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Förslag till Översiktsplan 2030
Samrådremiss
Beslut KS AU  27 mars

Beslut KS 10 april
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Förändringar i nya PBL från 2011 
● Översiktsplan skall tydligt redovisa regionala och statliga 

förutsättningar
● Belysa risker med översvämningar, föroreningar och olyckor
● Större hänsyn skall tas till ett förändrat klimat
● Översiktsplanen skall vara aktuell (en gång per 

mandatperiod)
● Krav på miljökonsekvensbeskrivning (finns även i 

miljöbalken) i samråd med länsstyrelsen
● Redovisa kommunens långsiktiga behov av bostäder (tillägg 

2014)
● Standardförfarande eller Utökat förfarande med detaljplaner 

(tillägg 2015) 



Medborgardialog våren 2016

● 327 deltagande

● Åldersfördelning i stort sett som kommunen
● De  flesta har bott länge i Salem (60 % längre än 15 år)
● Nästan hälften av samrådsdeltagarna kommer från 

kommundelen Rönninge (i Rönninge bor en tredjedel av 
Salems befolkning)











1. Lågt bostadsbyggande i Stockholmsregionen
2. Förändrat klimat
3. Utbyggnad av infrastruktur pågår och planeras (vägar, spår, 

cykelleder och bredband)

4. Mark saknas för utbyggnad av bostäder och arbetsplatser
5. Antalet äldre ökar
6. Skolkapaciteten i Salem är begränsad
7. Belastning på sjöarna Flaten, Uttran och Dånviken
8. Ökat avstyckningsbehov i sydvästra Rönninge
9. Ökad belastning på vägnätet i kommundelen Rönninge

Övergripande frågeställningar





Förändrat klimat 
SMHI Framtidsklimat (i slutet av seklet) i Stockholms län 2015

● Medeltemperaturen ökar med 3-5 grader (störst vinter)
● Årsnederbörden ökar med 20-30 % (mest vinter, vår)
● Maximal dygnsnederbörd ökar med 20-30 %
● Maximal 1-timmesnederbörd ökar med mer än 30 %
● Mildare vintrar och varmare somrar

● Havsnivån i Mälaren höjs (rekommendationer att byggnader 
och viktiga sammhällsfunktioner placeras minst 2,7 meter 
över havsnivån)





Förändringar i riksintressen som berör 
Salems kommun

● Riksintresse för gasledning utgår

● Riksintresse för vattenförsörjningen tillkommer 
(Norsborgverket, ledning och Bornsjön)

● Länsstyrelsen har 2014 påbörjat en översyn av samtliga 
riksintressen för kulturminnesvård i Stockkholms län (5 år)

● Till riksintresse för totalförsvaret har tillkommit 
influensområde till riksintresse med särskilda bestämmelser



Riksintresse för totalförsvaret 
med influensområde



Synpunkter från länsstyrelsen och 
närliggande kommuner

● Regionala cykelleder
● Sammanhängande grönområden
● Skred- och rasrisk och risk för översvämning
● Farligt gods



Regionala cykelleder







Farligt gods i Salems kommun
Primär och sekundär väg



F Förändringsområde

BN Bevarandeområden natur

BK Bevarandeområden kultur

U Utredningsområden

BT Bevarande Teknisk försörjning

Ny vägsträckning

Förändrad utformning av cirkulationsplats

Ny gång- och cykelväg

Teckenförklaring







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 behålls en öppen landskapsbild (en zon fri från bebyggelse).

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-verksamheten och gatukostnadsersättning för den enskilde

fastighetsägaren ska det prövas att vid avstyckning sänka minsta tomtstorlek till ca 1 500 (förut 2 000)  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, strandskydd,

tågbuller, kulturhistoria och topografiska förhållanden

Övergripande riktlinjer för utbyggnad av västra Rönninge



Förändringsