spillvatten från dessa fastigheter leds via enskilda
avloppsanläggningar med skiftande kvalitet till sjön Uttran
och Flaten.

I Salems glesbygd norr om E4/E20 finns spridd bebyg-
gelse med enskilda VA-anläggningar. I Högantorp,
Salems kyrka och Vällinge finns mindre avloppsrenings-
verk och vattenverk. På Stockholm Vattens marker på-
går försök med olika typer av mindre enskilda avlopps-
anläggningar på initiativ av Stockholm Vatten AB.

4.7.3  Dagvatten

Separata dagvattenledningar  finns utbyggda för kom-
mundelen Salem och dessa avleds till Utterkalven. Inom
kommundelen Rönninge är ledningsnätet endast delvis
utbyggt med separata dagvattenledningar. I övrigt av-
leds dagvatten i öppna diken, dammar eller genom
markinfiltration. Dagvatten avleds både till Flaten och
Uttran. Under 2001 byggde Stockholm Vatten AB en
större dagvattendamm invid Bornsjön, strax före avfar-
ten till Salem, för utsläpp av dagvatten från E4/E20.

följer gång- och cykelnätet i stort sett gatunätet med
blandtrafik med låg/mindre god trafiksäkerhet.

Kartbilaga
Se vidare karta över Regionala cykelstråk och övergri-
pande GC-nät i bilaga 1, karta 14.

4.6.5  Trafiksäkerhet

Under perioden 2000-2004 inträffade 125 polis-
rapporterade trafikolyckor med personskador, varav 24
på det lokala gatunätet. Av de 125 olyckorna har 22 or-
sakat svåra personskador, varav 4 på det lokala vägnä-
tet. Endast en trafikolycka med dödsfall skedde under
perioden.

I ”Trafiksäkerhetsprogram 2004-2009”  föreslås följande
prioriterade trafiksäkerhetshöjande åtgärder:

* Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rönningevägen
* Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Skyttorpsvägen
* Ny cirkulationsplats Skyttorpsv./Söderby Gårds väg
* Ombyggnad av korsningen Säbytorgsv./Skyttorpsv.
* Ny cirkulationsplats Rönninge Centrum
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I ett första steg att förbättra sjön Flatens vattenkvalitet
har en dagvattendamm planerats att utföras i Herrängs-
parken. Bygglov är sökt och beviljat,  men blivit
överklagat. En mindre dagvattendamm planeras även i
Sandbäcksområdet vid Uttran.

4.7.4  Energiförsörjning

För elförsörjningen i Salem finns en större transforma-
torstation vid Kolbotten.
   Stationen har anslutning till stamnätet på 400 kv och
220 kv, samt till regionnätet på 70 kv. Två 400 kv-ledningar
passerar kommunen i nord-sydlig riktning. Från stationen
matas sydvästra Stockholm genom 220 kv-ledning mot
Bredäng resp. Högdalen. Ett antal 70 kv-ledningar från
Kolbotten matar Södertälje och Södertörn. Svenskt Kraft-
nät AB äger stamnätet och Vattenfall Eldistribution AB
äger det regionala och lokala nätet (0,4-20 kv-ledningar).
    Svenskt Kraftnät har på uppdrag från regeringen på-
börjat utredningen ”Stockholms Ström” om det framtida
kraftledningsnätet (70-400 kv). Utredningen skall ta hän-
syn till driftsäkerhet, teknisk utveckling, miljöastekter och
regionens förväntade utveckling. I ett förslag till framtida
stam- och regionnät föreslås nedläggning av 220 kVah 70
kV nätet i Salem. Vattenfall satsar på utbyggnad av
elkraftförsörjningen till Salems kommun med nya jord-
kablar som kommer att ersätta nuvarande störnings-
känsliga ledningar. Förstärkningen av elnätet kommer att
medföra schaktarbeten inom befintliga väg- och parkmarks-
områden.

Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) svarar för fjärrvärme-
försörjningen i Salem. Ledningsnätet för fjärrvärme-
leveranser i Salem ingår i ett sammanhängande regionalt
nät inom sydvästra Stockholm. Den värme som  SFAB

levererar kommer till största delen från Igelstaverket i Sö-
dertälje, där biobränsle utgör huvuddelen av energikäl-
lan.

Högspänningsledningar vid Oxelby, Lundby

4.7.5  Naturgas

För en eventuell framtida utbyggnad av naturgasnätet
finns ett stamledningsreservat av riksintresse genom
norra och västra delen av kommunen. Reservatet har en
bredd av 400 m eftersom läge för ledning ej bestämts.
Inom denna zon gäller särskilda regler för bebyggelse-
utveckling. Under 2004 har en ny förstudie till ett  natio-
nellt stamnät för gas tagits fram av Svenskt Naturgasnät
AB. Salem berörs ej av detta förslag.

4.7.6  Avfall och återvinning

SRV återvinning ansvarar för insamling av avfall från hus-
håll och företag i Salem. I första hand sänds avfall till
behandlingsanläggningen i Sofielund i Huddinge kom-
mun. I Salem finns en återvinningscentral, vid Statoil, som
tar emot hushållens olika avfallsfraktioner. Dessutom finns
ett tiotal återvinningsstationer som tar emot glas, pappers-
förpackningar, tidningar m m. Under 2001 insamlades 3

192 ton hushållsavfall, varav 953 ton eller 30% var sorte-
rat. I Salem kommun finns 5 nedlagda avfallsdeponier och
en mellanlagringsplats (Boktorp 1:12) för markåtervinning
som fortfarande är i drift.

4.7.7  IT- och telekommunikation

I centrala Rönninge finns central telestation som 1999
utbyggdes för ADSL för datakommunikation. Sedan år
2000 har samtliga hushåll och företag i centrala Salem
som har tillgång till kabel-TV även möjligheter att an-
sluta sig till Internet.

Över 97% av kommunens hushåll och företag har idag
möjlighet att ansluta sig till snabb internetförbindelse
antingen via ADSL och/eller Kabel-TV.

I Salems tätort finns idag fyra separata master och fem
sändare på befintliga byggnader för mobiltelefoni. I Salems
glesbygd finns ytterligare ett antal master och sändare.

4.7.8  Övrigt

Inom kommunen finns ingen grus- eller bergstäkt. I
Uttrans grustag i Botkyrka kommun invid gränsen till
Söderby pågår utvinning av grus och bergskross. Läns-
styrelsen beslöt 2004-02-17 att ge fortsatt tillstånd till
grusverksamhet fram till år 2014. Beslutet överklagades
av Salems och Botkyrka kommun till Stockholms Tings-
rätt, men det avslogs i november 2004.

Kartbilaga
Se vidare karta Teknisk försörjning i bilaga 1, karta 15.
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4.8  Hälsoskydd och riskfaktorer

4.8.1 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (5 kap Miljöbalken) är angivna för
högsta föroreningshalter som inte får överskridas inom
ett geografiskt område i landet. Idag finns miljökvalitets-
normer för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, kol-
monoxid, bly, bensen och partiklar (PM10) i utomhus-
luft, samt riktvärde för ozon. Miljökvalitetsnormer för
svaveloxid och bly, svaveldioxid, partiklar och kolmon-
oxid skall klaras efter 2004. Kväveoxider skall klaras efter
2005 och bensen och ozon skall klaras efter 2009. Enligt
miljöbalken måste ett åtgärdsprogram upprättas, om man
befarar att en miljökvalitetsnorm kan komma att över-
skridas. I Salem finns risk att partikelhalten överskrider
miljökvalitetsnormen längs E4:an efter 2004.

4.8.2  Buller

Buller orsakar, vid höga nivåer, störningar i nattsömn och
ger koncentrationssvårigheter. Inom Salem alstras buller
framförallt genom tre källor - biltrafik, järnväg och skjut-
banor. Bebyggda områden med höga bullervärden finns
längs järnvägen, Skyttorpsvägen, Salemsvägen, Söderby
gårds väg, Säbytorgsvägen och Rönningevägen. Även
längs andra vägar kan bullervärden över uppställda rikt-
värden uppnås. Buller från skjutbanan i Hallsta kan be-
röra områden i nordvästra Rönninge medan buller från
skjutbanan i Vällinge endast berör ett 20-tal fastigheter i
glesbygden.
   Riksdagen antog 1997, i anslutning till behandling av
propositionen ”Infrastrukturinriktning för framtida
transporter”, följande riktvärden för trafikbuller för
nybyggnationer:

Nybyggnad  bostäder (trafik och järnvägsbuller)
- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus

(vid fasad resp. uteplats)
- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning

till bostad
Vid nybyggnation skall även vibrationsstörningar från
järnvägstrafiken beaktas. Banverket har tillsammans med
Naturvårdsvreket tagit fram följande riktvärden som bör
klaras
- Hastighet 0,4 mm/s
- Acceleration 14 mm/s2

Vård och undervisningslokaler
- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

Arbetslokaler
- 65 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

65 dBA ekvivalentnivå utomhus för vägtrafikbuller
- 55 dBA maximalnivå inomhus nattetid avseende bul

ler från järnvägstrafiken.

För befintliga skjutbanor gäller enligt naturvårdsverkets
allmänna råd från 1981, SNV RR 1981:2 följande rikt-
linjer för impulsljud:

- 65-80 dB(A)I  dagtid för bostäder
- 60-75 dB(A)I  dagtid för undervisningslokaler, vård

lokaler och fritidsområden
- 55-65 dB(A)I  nattetid (22-07).

För nyanläggningar gäller särskilda riktlinjer med maxljud
10 dBA lägre än för befintliga anläggning.

Förslag till kommunala mål och riktlinjer
För nybyggnation av bostäder skall gälla de riktlinjer för
buller från trafik och järnväg som finns angivna  i
Infrastrukturinriktning för framtida transporter. Det
innebär att bullerutredningar skall göras vid nybyggnation
200 m från järnväg, inom 300 m från E4/E20 och 50 m från
genomfartsleder i Salem. En särskild utredning bör belysa
de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att
riktlinjerna även skall gälla för befintlig bebyggelse.

4.8.3  Radon

Radongas i höga halter inomhus orsakar förhöjda risker
för cancer. Radon i inomhusluften kan orsakas av för-
höjda halter i marken eller av byggnadsmaterial. Det
svenska gränsvärdet (juridiskt bindande), taget av so-
cialstyrelsen, för radon i bostäder är 200 Bq/m3. I Salem
finns flera områden som har för höga markradonhalter.
Högriskområden är grusåsar och enstaka områden med
högaktiva bergarter. I Salems kommun finns hög-
riskområde i Söderby Park. Den framtagna radonkartan
över kommunen ska ses som en grov uppskattning av
risken för förhöjda markradonhalter.

Förslag till kommunala mål och riktlinjer
Samtliga bostäder skall klara gränsvärden för radon.
Särskild restriktioner skall gälla för bostäder som byggs
i Söderby Park.

4.8.4 Häst- och ridanläggningar

Utredningar visar att 5-10% av befolkningen bedöms vara
allergiska mot hästar.
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I Salems  kommun  finns idag åtta häst- och ridanlägg-
ningar. Samtliga, utom en, ligger norr om E4:an. För-
slag på uppförande av nya häst- och ridanläggningar har
framförts av enskilda personer och grupper för Ersboda
och Vitsand.

Ett statligt betänkande från 1989 (SOU 1989:86)
rekommenderade att nybyggda bostäder, skolor och
daghem inte borde uppföras närmare än 500 m från
stall eller andra byggnader för djurhållning. Detta
skyddsavstånd har även rekommenderats i Boverkets
allmänna råd. Socialstyrelsen har i ett skyddsblad från
1991 rekommenderat ett skyddsavstånd på 200 m
mellan hästhållning och bostäder, skolor och förskolor.

Förslag till kommunala mål och riktlinjer
I tätorten skall Boverkets och Socialstyrelsens rekommen-
dationer gälla och inom ej tätbebyggt område skall rekom-
mendationerna ej gälla.

4.8.5 Förorenade områden

Förorenade områden kan innebära att den aktuella mar-
ken och även omgivande mark är förorenad. Det kan
innebära begränsningar i markanvändning eller krav på
sanering av marken. I Salem finns följande exempel på
förorenade områden:

Deponier: (1 pågående, 5 avslutade). Diverse förore-
ningar.
Skjutbanor: (2). Främst blyföroreningar.1)

Skjutfält: (2). Främst blyföroreningar.
Handelsträdgårdar: (8). Bekämpningsmedelsrester.
Reningsverk: (3). Tungmetaller.
Industriområde: (1). Tungmetaller och oljeföroreningar.

1) HVSS skjutbana sanerades i norra delen under 2004

Förslag till kommunala mål och riktlinjer
All exploatering av förorenade områden skall föregås av
markundersökningar av området.

4.8.6  Verksamheter och transportleder för
  farligt gods

Transportleder för farligt gods upprättas för att styra trans-
porten av giftiga och explosiva varor till verksamheten
med farligt gods. I Salem finns tre verksamheter som han-
terar farligt gods. Drivmedelsförsäljning vid Tvärvägen
(Statoil) och Säbyvägen, samt ishallen i Salems centrum.
Transport av farligt gods ska i första hand ske på de av
Länsstyrelsen beslutade primära transportlederna och se-
kundära transportlederna. Det innebär ökad risk för all-
varliga tillbud vid trafikolyckor på dessa vägar. Det finns
därför skäl att riskplanera för närliggande byggnaders sä-

kerhet. Rekommenderade vägar för transporter med far-
ligt gods i Salem är E4/E20 (primär transportled) och
Salemsvägen, Säbyvägen och  del av  Säbytorgsvägen
(sekundära transportleder).

Svenska Gasföreningen rekommenderar idag att tank-
station för metan/biogas skall placeras på minst 100 me-
ters avstånd från lokaler och från bostäder. Det pågår ar-
bete med att se över lagstiftning kring dessa skyddsav-
stånd.

Förslag till kommunala mål och riktlinjer
Vid detaljplanering och bygglov för tillkommande bebyg-
gelse inom 100 m från transportvägar och verksamheter
för farligt gods skall riskanalys göras. Till transporled  och
verksamheter för farligt gods skall eftersträvas ett
byggnadsfritt avstånd på 25 m , från kontorsbebyggelse
40 m och tät bostadsbebyggelse 75 m. Riskanalys skall
även göras för ny bebyggelse inom 100 m från järnväg.

Tankstation för biogas skall placeras på minst 100 meters
avstånd från lokaler (barnstuga, skola m m) och från bo-
städer.

Häst vid Karlskronaviksvägen
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4.8.10  Elektromagnetisk strålning

Statens strålskyddsinstitut (SSI)  har i allmänna råd an-
tagit gränsvärden för icke joniserande strålning. Samma
gränsvärden anges även i rekommendationer från FN:s
världshälsoorganisation WHO och ICNIRP. Icke joni-
serande strålning kommer bl.a. från mobilmaster och
dess basstationer som sitter på mobiltelefonmaster och
höga byggnader. Gränsvärdena är uppsatta med hänsyn
till de uppvärmningseffekter som strålningen kan or-
saka på kroppens vävnader.

Gränsvärdena överskrids på enstaka meters avstånd
framför antennerna. På större avstånd än något tiotal
meter från antennerna är strålningsstyrkan mycket låg.
För en högt placerad antenn kan högsta värdet på mark-
nivån uppgå till  maximalt en tiondel av gränsvärdet.

Förslag till kommunala mål och riktlinjer
Ingen ny bebyggelse eller lokal för barn och ungdomar
skall tillkomma i områden där rekommenderade vär-
den i SSI:s allmänna råd överskrids.

Kartbilaga
Se vidare karta över Hälso- och riksfaktorer i tätort res-
pektive landsbygd, bilaga 1, karta 16-17.

4.8.7  Områden med risk för översvämningar

I Salems kommun finns inga bebyggda områden där det
råder risk för översvämning. Endast i den absolut strand-
nära zonen vid obebyggda sträckor av Mälarstranden
finns översvämningsrisker enligt rapport från SMHI
2003.

4.8.8  Skredriskområden

Skredriskområden finns där instabila markförhållanden
kombineras med lutande mark. För hög markbelastning
kan ge sättningar eller skred. I Salems kommun  finns
endast ett känt riskområde, längs Dånviksvägen vid
Rudolfshovsparken.

4.8.9   Brandförsvar

Södertörns Branförsvarsförbund, f d Botkyrka Brandför-
svar, anger följande insatstider (från larm till början av
brandbekämpning) till mindre än 10 minuter för Salems
tätort, Söderby och Rönninge centrum, mindre än 20 mi-
nuter för övriga kommunen, förutom Bockholmssättra där
insatstiden anges till under 30 minuter.

Förslag till kommunala mål och riktlinjer
I samband med utbyggnad av VA-nät bör brand-
vattenförsörjning säkerställas genom anordnande av
brandpostnät.
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5.1 Tröskelvärden

Tröskelvärden som är avgörande för den kommunala
planeringen är kapaciteten i tekniska anläggningar, sko-
lor och förskolor. För Salems kommun är kapaciteten i
skolorna det viktigaste tröskelvärdet. Om utbyggnaden
leder till behov av att bygga en ny skola leder detta till
stora påfrestningar på den kommunala ekonomin. Att
ändra upptagningsområdena för skolorna är ett sätt att
lösa  frågan och behoven över tiden. Kan boende i Rön-
ninge tänka sig att låta sina barn gå i skola i Salem, om
och när antalet lediga skolplatser ökar där?

Förskolebehovet ökar också, framförallt i södra Rön-
ninge, där situationen får klaras med provisoriska lokaler.

För övrig infrastruktur finns också tröskelvärden som
är av stor betydelse för framkomlighet och trafiksäker-
het som t ex standard på gator  gc-vägar, för personbils-
trafik, gång- och cykeltrafik, busstrafik (kollektivtrafik)
i Rönninge. De vägar och passager som utgör flaskhalsar
är bl.a. Sandbäcksporten och Dånviksvägen vid Rudolfs-
hovsparken.

5.2  Varsam förtätning

En lägre ambitionsnivå i befolkningsutvecklingen.
Utbyggnaden av de återstående delarna, sydvästra Rön-

5 TÄNKBARA STRATEGIER
FÖR KOMMUNENS
UTVECKLING

ninge, är inte planlagda ännu och planläggningen sker
långsamt. Den lantliga karaktären bibehålls.

Kommunen lanserar sig som en mycket attraktiv bo-
stadskommun med ett varierat bostadsutbud i vackra
omgivningar, samt med god kvalitet inom förskola, skola
och äldreomsorg. Det innebär att utbyggnad, framfö-
rallt i västra Rönninge, måste  ske med en varsam och
försiktig förtätning. Detta  framförallt för att lösa VA-
problemen.

5.3  Bygg för den egna befolkningen

Om Salems kommun ska klara efterfrågan på bostäder
för den egna befolkningen, dvs för de ungdomar som
växer upp, för äldre och  även för andra som vill flytta
från sin nuvarande bostad av olika skäl,  måste det  byg-
gas minst 1 200 bostäder fram till år 2015.

5.4 Planera för en växande region

Om Salems kommun ska planera för att möta regio-
nens växande behov av bostäder och arbetsplatser så
krävs större utbyggnad. Ett sådant behov grundar sig
på de prognoser för Salem som redovisas i regional ut-
vecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, RUFS.

Det skulle innebära att det inom Salems kommun skulle
behöva byggas 3 000 bostäder under perioden 2001-
2015. En sådan kraftig utbyggnad skulle innebära att
både Salems centrum och Rönninge centrum skulle fört-
ätas,  samt att hela Hallstaområdet byggs ut. Befolk-
ningen skulle då kunna öka till 19 500 personer år 2015
(enligt RUFS alternativ hög).

5.5 Pendlarkommun

Kommunen utnyttjar förbättrade kommunikationer till
storstaden Stockholm, men även till Södertälje, Botkyrka
och Huddinge genom att satsa på attraktiva bostäder för
fler pendlingshushåll. Goda bostäder i goda lägen och
gott om utrymme för barnfamiljer som föredrar egna-
hem framför lägenheter närmare Stockholms innerstad
blir då kommunens nisch. Satsningen kräver ökad när-
service och utbyggnad av skolor,  förskolor etc. Pend-
lingen ger förutom ekologiskt negativa effekter en ensi-
dig befolkningsstruktur – inte minst dagtid – och kan
även ge sämre förutsättningar för den lokala servicen.
Situationen har vissa likheter med 1960-talets bostads-
områden där allt fler funktioner, förutom själva boendet,
hamnar utanför kommunen.
(Citat och saxat ur ”Omvärldsanalys över FÖP för Ny-
näshamn”av Jerker Söderlind, avd för regional plane-
ring vid Tekniska Högskolan i Stockholm 1998).

5.6  Flerkärnig region, enligt RUFS

Kommunen lanserar sig som ett komplement till Stor-
Stockholms näringsliv, med höga krav på arbetsrelaterad
service, betydligt lägre lokalkostnader, högkvalitativ elek-
tronisk infrastruktur etc. En sådan inriktning kräver även
en satsning på mycket goda boendemiljöer och ett mer
varierat fritidsutbud. En sådan satsning är på sikt mer
ekologisk, eftersom arbetspendlingen minskar procen-
tuellt sett. Till viss del kan detta alternativ motverkas av
förbättrade transportkommunikationer och möjligheter
till ökad rörlighet. (Delvis saxat ur ”Omvärldsanalys över
FÖP för Nynäshamn”).

.
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Föreliggande förslag till  ”Översiktsplan för Salems kom-
mun”, vilket bl a anger kommunens framtida mark- och
vattenanvändning baseras på en avvägning mellan all-
männa intressen. Översiktsplanens tidshorisont är år 2015.
Rekommendationer hur föreslagen framtida mark- och
vattenanvändning ska genomföras redovisas område för
område.

Kommunen har delats upp i fem geografiska  huvudom-
råden, Rönninge, Salem, Hallsta-Ersboda, Söderby och
Salems glesbygd. Inom varje huvudområde förekommer
delområden som kan vara bevarandeområden, med in-
riktning på kultur (BK), natur (BN), både natur och kul-
tur (BNK), friluftsliv och turism (BF) eller trafik (BT)
samt förändringsområden (F) och utredningsområden
(U).

Med bevarandeområden menas att nuvarande markan-
vändning skall fortsätta under planperioden fram till år
2015. Bevarandeområden skall skiljas från naturreser-
vat som innebär att marken skyddas även på sikt. I vissa
bevarandeområden föreslås dock att nuvarande markan-
vändning skyddas även på sikt genom bildandet av natur-
reservat. Med förändringsområden avses att markanvänd-
ningen föreslås förändras under planperioden till nya bo-
stads-/arbetsplatsområden, förskolor/skolor och dag-
vattendammar m.m.. Med utredningsområden menas om-
råden där det krävs ytterligare utredning om framtida
markanvändning.

 6 OMRÅDESVISA
REKOMMENDATIONER

Karta över
marknanvändning
i Rönninge

6.1 Rönninge

Rönninge var tidigare uppdelat i fyra delområden. Norra
delen av Rönninge, där nuvarande markanvändning
skulle fortgå, samt tre förändringsområden, Rönninge
centrum, södra Rönninge och Vilhelmsdal (kv Skogsro).

Från de kulturhistoriska inventeringar som har gjorts i
området, bedöms sex hus som kulturhistoriskt värdefulla,
samt tolv hus som kulturhistoriskt intressanta. Tre om-
råden anges som närområden som särskilt belyser vik-
tiga delar av kommunens historia.

Kommunfullmäktige antog i april 1990 fördjupad över-
siktsplan för södra Rönninge. Planläggning och utbygg-
nad av kommunalt vatten och avlopp har följt denna över-
siktsplan.  En revidering av översiktsplanen gjordes se-
nare som antogs av kommunstyrelsen i maj 1994. Revi-
deringen avsåg  förändrad tidplan för utbyggnadstakten
och kommunalekonomiska frågor. I övrigt behölls samma
markanvändningsplan. Planläggningen är dock inte klar
för de södra och västra delarna. Sammanlagt har ca 30 st
detaljplaner upprättats mellan 1990–2004 som berör
södra Rönninge.

För förslagen inom olika områden, se kartan nedan.
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Nya bostadsområden med gruppbebyggelse som har
kommit till under 1990-talet är kv Ålkistan, kv Pilen, kv
Lustigknopp, kv Rönnen, kv Engelsberg, kv Boda, kv Hög-
backa och kv Gustavslund. Övriga områden som har plan-
lagts för friliggande småhus är bl a Boktorp, Backebo,
Cintra, Fruängen, Fiskarudden, kv Lönnen, Bergudden,
kv Stugan, kv Skogstuna, Hallsta, Uttringe Hage, Sjövreten
m fl. Vatten och avlopp har dragits fram till alla dessa
områden, utom till Fiskaruddsvägens ände. Gator har
också byggts ut i de områden där kommunen är huvud-
man.
   I norra Rönninge har en ny skola, Nytorpsskolan, en
enparallellig skola för årskurs F-9, byggts och ett nytt
idrottshus uppförts vid idrottsplatsen.

Förändringsområden

F3: Rönninge centrum

Rönninge station

Beskrivning
I Rönninge centrum finns två tomter, som ännu inte är
bebyggda. Det är fastigheterna  Saluhallen 1 och Ströms-
dal 1 som ingår i gällande detaljplan.

Rekommendationer

Bebyggelseutveckling
Strömsdal 1 skulle kunna innehålla 10-20 lägenheter i
flerbostadshus. Saluhallen 1 skulle kunna inrymma bo-
städer, kontor och handel.

Genomförande
Buller från både väg och järnväg bör särskilt uppmärk-
sammas vid detaljplanering.

F4: Södra Hallsta och Tvärleden

Beskrivning
Södra Hallsta är ett obebyggt naturområde, som ägs av
Stockholms stad, norr om den s k Dansbanetomten. Om-
rådet utnyttjas som närströvområde för Salemsborna.

Tvärleden är en ny trafikled som i framtiden kan avlasta
korsningen Salemsvägen/Rönningevägen. Tanken är att
tvärleden ska byggas mellan Salemsvägen och Rönninge-
vägen i ett stråk mitt för infarten till kv Skogsro,
Vilhelmsdal. För att få kostnadsbärare bör utbyggnaden
av Tvärleden ske samtidigt med exploateringen av södra
Hallsta.

Rekommendationer
Bebyggelseutveckling
Södra Hallsta finns  med i det kommunala bostads-
programmet. Projektet innehåller ca 50 bostäder, uppde-
lat på 30 småhus och 20 lägenheter i flerbostadshus.
Stockholms stad har tecknat avtal med en tänkt bygg-
herre. Eleverna i grundskolan skall tillhöra Skogsängs-
skolans upptagningsområde.

Södra Hallsta med ungefärligt läge för Tvärleden

Genomförande
Detaljplan bör upprättas för området där den s k Tvär-
leden bör ingå. Stora krav ska ställas på utformning av
bostäder och tvärled till omgivande bebyggelse och na-
tur.  Målsättningen är att detaljplaneartbetet skall påbör-
jas 2007.

F7:   Soldalen/Sandbäck

Beskrivning
Området består av permanentbebodda och obebyggda
fastigheter. Kommunen äger flera obebyggda tomter.

Rekommendationer
Bebyggelseutveckling
Området föreslås förtätas med bostäder och att infarts-
vägarna och kommunala VA-ledningar byggs ut.
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Barrtorpsbacken behålls som naturmark. Möjligheterna
att anlägga en båtbrygga ska undersökas i det pågående
detaljplanearbetet.

F8:   Sydvästra Rönninge

Beskrivning
I huvudsak har Södra Rönninges östra delar planlagts
och byggts ut enligt den fördjupade översiktsplanen för
södra Rönninge som antogs 1990. Ett antal områden  åter-
står dock att detaljplanelägga och byggas ut i sydvästra
Rönninge.

Kommunala gator och VA har ej blivit utbyggda i området.
Områdets stränder utmed Uttran och Flaten omfattas av
strandskydd på 100 meter. Ett starkt bebyggelsetryck finns
i dessa områden. I avsaknad av riktlinjer för utbyggnad
av dessa områden har kommunen vid ett flertal tillfällen
varit tvungna att avstyrka förhandsförfrågan om bygg-
lov för nybyggnad av friliggande villor och avstyckningar.
I slutet av 2005 fanns 216 befintliga fastigheter i området,
varav 114 hus för permanentboende, 39  fritidshus, 13
obebyggda tomter och 17 övriga fastigheter.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslöt 2004-10-25 att följande riktlin-
jer skall gälla för sydvästra Rönninge i det fortsatta ar-
betet med Översiktsplanen. ” Karlskronaviken skall ingå
i sydvästra Rönninge som första utbyggnadsområde. Syd-
västra Rönninge skall redovisas som förändringsområde
med förslag till indelning av delområden (detaljplaner)
med översiktlig tidplan för utbyggnad av delområden.
För att underlätta enskild och kommunal finansiering
av VA-utbyggnad skall det prövas att sänka minsta tomt-
storlek till 3 000 kvm .”

Utbyggnad av bostäder
Sydvästra Rönninge byggs ut i princip med en bostad på
varje fastighet. Fastigheter som är större än 3000-4000
kvm tillåts delas till två stycken d.v.s minsta tomtstorlek
blir ca 1500-2000 kvm vid nybildning/avstyckning.

Områdesbestämmelser/detaljplan för delområde Sjö-
udden under planperiod
Under planperioden införs områdesbestämmelser/detalj-
plan för delområde Sjöudden för att förhindra att fritids-
hus omvandlas till permanentbebodda bostäder. Områdes-
bestämmelserna innebär att fritidshusets bruksarea inte
får övertiga 60 kvm, utbyggnaderna får sammanlagt ej
överstiga 20 kvm bruksarea, byggnadshöjden får högst
vara 3,5 meter och endast en våning är tillåten. Enskilda
avloppslösningar skall vara godkända av bygg-och miljö-
nämnden. Dessa kan även lösas i samverkan mellan flera
fastighetsägare.  Vattenförsörjning  löses med egen brunn.
En kartläggning av befintliga avloppsanläggningar ska
genomföras. Enskilda VA-anläggningar (tank, minirenings-
verk el dylikt) ska godkännas av bygg- och miljönämnden
i syfte att minska utsläppen i Dånviken och Uttran.

Kommunstyrelsen beslöt 2005-01-31 att södra Fruängen
skall indelas i Gråstenaområdet och Sjöudden. Gråstena-
området skall detaljplanläggas och planeras för utbygg-
nad av kommunalt VA under planperioden, medan Sjö-
udden skall detaljplaneläggas efter planperiodens slut
(2015), då även kommunalt VA byggs ut. Under tiden är
inriktningen bebyggelse med fritidshus och krav att
avloppsfrågan löses med enskilda avloppslösningar som
är godkända av bygg- och miljönämnden.

Rekommendationer
Övergripande riktlinjer
Sydvästra Rönninge föreslås byggas ut etappvis under
planperioden enligt följande:
1. För att minska näringsbelastningen på sjöarna Uttran

och Flaten ansluts all bebyggelse till det kommunala
VA-nätet.

2. Antalet kostnadsbärare för VA och gata ska vara så
många som möjligt för att uttaget per fastighet ska bli
skäligt och det beräknade underskottet för VA
minimeras.

3. Utmed Rönninge gårds väg och Uttringevägen be-
hålls en öppen landskapsbild (en zon fri från bebyg-
gelse).

4. Möjligheterna att ta sig mellan grönområden i norr,
söder och väster på naturstigar och mindre gator skall
tas tillvara på i den fortsatta detaljplaneringen.

5. För att få en skälig kostnadstäckning för VA-verk-
samheten och gatukostnadsersättning för den en-
skilde fastighetsägaren ska det prövas att vid av-
styckning sänka minsta tomtstorlek till ca 2000 kvm.

6. En särskild utredning ska göras i förstudien till varje
detaljplan som anger lämplig tomtstorlek mer i detalj
med hänsyn till övergripande riktlinjer, befintlig
fastighetsindelning, kostnad för VA och gata, strand-
skydd, tågbuller, kulturhistoria och topografiska för-
hållanden.
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F10:   Förskola och skola i Rosenlund

Beskrivning
Området består av plan kulturmark.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
Del av fastigheten föreslås byggas ut med F-2-skola och
förskola för 175 barn och 25 personal.

Genomförande
Detaljplanläggning pågår.

Fig: Sydästra Rönninges indelning: 1. Karlskronaviken, 2. Ellensdal,
3. Eskilsborg, 4. Sjöudden, 5. Rönninge Kungsgård, 6. Gråstenaområdet,
7. Södra Ekdalen, 8. Heliodal, 9. Rosenlund, 10. Dalsro, 11. Uttringe
Gård, 12. Del av Sjövreten, 13. Sjöudden.

Utbyggnad av kommunalt VA och vägar
Kommunalt VA och vägar byggs ut i takt med att detalj-
planer färdigställs. Gatukostnader fördelas genom gatu-
kostnadsutredning i samband med detaljplaneläggning. För
delområde Sjödudden kan det bli aktuellt med särskilt av-
tal med samtliga berörda fastighetsägare för utbyggnad
av Sjöuddsvägen och del av Dånviksvägen. Den plane-
rade VA-utbyggnaden innebär en nettobelastning på kom-
munens VA-verksamhet under planeperioden på totalt ca
2 milj  kr. Utbyggnaden i delområdet Sjöudden, efter plan-
perioden, innebär ytterligare belastning på kommunens VA-
verksamhet på ca 3,5 milj kr.

Genomförande
Sydvästra Rönninge byggs ut enligt nedanstående utbygg-
nadsordning. Tillkommande bebyggelse är uppskatt-
ningar. Varje delområde motsvarar i princip en detalj-
plan. Utbyggnaden beräknas ske under planerioden med
ca 1-2 detaljplaner/år. Utbyggnaden av delområde Sjö-
udden sker efter planperiodens slut (2015 el senare).

Delområde                  Permanentbebodda fastigheter
Befintliga Tillkommande

1  Karlskronaviken 7 25
2  Ellensdal 17 15
3  Eskilsborg 15 25
4  Sjöudden                              (områdesbestämmelser)
5  Rönninge Kungsgård 28 10
6  Gråstenaområdet 13 10
7  Södra Ekdalen 14 30
8  Heliodal 4 5
9  Rosenlund 2 5
10 Dalsro 2 2
11 Uttringe gård 1 2
12 Sjövreten, del av 2 0
   efter år 2015
4  Sjöudden 33 15

.F12:   Garnuddsvägen

Beskrivning
Obebyggd mark vid järnvägsspåren, Rönninge station.

Rekommendationer
Bebyggelseutveckling
Detaljplan finns för arbetsplatser, men den har inte blivit
genomförd. Planering för infartparkering pågår.

Genomförande
Gällande detaljplan medger infartsparkering.

F17:   Cirkulationsplats Rönninge Centrum

Rekommendationer
Genomförande
Korsningen Salemsvägen/Rönningevägen/Stationsvägen
i Rönnninge Centrum föreslås byggas bli cirkulationsplats.

F18:  Gångstig runt Flaten

Beskrivning
Idag finns gångstig mellan Irisdalsv. och Herrängsparken.

Rekommendationer
Genomförande
En gångstig föreslås bli anlagd runt Flaten. Under plan-
perioden planeras stigen byggas ut med undantag för
sträckan genom kv Björkstranden. Gångstigen byggs ut i
etapper i samband med detaljplaneläggning och/eller för-
säljning av mark. Under planperioden prioriteras stigen
utmed västra sidan av Flaten i samband med detalj-
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planeläggning av Rönninge Kungsgård. Längs kv Björk-
strandens strand reserveras en 10-20 m bred sträcka (prick-
mark) som ej får bebyggas för att inte omöjliggöra en sam-
manhängande strandpromenad på sikt.

F19:  Herrängens dagvattendamm

Beskrivning
Plan naturmark.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
Bygglov för dagvattendamm har beviljats, men över-
klagats. I mars 2005 avslog Länsstyrelsen överklagandena.

F20: Sandbäcks dagvattendamm

Beskrivning
Naturmark.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
Mindre dagvattendamm för rening av dagvatten från de
centrala delarna av Rönninge söder om järnvägen.

Bevarandeområde trafik

BT 1: Stambanan

Beskrivning
Stambanan med skyddszon är riksintresse för järnvägen.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning

Utredningsområden

U1: Ekdalen-Källdalen

Beskrivning
Källdalen/Ekdalen är ett sammanhängande, obebyggt
naturområde i västra Rönninge. Området består av ett
ädellövskogsparti med en bäck och igenväxande ängs-
mark med grova ekar. Området utgör ett betydelsefullt
inslag i Rönninges villasamhälle. Kombinationen av
gammal betesmark, lund med ädellövträd och bäckdal
utgör en värdefull miljö både för biologisk mångfald,
kulturhistoria. landskapsbild och bostadsnära friluftsliv.
En välanvänd gångstig går från Hagsätersvägen i syd-
väst, över fältet upp till jätteekarna vid Sandbäcksvägen.
Under 1900-talet har delar av åkermarken utnyttjats av
handelsträdgårdar.

Området saknar motsvarighet i kommunens tätortsdel. I
gällande översiktsplan för södra Rönninge (1990) reser-
veras området för gruppbyggda småhus med ett väg-
reservat för en framtida huvudgatan med gc-väg som är
anpassad till att södra Rönninge kan trafikförsörjas med
normalbussar.

Rekommendationer
Bebyggelseutveckling
Området ska redovisas som utredningsområde men med
inriktning att det ska bevaras som grönområde. Om det
visar sig tekniskt och/eller ekonomiskt omöjligt att trafi-
kera sydvästra Rönninge med normalstor SL-buss via
Uttringevägen/Uttringe gårds väg så bör föreslaget läge
finnas kvar som alternativ.

Detaljplaner och bygglov utformas så att riksintresse för
järnvägen ej hotas.

Genomförande
Prövning av bygglov inom skyddszon skall föregås av
samråd med Banverket.

Bevarandeområde Kultur

BK 12: Rönninge Kungsgård

Beskrivning
Gårdsanläggningen består av mangårdsbyggnad med två
flyglar. Den är vackert belägen strax nordväst om sjön
Flaten med öppna hagmarker ned mot sjön. Till gården
hör även andra byggnader såsom f d stall och vagnslider.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
Närmiljön med Rönninge Gårds välbevarade byggnader
och spår av odlingsmark bevaras.

BK 13: Uttringe Gård

Beskrivning
Den nuvarande byggnaden uppfördes omkring 1898.
Byggnad med närmast omgivning donerades till Svenska
Folkdansens vänner 1906.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning

Närmiljön kring Uttringe Gård bidrar till förståelsen för en
väsentlig del av Rönninges historia och bör bevaras.
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Genomförande
Området anges som ett utredningsområde under plan-
perioden. En korridor genom dalen föreslås dock ligga
kvar som reservatsområde för en framtida huvudväg med
gång- och cykelväg från Toredal fram till Uttringevägen.

U2: Bintebo dagvattenanläggning

Beskrivning
Området utgörs av naturmark.

Rekommendationer
Markanvändning
Det finns behov av att rena dagvattnet som kommer från
sjön Flaten och som sedan rinner ut i sjön Uttran. Enligt
tidigare dagvattenutredningar bär dagvattnet med sig stora
mängder fosfor och därför föreslås att en damm byggs
med ett spridningsdike för rening av dettta dagvatten.

Genomförande
En utredning bör göras av kostnader och möjlig redning.

U4:  Gång- och cykelväg Uttringe-Södertälje

Rekommendationer
Genomförande
Den föreslagna gc-vägen utgör en viktig förbindelse mel-
lan Salem/Rönninge och Södertälje. .Diskussion har på-
börjats med Södertälje kommun om genomförandet av ge-
mensam gc-väg som ansluter till befintlig huvudled för
gång- och cykeltrafik i Södertälje kommun. Vid detaljplan-
earbetet med Karlskronaviken skall närmare utredas lämp-
lig sträckning av gc-väg i Rönninge.

Karta
markanvändning
Salem

6.2 Salem

Området är utbyggt i slutet av 1960-talet med framförallt
grupphus, men också flerbostadshus och friliggande vil-
lor. Vissa förändringar har skett inom området sedan det
byggdes. I anslutning till Salems centrum uppförs kon-
torshus.

Översiktsplanen 1990 beskrevs i sina rekommendatio-
ner att ”nuvarande markanvändning ska i huvudsak fort-
sätta inom området. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma
inom området bortsett från nämnda hus”.

Sedan dess har en del byggnader tillkommit i Salem, t ex
Fritidsgården Huset, Skogsängsskolans ombyggnad med
större idrottshall och ny huslänga, samt äldreboendet
Säbyhemmet och Galaxens förskola.

Ytterligare förtätning diskuteras framförallt i och omkring
Salems centrum.

Förändringsområden

F1: Salems Centrum

Beskrivning
Vid centrumparkeringen planeras ca 75 lägenheter i fler-
bostadshus med hyresrätt, förutsatt att någon byggherre
är intresserad av att genomföra detta. Detaljplan är un-
der framtagande. Centrumägaren avser att försälja
centrumanläggningen med en ny detaljplan.

En förtätning med bostäder i och omkring Salems cen-
trum skulle möjliggöra ett tillskott på lägenheter i ett cen-
tralt läge nära till kollektivtrafik och skulle passa bra för
både ungdomar och äldre, men även för andra grupper,
såsom barnfamiljer. Underlaget för centrumbutikerna
skulle öka och den kommersiella servicen skulle kunna
utvecklas positivt.

Rekommendationer
Föreslagen markanvädning
Bebyggelseutveckling

Bostadsbebyggelse
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Ny bostadsbebyggelse i centrumområdet bör till form,
skala, materialval och färgsättning anpassas till de befint-
liga bostäderna som finns inom centrumområdet. En hel-
hetssyn bör prägla den tillkommande bebyggelsens ge-
staltning.

Genomförande
Detaljplaner bör upprättas för respektive område.

F2: Vitsippan (tidigare kv Linnéan)

Beskrivning
Ett kuperat naturområde som nyttjas för rekreation.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
Den nuvarande naturmarken tas i anspråk för bostäder.

Bebyggelseutveckling
Området skall reserveras endast för behovsprövat sär-
skilt boende.

Genomförande
Detaljplan bör upprättas för området

F13: E4/E20

Beskrivning
E4/E20 utgör riksintresse för vägtrafik.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
Markutrymme reserveras för sex körfält. Ingen exploate-
ring får ske inom 50 meter från motorvägen.

F14: Cirkulationsplats Säbyv./Salemsv.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
Markutrymme reserveras för cirkulationsplats.

F15: Trevägskorsning Skyttorpsvägen/
Säbytorgsvägen

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
Markutrymme reserveras för trevägskorsning. Bygglov
har beviljats för sådan utformning.

F16 Västra infarten Söderby Park

Beskrivning
Området norr om Skyttorpsvägen östra delen vid kors-
ningen med Söderby Gårds väg är idag obebyggt och
består av plan naturmark. Enligt detaljplan för Söderby
Park skall ny tillfart som medger busstrafik till området
anläggas väster ifrån.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
Markutrymme reserveras för omläggningen av del av Skyt-
torpsvägen med cirkulationsplats Skyttorpsvägen/
Söderby Gårds väg för tillfart till Söderby Park.

Utredningsområde

U3 Del av kv Berget

Beskrivning
Ett kuperat naturmarksområde som gränsar mot HSB:s
befintliga flerbostadshusbebyggelse uppe på höjden, samt
nära förskolan Skogsängsgården.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
Den nuvarande naturmarken tas i anspråk för bostäder.

Bebyggelseutveckling
En förtätning med ca 40 lägenheter i flerbostadshus fö-
reslås i området. Det bör prövas om lägenheterna kan
upplåtas med hyresrätt.

Genomförande
Detaljplan bör upprättas för området. Trafikbuller från
Säbyvägen och Säbytorgsvägen bör uppmärksammas i
samband med kommande detaljplaneläggning. Innan
detaljplaneläggning kan starta måste utredning klargöra
att det finns möjlighet att ansluta området till befintligt
vägnät.
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Bevarandeområden Natur och Kultur

BNK1: Ersboda

Beskrivning
Det kulturhistoriskt värdefulla torpet Ersboda, ligger
vackert i kulturlandskapet. Runt torpet finns öppen mark.
Stockholms stad är markägare, men kommunen har vi-
sat intresse av att  överta området för att skapa möjlighe-
ter till olika friluftsaktiviteter i västra Rönninge.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
Närströvområde för invånarna i Salems kommun.

Bebyggelseutveckling
Ersboda gård bör bevaras och rustas upp. Ingen ny be-
byggelse bör tillkomma förutom några enstaka byggna-
der för framtida verksamheter som t ex friluftsgård, 4-
H-gård eller motsvarande. Salems ridsällskap har fram-
fört idéer att skapa en ridskoleverksamhet i Ersboda.  Det
saknas dock en huvudman för en sådan anläggning. En
häst- och ridanläggning kan även innebära problem med
hänsyn till de restriktioner som finns när det gäller minsta
avstånd  till bostadsbebyggelse. Enligt rekommendatio-
ner bör det med hänsyn till allergiker vara ett avstånd på
minst 500 m. Andra frågor som måste lösas är utbygg-
naden av infrastruktur, såsom tillfartsvägar och VA-led-
ningar.  Det innebär kostnader som någon måste finan-
siera.

Genomförande
Området föreslås skyddas som tätortsnära natur- och
kulturomåde och bli naturreservat. Skydddet föreslås
genomföras av kommunen under perioden 2007-2013.

6.3 Hallsta/Ersboda

Beskrivning
Hallsta- och Ersbodaområdet är ett varierat skogsområde
beläget mellan norra Rönninge och E4/E20. Området
har mycket höga värden som närströvområde för boende
i Salem och Rönninge. Centralt i området ligger en skjut-
bana och ett elljusspår. Dessutom finns några mindre vä-
gar som är avstängda för biltrafik och ett flertal ströv-
stigar. Området är flitigt använt för undervisning och
friluftsverksamhet. En naturinformationsstig är upprät-
tad i Hallstaskogens östra del.

Med sin variation av naturtyper utgör området en viktig
pedagogisk resurs. Närheten till motorvägen sänker dock
rekreaktionsvärdet. Samtidigt  fungerar skogen även som
en grön buffert mellan trafik och bebyggelse. Områdets
storlek  möjliggör ett förhållandevis rikt djurliv även sö-
der om motorvägen. Kulberget är värdefullt dels ur na-
turvårdssynpunkt genom den artrika floran och dels som
kulturmiljö.

Gränsen för Bornsjöns vattenskyddsområde går nästan
mitt genom området i öst-västlig riktning.

Rekommendationer

Föreslagen markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortgå. Skogsskötseln
ska ske med särskilda hänsyn till friluftslivets och un-
dervisningens intressen.

Den nuvarande skytteverksamheten bör kunna fortgå
inom nuvarande område, men verksamheten bör inte ex-
pandera så att det inkräktar på det rörliga friluftslivet.

Genomförande
Kommunen skall genomföra samråd med skogsvårds-
styrelsen och markägare vid all avverkning.

Karta markanvändning
Hallsta/Ersboda
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F6: Söderby Park

Beskrivning
I området pågår en utbyggnad av bostäder, samt om- och
nybyggnationer. Området innehåller även befintliga fler-
bostadshus och några privatägda småhus.

För Söderby Park antogs en detaljplan  1991, men den
kom aldrig att genomföras. Innehållet i denna detaljplan
var 400 bostäder i både flerbostadshus och småhus samt
40 000 kvm lokaler för olika verksamheter.

En ny detaljplan och nytt exploateringsavtal antogs i
december 2001. Detaljplanen reglerar markanvändningen
och antalet byggrätter, som är 450 bostäder, varav hälf-
ten är i småhus. Den huvudsakliga markanvändningen
är bostäder i småhus och i flerbostadshus, även om det
fanns inslag av lokaler för andra verksamheter.

I januari 2003 vann en ny detaljplan för östra delen av
området laga kraft. Planen möjliggör ett mer flexibelt
innehåll av småhus.

Ett planeringsavtal mellan kommunen och NCC god-
kändes i maj 2004. Avtalet innebär bl.a. att en ny detalj-
plan skall upprättas för norra respektive västra delen av
Söderby Park. Detaljplan för norra delen av Söderby Park
innehåller, förutom en flexibel detaljplan för ca 80 små-
hus, även ett gestaltningsprogram. Programmet styr pla-
cering och utformning av småhusen.

6.4 Söderby

Inom Söderby har det skett  stora förändringar sedan bör-
jan av 1990-talet. Söderby Gärde, kv Mosshagen, har
bebyggts med 360 lägenheter i flerbostadshus upplåtna
med hyresrätt, samt radhus/kedjehus.  Under 2004 påbör-
jades utbyggnaden av Söderby Park som totalt innehåller
450-500 lägenheter.

Förändringsområden

F5:   kv Trädgårdsmästaren

Beskrivning
Området är obebyggd och otillgänglig naturmark. Park-
mark enligt gällande detaljplan. Området sköts inte och
hålls därmed inte tillgängligt för allmänheten.

Rekommendationer

Bebyggelseutveckling
För att knyta ihop Målarstigen med bebyggelsen i kv
Mosshagen föreslås flerbostadshusbebyggelse.

Genomförande
Ett markanvisningsavtal mellan Hemgården och kom-
munen godkändes i november 2004. Arbete med ny de-
taljplan för ca 70 lägenheter, varav en del hyresrätter
pågår.

Karta markanvändning
Söderby
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F21:   Mosshagens dagvattenanläggning

Beskrivning
Området är idag otillgängligt, obebyggd naturmark.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
I området föreslås dammanläggningar för dagvatten-
rening. Idag rinner stora mängder orenat dagvatten (fram-
förallt fosfor) från kommundelen Salem igenom området
ut i sjön Uttran. Detta dagvatten behöver renas för att
förbättra vattensituationen i Uttran.

Genomförande
Detaljplan bör upprättas för området under planperioden.

Bevarandeområden Natur

BN13:   Garnudden

Beskrivning
Området är ett naturområde mellan järnvägen och sjön
Uttran med en mängd fritidsanläggningar som nyttjas
flitigt för motion och rekreation. Garnudden ägs av kom-
munen och är ur kommunikationshänseende avskilt från
övrig bebyggelse i Salem. Området är tidigare förslaget
som naturreservat i kommunens naturvårdsprogram.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsätta som natur- och
friluftsområde inklusive friluftsbadet Möllebadet.

 Bebyggelseutveckling
Någon ny bebyggelse bör inte tillkomma inom området
annat än för att utveckla badanläggningen.

Genomförande
Området föreslås bli skyddat som tätortsnära natur och
bli naturreservat. Naturreservatsbildning bör  genomföras
av kommunen under perioden 2005-2006.

Bevarandeområden Natur och Kultur

BNK2:   Nedre Söderby

Beskrivning
Nedre Söderby är ett naturområde med stor variation av
naturtyper. I sin helhet utgör Nedre Söderby gravfält en
mycket värdefull miljö, både ur kulturhistorisk synpunkt
och beträffande den biologiska mångfalden. Området är

För den västra delen har planarbetet påbörjats. För halva
sjukhusbyggnaden med 58 lägenheter har bygglov be-
viljats. Ett 40-tal balkonger ska byggas mot söder.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
I området pågår en om- och nybyggnad av ca 450-500
bostäder. I området finns mark reserverat för en mindre
grundskola, F-4, och förskola och mindre servicecentrum.

Genomförande
Första inflyttning skedde under 2005. Utbyggnad pågår
av huvudbyggnad och första delen av småhus-
bebyggelsen.

F9:   Området väster om Söderby Gårds väg

Beskrivning
Området är idag obebyggt och utgörs av ett naturområde
med en bäck som rinner norrifrån parallellt med Söderby
Gårds väg.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
Området föreslås som arbetsplatsområde

Genomförande
Program för detaljplan har godkänts av kommunen. En
ny detaljplan ska upprättas efter det att byggandet har
startat i Söderby Park.

F11: Bollplan Prästbodavägen

Beskrivning
Området är idag obebyggd, gräsbevuxen naturmark som
används för bollspel. Enligt gällande detaljplan anges
området som parkmark med bollplan illustrerad.

Rekommendationer
Framtida markanvändning
Bollplan med parkeringsmöjligheter utmed Prästboda-
vägen.

Genomförande
Enligt gällande exploateringsavtal mellan NCC och
kommunen ang Söderby Park skall NCC iordningsställa
en bollplan. Detaljplanearbete pågår. Utredning om sex
alternativa lägen har genomförts.
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BK 14  Söderby sjukhus

Beskrivning
Området är av riksintresse för kulturminnesvården och ett
antal byggnader skall bevaras bl a huvudbyggnaden med
ligghall, privatavdelningen, behandlingsavdelningen,
samt ekonomi- och administrationsbyggnaden.

Rekommendationer
Bebyggelseutveckling
De viktigaste byggnaderna för sanatoriemiljön bör beva-
ras exteriört eftersom området betecknas som riksintresse
för kulturminnesvården. Tillkommande bebyggelse bör
anpassas så att de kulturhistoriska värdena består.

Genomförande
Det har tagits fram ett gestaltningsprogram för att an-
passa den tillkommande bebyggelsen.

.

välbesökt för friluftsliv och erbjuder ett vackert inslag i
landskapsbilden för vägtrafikanter på E4 mot Stockholm.
Området används idag som beteshage för kor, delvis be-
kostat av kommunen. Områdets betydelse för närrekrea-
tion kommer att öka när Söderby Parksområdet byggs
ut. Hela Söderby med fornlämningar och bebyggelse bil-
dar en värdefull närmiljö där en lång bebyggelse-
kontinuitet kan speglas från förhistorisk tid och fram till
1800-talet. Tillsammans med Talby är Söderby en väl
bevarad by, vilket är av stort intresse i en socken som
Salem, som dominerats av säteribildning.

Arkeologiskt sett utgör Söderby ett intressant område och
det stora gravfältet har förutom ett högt vetenskapligt
värde också ett pedagogiskt sådant. Bebyggelsen är ge-
nomgående av hög klass. Nedre Söderby utgör, tillsam-
mans med parstugan vid Lundby, Salems förnämsta ex-
empel på allmogens byggnadsstil och är av byggnads-
minnesklass. Torpet Tegellöt ger en god bild av de hårda
villkoren för ett båtmanstorp och vid övre Söderby finns
en fin samlad bebyggelsemiljö av äldre karaktär.

Till förståelsen av miljön bidrar det omgivande landska-
pet med åkermark och skog (gammal utmark). Ett vik-
tigt inslag är också den gamla landsvägen som slingrar
sig genom Söderby och vidare mot Uttran. Söderby är
lätt att nå och utgör ett populärt utflyktsmål för Salems
invånare. Området bedöms ha ett högt naturvärde (klass
III) i länsstyrelsens naturvårdsprogram.

Rekommendationer
Föreslagen markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsätta. De delar som
nu används för jordbruksdrift bör även fortsättningsvis
göra det, för att bevara det öppna kulturlandskapet, t ex
med hjälp av slåtter.

Skogsbruk bör bedrivas under stort hänsynstagande till
kulturminnes- och naturvårdens intressen så att områ-
dets varierande natur bibehålles.

Bebyggelseutveckling
Inga nya byggnader bör tillkomma.

Genomförande
Området bevaras som s k tätortsnära grönområde. Skyd-
det föreslås genomföras av kommunen under perioden
2007-2013.

En av de fyra nybyggda s k ”Läkarvillorna” anpassade
till den kulturhistoriska miljön
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Bevarandeområden Kultur

BK1: Högantorp inkl Vitsand

Beskrivning
Högantorps gård är en karakteristisk herrgårdsanlägg-
ning, både för Salem och för regionen. Under 1800-ta-
lets senare del utvecklades det forna säteriet till ett ratio-
naliserat storjordbruk och det omgivande kulturlandska-
pet präglas i hög grad av detta.

Mangården med flyglar, till vilken en lång allé leder,
ligger på en höjd och bildar en enhetlig bebyggelsegrupp.

I närheten ligger de kvarvarande ekonomibyggnaderna
och lite längre bort finns lantarbetarbostäder. Efter år
1990 har endast områdesbestämmelser för Högantorp
upprättats i kommunen. Den tidigare översiktsplanen
rekommenderade att områdesbestämmelser skulle upp-
rättas för ett antal områden och i första hand för de kul-
turhistoriskt känsliga miljöerna, samt i vissa fall för att
införa skyddsbestämmelser. Uppkomna bygglovsfrågor
har gått att hantera på ett bra sätt ändå, men för vissa
områden hade det varit önskvärt med lagakraft-vunna
områdesbestämmelser som t ex i Vitsand och Jungfru-
lund.

Till Högantorp hör en äldre kvarn, som äger ett stort
kulturhistoriskt värde då det är den enda kvarvarande
representanten för en för bygden karakteristisk äldre nä-
ring. Högantorps miljö med kulturlandskap och bebyg-
gelse speglar ett viktigt skede i Salems historia och kan
berätta hur ett större säteri sett ut och fungerat.

Salems golfbana, har anlagts, efter upprättade områdes-
bestämmelser som innehåller skyddsbestämmelser för de

6.5 Salems glesbygd

Beskrivning
Salems landsbygdsdel karakteriseras av det för Södertörn
så typiska småbrutna sprickdalslandskapet. En stor sprick-
dal går tvärs igenom norra Salem från Söderby upp mot
Lideby/Ladvik. Jordbruket är och har varit huvudnäringen
och nästan all mark i den stora dalgången är uppodlad.

Bebyggelsen är koncenterad till mindre höjder och kullar
samt till övergången mellan den odlade marken och sko-
gen. Landskapet karaktäriseras av öppna åkrar och fält
omväxlande med skogspartier och bergsklackar. Kul-
turlandskapet bär till största delen prägel av 1800-talets
markanvändning. Men rester av ett äldre och mer små-
skaligt kulturlandskap finns på flera platser. Bebyggel-
sen domineras av herrgårdsmiljöerna. Bevarade by-
bildningar finns på vissa håll, liksom flera torp.

Bornsjöbygden har behållit en orörd prägel av ett äldre
kulturlandskap. Frånvaron av modern bebyggelse förstär-
ker detta intryck. Delar av området har förklarats som
riksintresse för kulturminnesvården och naturvården.

Allmänna rekommendationer för hela området

Följande områden berörs av de allmänna rekommenda-
tionerna: Bockholmssättra, Lideby/Lundby, Vällinge,
Ladvik, Talby, Skårby, Hallinge, Fågelsta, Salems kyrka,
Bornhuvud, Acksjön, Ryggberget, Hamnberget, Duvdal
och Talby, Bornsjön, Dalkarlsäng, Sofiaberget vid Berga-
holm, samt Skårby och Skårbydammen.

Områden med särskilda rekommendationer är: Högan-
torp, Bergaholm, Jungfrulund, Lindängen (Korpberget).

Markanvändningen är typisk för säterier och speglar den
hierarkiska ordningen.

Markanvändning
Inom kulturlandskapet är det ett stort allmänt intresse
att jordbruket fortsätter och att landskapet hålls öppet.
Gårdsbebyggelse, stora träd och alléer bör bevaras och
inte förvanskas. Grustäkter och skogsplanteringar bör ej
tillkomma.

Bebyggelseutveckling
Ny bebyggelse utanför befintliga byggnadsgrupperingar
bör inte tillkomma. Nya hus ska anpassas till den kultur-
och naturhistoriska miljön vad gäller läge och form.

Genomförande
Vid tillkomst av ny bebyggelse inom Salems glesbygd
bör en lämplighetsprövning göras, som klarar ut var den
nya bebyggelsen bäst lokaliseras med hänsyn till miljön.
Områdesbestämmelser, som innebär utökad bygglovs-
plikt, bör införas så att bygglov krävs för tillbyggnader,
väsentlig förändring av byggnads yttre utseende och nya
ekonomibyggnader.

Lundby parstuga
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kulturhistoriska byggnaderna och för trädallén. Golf-
banan har 18 hål, samt en mindre 9-hålsbana (Högan-
torps golfbana). Det befintliga fårhuset har byggts om
på ett varsamt sätt till ett estetiskt tilltalande klubbhus
för golfklubben och innehåller bl a en restaurang.

En ny garagebyggnad har tillkommit bakom klubbhuset.
Den har också anpassats på ett ur gestaltningssynpunkt
bra sätt till omgivande bebyggelse.

Området Vitsand har genomgått vissa förändringar un-
der de senaste åren p g a ägarskifte. Den nya ägaren har
avstyckat ett antal fastigheter och sålt dem vidare till
enskilda personer. Området har omvandlats till en mind-
re boplats för  åretruntboende. Det är positivt att områ-
det har röjts upp och fått ett ljusare och öppnare utse-
ende, men negativt att området inte är lika tillgängligt
som tidigare för  friluftslivet. Här råder utvidgat strand-
skydd med 300 m på land och 100 m i vattnet.

Rekommendationer

Markanvändning
Nuvarande markanvändning med golfbana, jordbruk och
skogsbruk bör fortsätta. Det är önskvärt med fortsatt
jordbruksdrift. Om markägaren Stockholms stad, inte
längre avser att arrendera ut marken för jordbruksända-
mål bör marken ändå hållas öppen.

Skogsbruksåtgärder bör undvikas på höjdområdet i den
norra delen och vid bäckravinen för att bevara de in-
tressanta geologiska bildningar, speciella naturtyper och
ovanliga växtarter som finns i detta område.

Bebyggelseutveckling

Nya hus för jordbrukets behov kan tillkomma, men bör då
till läge, form och utförande anpassas till den befintliga
bebyggelsen.

Någon ny bebyggelse bör inte tillkomma i anslutning till
Högantorps gårdsbebyggelse. Något enstaka bostadshus
kan tillkomma i anslutning till befintligt hus nordväst
om gården. Nya hus bör till läge, form och utformning
anpassas till den befintliga bebyggelsen. Allén fram till
Högantorps gård ska bevaras.

Någon ny bebyggelse bör inte tillkomma vid Vitsand.

Genomförande
En eventuell utökning av golfbanan bör prövas i en de-
taljplan eller områdesbestämmelser.

Detaljplan bör upprättas för Vitsand för att reglera befint-
lig bebyggelse och begränsa  utbyggnaden samt att säker-
ställa tillgängligheten till strandområdet. För skogsbru-
ket bör samråd mellan markägaren, skogsvårdsstyrelsen
och kommunen ske.

BK2:  Bockholmssättra

Beskrivning
Bockholmssättra speglar en viktig del i Salems tidiga
industrihistoria. Tegelbruket var det största i socknen och
de kvarvarande lämningarna vittnar fortfarande om dess
omfattning. Bockholmssättra är det bästa exemplet på
denna både för Salem och Mälardalen i stort så karakte-
ristiska näring.

Som helhet har bebyggelsen ett stort miljömässigt värde.
Herrgårdsmiljön är typisk både för regionen och för norra
Salem. På ett tydligt sätt speglas också brukets sociala
hierarki i bebyggelsens utformning och placering. Det
isolerade läget, utnyttjandet av traditionella bebyggelse-
lägen, samt det öppna odlingslandskapet gör att Bock-
holmssättra i stort behållit en äldre prägel.

BK3: Lideby/Lundby

Beskrivning
Lideby och Lundby ligger i ett fornlämningsrikt område
som antyder en bebyggelsekontinuitet från åtminstone
äldre järnålder.

De unika allmogebyggnaderna vid Lundby har ett mycket
högt kulturhistoriskt värde och är av byggnadsminnes-
klass, då endast ett fåtal liknande objekt finns kvar i Stock-
holmsområdet. Lideby folkskola från 1913 speglar en
viktig del av Salems utbildningsväsende och är en god
representant för en folkskola från denna tid.

Både byggnaderna vid Lundby och folkskolan ligger väl
synliga i det öppna landskapet och visar tydligt hur be-
byggelsen förr förklarades på impediment i utkanten av
den odlingsbara marken.

Bockholmssättra



48

BK6: Talby

Beskrivning
Talby är jämte Söderby,  Salems bäst bevarade bybildning
med en lång bebyggelsekontinuitet från åtminstone yngre
järnåldern.

Bebyggelsen håller som helhet inte samma höga klass
som den vid Söderby, men de äldre byggnaderna vid
Nedergården är av stort miljöintresse, medan Mellan-
gården, med sin för Salem unika arkitektur, har ett högt
kulturvärde. Det äldre kulturlandskapet vid Talby är väl
bevarat och dess utveckling kan lätt förstås. Som helhet
har miljön ett högt upplevelsevärde.

Kulturlandskapet i Talby är av stort intresse. Genom att
ett äldre kartmaterial av hög klass finns bevarat kan man
i detalj följa byns utveckling sedan 1600-talets slut.

BK4:   Vällinge

Beskrivning

Vällinge är den största av Salems herrgårdar. Redan på
medeltiden uppstod en omfattande kvarndrift. Under
1600-talet startades ett mässingsbruk och när detta lades
ner vid 1700-talets början inrättades flera nya verksamhe-
ter, däribland ett manufakturverk. Ett tegelbruk har också
funnits. Spår av dessa verksamheter finns ännu kvar.

Den enda kvarvarande byggnaden från brukstiden är ka-
pellet, som invigdes 1679. Huvudbyggnaden med omgi-
vande paviljonger i gustaviansk stil är uppförd omkring
1770. Liksom brukskapellet håller huvudbyggnaden en
hög klass. Den äldre bebyggelsen är överlag av stort kul-
turhistoriskt intresse. Hit räknas också de kvarvarande
torpen Ängsstugan, Verandan och Fiskartorpet.Vällinge
disponeras sedan 1943 av Hemvärnet.

Kulturlandskapet speglar i första hand 1800-talets mark-
användning och är viktigt för att förstå Vällinges utveck-
ling efter brukstiden. Även vägnätet, som återfinns i det
äldsta kartmaterialet från 1700-talet men vars sträckning
troligen är äldre, är av stort miljömässigt och kulturhis-
toriskt värde.

BK5:  Ladvik

Beskrivning
Ladvik är ett bra exempel på ett för trakten typiskt säteri.
Mangårdsbyggnaden med flyglar bildar en enhetlig
bebyggelsegrupp på en höjd vid sidan av vägen, medan
ekonomibyggnader och lantarbetarbostäder ligger en bit
ifrån denna. Denna gruppering av bebyggelsen är karak-
teristisk för Salems säterier.

Till Ladvik hör också några äldre lantarbetarbostäder som
ligger på ett impediment öster om mangårdsbyggnaden.
Den äldsta är byggd 1900 och de båda övriga är från
1930 och 1947. Vart och ett av husen är utmärkta repre-
sentanter på de tre förekommande typerna av lantarbetar-
bostäder i norra Salem.

Här finns även en ovanlig fornlämningstyp i form av en
hällristning från bronsåldern invid den gamla skolan.

Sammantaget är Ladvik av stor betydelse för helhets-
miljön i Bornsjöbygden.

Rekommendationer

Föreslagen markanvändning
 Jord- och skogsbruk ska bedrivas så att värdefull natur-
miljö bevaras. Ingen värdefull naturmark bör tas i an-

språk av ny verksamhet. Byggnader och fornlämningar
sköts så att de kulturhistoriska värdena bevaras.

Vällinge
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BK7: Bergaholm

Beskrivning
Bergaholm är ett av de tidigast befolkade områdena i
Salem och är en mycket viktig del i fornlämningsmiljön
kring Bornsjön. På ägorna ligger flera intressanta
fornlämningar. Inte minst har det stora gravfältet vid
Bergaholm ett mycket högt värde både ur vetenskaplig
och pedagogisk synpunkt. Även för en lekman är det här
lätt att urskilja de varierande stensättningarna från äldre
järnålder från den yngre järnålderns mer stereotypa
höggravfält

Mangårdsbyggnaden med flyglar är ett fint exempel på
en enkel men ambitiös träarkitektur och har ett mycket
högt kulturhistoriskt värde. Flera ekonomibyggnader är
också av intresse. Liksom lantarbetarbostäderna är de
viktiga för att förstå hur gården fungerat.

Viktigt för förståelsen och upplevelsen av miljön är också
det omgivande öppna odlingslandskapet, som till största
del präglas av 1800-talets markanvändning. Stockholms
stads fastighetskontor har utarbetat ett förslag till vand-
ringsled i området kring Bergaholm. Syftet är att ge upp-
levelser av och kunskaper om kulturlandskapet.

I anslutning till gravfälten ligger Sofiaberget som är vär-
defullt ur naturvårdssynpunkt genom den öppna hag-
markskaraktären och förekomsten av stora ekar och ängs-
flora. Området är ekologiskt särskilt känsligt enligt miljö-
balken.

Rekommendationer

Föreslagen markanvändning
Området hävdas genom betning eller röjning.
Gravfältet prioriteras för vård.

BK8: Skårby

Beskrivning
Skårby har en lång bebyggelsekontinuitet från brons-
åldern och fram till våra dagar. På ägorna ligger det stora
bronsåldersröset, ett av Salems förnämsta fornminnen. I
närheten av röset finns intressanta fornlämningsmiljöer,
som utgör en viktig del av Bornsjökomplexet.

Av den kvarvarande bebyggelsen är flygelbyggnaden och
spannmålsboden av stort kulturhistoriskt värde. De är
båda av mycket hög klass och har bevarat ett ursprung-
ligt utseende.
Kulturlandskapet vid gården bevarar fortfarande drag från
1700-talet och bidrar tillsammans med kvarvarande bygg-
nader och lämningar efter tidigare existerande bebyg-

Bergaholms gård

gelse till att skapa en föreställning om hur säteriet sett ut
och fungerat.

Rekommendationer

Föreslagen markanvändning
Gravfältet prioriteras för vård.

BK9: Hallinge

Beskrivning
Hallinge är genom sina bronsålderslämningar av stort arke-
ologiskt intresse och utgör en viktig del i Bornsjökomplexet.
Hällristningar är jämte ritningar vid Ladvik och Slagsta i
Botkyrka unik för trakten.

Bebyggelsens läge och gruppering är av äldre karaktär
och två av byggnaderna, en parloge och en smedja/
snickarstuga, har ett högt kulturhistoriskt värde. Bebyg-
gelsen i övrigt håller individuellt inte samma höga klass,
men är av betydelse för helhetsmiljön.

Kulturlandskapet präglas i första hand av senare tiders
stordrift. En rest av en äldre markanvändning är fägatan
mot utmarken, som illustrerar skogens gamla betydelse
som betesmark för djuren.
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BK11: Salems kyrka

Beskrivning
Salems medeltidskyrka bevarar, trots senare tillbygg-
nader, i stort sin medeltida karaktär och speglar en vik-
tig del i socknens historia.

Kyrkan är från 1100-talet och bildar tillsammans med
kyrkvaktmästarbostaden och f d skolbyggnaden en fin
bebyggelsemiljö med ett känsligt läge i kulturlandska-
pet. Den är vida synlig och utgör ett riktmärke för alla
som passerar Salem via motorvägen eller Bergaholms-
vägen. Kyrkskolan är Salems äldsta bevarade skolbygg-
nad med en bibehållen äldre karaktär, trots att den se-
nare kompletterats med flyglar. Här finns också en mind-
re kyrkogård.

Sydväst om kyrkan låg tidigare kyrkbyn, en avsöndring
från Säby. Så sent som 1763 finns byn utsatt på en karta
och bestod av ett tiotal byggnader.

Bevarandeområden Natur

BN1: Bornhuvud

Beskrivning
Utsiktsberg med rikt varierad naturskogsliknande barr-
och lövskog med rik mossa och lavflora.
Bornhuvudområdet föreslås avsättas som naturreservat,
se naturområdet  Lindängen – Korpberget.

Bornhuvud är den bergsklack som utgör kommunens
västra utpost mot Mälaren. Högsta punkten mäter 50 m
ö h och utsikten är vidsträckt över Södra Björkfjärden.
Naturen är oländig och mycket omväxlande. Sydslutt-
ningen är mycket brant och nedanför bergväggarna do-
mineras skogen av ek och lind. I svallgruset öster om

Bornhuvud finns en naturlig källa. Med avseende på bio-
logisk mångfald är området mycket värdefullt. Variatio-
nen av biotoper har gett området en mycket rik flora och
fauna. Bland mossor, lavar och svampar har man funnit
ett tiotal rödlistade arter, vilket är unikt i kommunen.
För friluftslivet är berget ett spännande utflyktsmål med
härlig utsikt högst upp.

BN2: Jungfrulund

Beskrivning
Området Jungfrulund har av enskilda initiativtagare fö-
reslagits att utvecklats till en Vikingaby eller kulturhis-
torisk gård m.m och bli någon form av friluftsområde.
Marken nyttjas även som jaktmarker för grannfastigheten
Bockholmssättra. Utvidgat strandskydd med 300 m på
land och 100 m i vattnet råder här p g a unik natur och
växtlighet, samt djurliv. Stockholms stad har ett antal
mindre byggnader för uthyrning inom områdets norra
del ner mot vattnet. Husen har eftersatt underhåll.

Rekommendationer

Föreslagen markanvändning
Nuvarande markanvändning bör  fortsätta. Det är ett vac-
kert naturområde som har vattenkontakt och är värde-
fullt för det rörliga friluftslivet. Både salemsbor och stock-
holmare i allmänhet har nytta av detta område. Det är
därför önskvärt med fortsatt jordbruksdrift. Om markäga-
ren, Stockholms stad, inte längre vill arrendera ut för
jordbruksändamål, bör marken ändå hållas öppen. Skogs-
bruksåtgärder bör undvikas på de högre belägna parti-
erna.

Torpet Eriksberg är en typisk representant för denna bygg-
nadskategori, både när det gäller läge och utformning.

BK10: Fågelsta

Beskrivning
Fågelsta har en lång bebyggelsekontinuitet som lätt kan
avläsas i fornlämningar och bebyggelse. De äldsta bygg-
naderna, två flyglar, härstammar från 1700-talet men den
nuvarande bebyggelsen speglar i första hand 1800-talets
utveckling och det tidiga 1900-talet, men visar även 1800-
talets utveckling mot ett rationellare jordbruk.

Miljön med bebyggelse och kulturlandskap är som helhet
en god representant för det säterilandskap som präglat
Salem. Sedan 1700-talets slut har Männö hört till Fågel-
sta. På Männö finns en fornborg av stort intresse.
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BN3: Lindängen – Korpberget

Beskrivning
Lindängen som hör ihop med Korpberget i Södertälje
kommun, har stora värden ur naturvårds- och frilufts-
synpunkt och har bedömts vara av riksintresse för natur-
vården och ingår i EU-nätverk av naturområden Natura-
2000. Korpberget är avsatt som naturreservat från och
med januari 1997.

Områdets värden består främst av att det hyser ovanliga
naturtyper (ädellövskog, sydväxtsberg) och sällsynta
växtarter, vilket också medför att det är särskilt känsligt
ur ekologisk synpunkt. Söderläget, den kalkhaltiga jor-
den och kontinuiteten i markanvändningen är viktiga
faktorer som gynnar den speciella floran. Murgrönan har
här en av sina sällsynta refuger.

BN4:  Acksjön

Beskrivning
Acksjön är värdefull ur naturvårdssynpunkt genom sin
egenskap av fågelsjö. Den omgivande Acksjömossen är
av stort geovetenskapligt intresse. Området har, genom
sin avskildhet, även ett värde för friluftslivet.

Området, som är ekologiskt särskilt känsligt, bedöms ha
ett mycket högt naturvärde i länsstyrelsens naturvårdspro-
gram. Området ingår i Bornsjöns naturreservat och Born-
sjöns vattenskyddsområde.

Rekommendationer

Föreslagen markanvändning
Nuvarande markanvändning bör fortsätta, d v s de delar
som nu används för jordbruksdrift bör även fortsättnings-
vis göra det, för att bevara det öppna kulturlandskapet,
t ex med hjälp av slåtter. Skogsbruk bör bedrivas under
stort hänsynstagande till kulturminnes- och naturvårdens
intressen så att områdets varierande natur bibehålles.

Bebyggelseutveckling
Inga nya byggnader bör tillkomma.

Genomförande
Lindängen bevaras som s k tätortsnära grönområde. Skyd-
det föreslås genomföras av under perioden 2007-2013
Området föreslås bli statligt naturreservat.

BN5:  Ryggberget

Beskrivning
Ryggberget har skog av betydelse för landskapsbilden
och höga värden ur naturvårdssynpunkt genom förekom-
sten av ett rikt fågelliv samt mindre vanliga växtarter.
Ryggberget ingår i Bornsjöns naturreservat och
Bornsjöns vattenskyddsområde.

BN6 Hamnberget

Beskrivning
Hamnberget har höga värden ur naturvårdssynpunkt ge-
nom förekomsten av ett rikt fågelliv och mindre vanliga
växtarter. Området, som är ekologiskt särskilt känsligt
enligt miljöbalken, har också betydelse för landskapsbil-
den, samt som skydd för djurlivet. Området ingår i Born-
sjöns naturreservat och Bornsjöns vattenskyddsområde.

BN7:  Duvdal och Talby

Beskrivning
Duvdal och Talby har, genom sin egenskap av småvatten,
stor betydelse ur naturvårdssynpunkt för fågel- och öv-
rigt djurliv och är ekologiskt särskilt känsligt genom
funktionen som reproduktionsplats för sällsynt grod-
djursart. Dammarna ingår i Bornsjöns naturreservat och
Bornsjöns vattenskyddsområde.

Bebyggelseutveckling
Någon ny bebyggelse bör inte tillkomma vid Jungfru-
lund. En friluftsgård skulle kunna tillkomma, men då
bör eventuella byggnader placeras utanför 300-meters-
zonen från strandlinjen.

Genomförande
För skogsbruket bör samråd mellan skogsvårdsstyrelsen
och kommunen ske. Om friluftsgård eller dylikt skulle
bli aktuellt bör detaljplan upprättas för området. Då måste
tillfartsvägar, parkering, bryggor e t c studeras ytterli-
gare.
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BN8:  Bornsjön

Beskrivning
Bornsjön och dess natursköna omgivningar är, genom
sin storlek och närhet till storstaden, ett unikt exempel
på ett oexploaterat sörmländskt kulturlandskap. Områ-
det bedöms vara av riksintresse ur naturvårdssynpunkt.
Bornsjön ingår i EU:s nätverk av naturområden Natura
2000 för dess vattenkvalitet och fågelliv. Bornsjön med
omgivningar ingår i Bornsjöns naturreservat och Born-
sjöns vattenskyddsområde.

Bornsjön har, genom sin höga vattenkvalitet, mycket stor
betydelse som reservvattentäkt för södra Stor-Stockholm.
Sjön är dessutom en mycket värdefull fågelsjö med bl a
fiskgjuse och storlom. De närmaste omgivningarna är
geologiskt, botaniskt och kulturhistoriskt mycket intres-
santa och hela området har ett mycket stort värde ur
landskapsbildsynpunkt.

Rekommendationer

Föreslagen markanvändning

Kommunen skall verka för att vattenkvaliteten höjs och
att områdets värden för natur, kultur och friluftsliv
bebehålls.

BN9:  Dalkarlsäng

Beskrivning
Dalkarlsäng är en anlagd våtmark eller damm, belägen i
skogsområdet väster om Vällinge i norra Salem. Våt-
marken har mycket högt värde för fågellivet. Området

är också betydelsefullt för viltet och som reproduktions-
plats för grodor.

BN10: Sofiaberget vid Bergaholm

Beskrivning
Sofiaberget ligger vid gamla Södertäljevägen, alldeles
intill Bergaholms gård. De senaste årens betesdjur har
varit ridhästar. Området har uppmärksammats i länssty-
relsens ängs- och hagmarksinventering och torde idag
vara den bäst bibehållna naturbetesmarken i Salems kom-
mun. Sofiaberget ingår i EU:s nätverk av naturområden,
Natura 2000 för de fristående ekarnas skull. Området är
beläget inom det stora Bergaholmsgravfältet med läm-
ningar från bronsålder till yngre järnålder.

BN11:  Skårby och Skårbydammen

Beskrivning
Kulturlandskapet vid Skårby har höga skönhetsvärden
och är välbesökt för friluftsliv, inte minst med hjälp av
den natur- och kulturstig som leder genom området och
den lättillgängliga fågelsjön Skårbydammen. I sin hel-
het är området mycket värdefullt för naturvården,
kulturmiljövården, pedagogisk verksamhet, samt för tu-
rismen och friluftslivet.

Inom området finns ett flertal fornlämningar som vitt-
nar om att det funnits bebyggelse ända från bronsålder
och fram till våra dagar.

Stockholm Vatten har inrättat en kultur- och naturstig
som leder allmänheten genom området. På vissa ställen
upplever man en pastoral idyll här. Hästar och får betar
ängsmarken som är rik på örter, men betestrycket är för
lågt för att hindra att det skall växa igen.

BN12:  Vällinge Lund

Beskrivning
Hagmarken vid Vällinge är föreslaget till Natura 2000-
område enligt habitat-direktivet, se sid 14, för värdena
knutna till de grova ekarna.

Rekommendationer

Föreslagen markanvändning
Området skall hävdas (hålles öppet) genom betning el-
ler röjning.

Bevarandeområde Friluftsliv

BF1: Mälaren med öar och stränder

Beskrivning
Mälaren med öar och stränder bedöms vara av riksin-
tresse för det rörliga friluftslivet. Området ingår i östra
Mälarens vattenskyddsområde. Mälaren utgör riksin-
tresse för yrkesfiske. Farleden mellan Stockholm och
Södertälje utgör riksintresse för sjötrafiken.

Rekommendationer

Föreslagen markanvändning
Mälarens stränder bevaras oexploaterad. Områdets prä-
gel av omväxlande natur- och kulturlandskap av skärgård-
natur bevaras genom fortsatt jord- och skogsbruk med
naturhänsyn. Anordningar för turism och friluftsliv kom-
pletteras och underhålls varsamt med hänsyn till områ-
dets unika natur- och kulturmiljö. Inga verksamheter til-
låts som motverkar riksintresset för yrkesfisket och sjö-
farten.
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7
KONSEKVENSBESKRIVNING

7.1 Bostadsbyggande 2005-2015

Denna konsekvensbeskrivning är baserad på förutsätt-
ningar att Söderby Park byggs ut enligt gällande exploa-
teringsavtal och att övriga rekommendationer genomförs.

Totalt beräknas då ca 1 000 bostäder tillkomma mellan
2006-2015, varav ca 50% småhus. I genomsnitt tillkommer
90 bostäder per år, vilket är något högre än genomsnittet
den senaste sjuårsperioden. Under perioden 2005-2009
färdigställs ca 660 lägenheter enligt det kommunala
bostadsförsörjningsprogrammet (KBP 05-09) varav 450
bostäder i Söderby Park. Mellan 2010-2012 tillkommer ca
80 bostäder i centrala Salem. Sydvästra Rönninge byggs
ut mellan 2007-2015.

Bevarandeområden Teknisk försörjning

BT2   Stamnät Elkraft

Beskrivning
Svenska Kraftnät driver stamnätet (220 kv och 400 kv) i
Salem som är av riksintress. I förslag till stam- och region-
nät, november 2005,  föreslår Svenskt Kraftnät att befint-
liga 220 kV och 70 kV ledningar i Salems läggs ned.

Rekommendationer

Ingen markanvändning tillåts som kan motverka riksin-
tresse för stamnätet.

Förändringsområden

F22: Gasledning

Beskrivning
Det reservat som redovisas i Översiktsplan är av riksin-
tresse. Föreslagen ledningssträckning utgår från en förstu-
die för ett nationellt stamnät för naturgas ” Naturgasnät
i Mellansverige” som utförts av dåvarande SwedeGas
AB 1990.

Fortum AB/Svenskt Naturgasnät AB har under 2004 ta-
git fram en ny förstudie för ett stamnät i mellansverige
för naturgas. I det förslaget berörs ej Salem av lednings-
sträckningen.

Rekommendationer

Föreslagen markanvändning
Ingen markanvändning tillåts som motverkar riksintresse
för naturgasledning.
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7.3 Trafik och trafiksäkerhet
I en särskild utredning ”Trafikprognos 2015” redovisas
prognostiserade bilflöden i Salem år 2015 utifrån för-
slag till utbyggnad av bostäder enligt program för  över-
siktsplan. Hänsyn har även tagits till planerad utbygg-
nad av bostäder/arbetsplatser i Botkyrka enligt förslag
till ”Översiktsplan för Botkyrka kommun” och antagen
ekonomisk utveckling. I den antagna ”Översiktsplanen
för Botkyrka” togs Lindhovsleden mellan Tumba och E4/
E20 bort varför trafiken förväntas öka mer än trafik-
prognosen. Trafikprognosen har justerats utifrån aktu-
ellt utbyggnadsförslag.
   Genom föreslagna åtgärder för att minska genomfarts-
trafiken på Skyttorpsvägen har antagits att huvuddelen
av genomfartstrafiken på sikt väljer Söderby Gårds väg/
Riksettan. Det innebär att trafiken på Söderby Gårds väg
i det närmate kommer att tvådubblas (171%) de närmaste
åren.

Trots vidtagna åtgärder på Skyttorpsvägen beräknas tra-
fiken öka med 35-55% på Skyttorpsvägen. En kraftig ök-
ning av biltrafiken med ca 70-80% beräknas ske på
Säbytorgsvägen och Söderby Gårds väg södra delen. Det
högsta trafikflödet på ca 16 200 fordon/dygn erhålls på
Salemsvägen mellan Säbyvägen och Salems trafikplats.

I kommundelen Rönninge erhålls de största trafik-
mängderna, 6 500-7 500 fordon/dygn, på Dånviksvägen
och Stationsvägen genom Rönninge Centrum där trafi-
ken till/från södra Rönninge samlas upp. I övrigt blir
trafikökningen i Rönninge ringa p g a ny bebyggelse.

För att minska genomfartstrafiken genom Rönninge Cen-
trum föreslås en ny trafikförbindelse mellan Salemsvägen
och Rönningevägen, benämnd Tvärleden. I takt med att
trafiken på huvudvägnätet ökar framförallt i kommun-
delen Salem blir riskerna för trafikolyckor större.

7.4 Buller och luftföroreningar

Utifrån beräknade trafikflöden år 2015 har konsekven-
ser för buller och luftföreningar beräknats. Delar av
Söderby Gårds väg, Säbytorgsvägen mellan Säbyvägen
och Skyttorpsvägen, samt Salemsvägen från Rönninge
Centrum till Tvärvägen och Rönningevägen från Rön-
ninge Centrum till Salemsvallen får låg standard vad gäl-
ler bullerstörningar vid fasad eller på gång- och cykel-
banor.
   Gränsvärde för kväveoxid (timmedelvärde) kan över-
skridas endast på Söderby Gårds väg från kommun-
gränsen till Skyttorpsvägen.

Se vidare karta på nästa sida över beräknade trafikflöden
(fordon/dygn)  2015.

2020

Med den planerade bostadsutbyggnaden 2005-2015 som
redovisas ovan fås följande prognostiserade befolknings-
utveckling 2005-2020 för Salems kommun.

Den totala befolkningen ökar från 14 127 vid årsskiftet
2004/2005 till 15 500 personer i slutet av program-
perioden för att därefter minska. Antalet förskolebarn 1-
5 år ökar de närmaste åren med 300 barn till ca 1 300
barn för att därefter vara konstant under resten av
programperioden. Antalet skolbarn 6-15 år ökar succes-
sivt från 2 300 idag till 2 800  år 2015 för att därefter
minska. Ökningen sker i huvudsak i kommundelen Rön-
ninge.

Antalet skolbarn 6-15 år i kommundelen Salem beräk-
nas vara drygt 1 600 elever under planperioden för att
därefter minska. Även utbyggnadsområdet södra Hall-
sta tillhör skolupptagningsområdet Salem.

Antalet äldre än 65 år ökar med över 1 200 personer de
närmaste 10 åren.

7.2 Befolkningsutveckling 2005-
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7. 5 Flaten och Uttran

Sjöarna Flaten och Uttran i Salems kommun är idag starkt
belastade av näringsämnen främst fosfor. För att minska
belastningen av sjöarna föreslås att fyra dagvatten-
dammar byggs under planperioden: Herrängsparken (F23),
Sandbäck (F24), Garnudden (U2) och Mosshagen (F22).
Utbyggnaden av dagvattendammarna beräknas ge 90%
rening av dagvattnet.

Under planperioden beräknas även det kommunala VA-
nätet  byggas ut i sydvästra Rönninge (F8).

Beräknad kg fosfor per år
Avloppsvatten/År 2000 2015
Dagvatten, Salems kommun 300 30
Avlopp sv Rönninge 130 0
Övrigt 200 200
Totalt 630 230

Nuvarande belastning på sjöarna Flaten och Uttran be-
räknas minska från 600-700 kg fosfor/år till 200-230 kg fos-
for/år med föreslagna åtgärder.

Om tillförseln reduceras till ca 200 kg fosfor/år finns möj-
lighet till en återhämtning av sjöarna.




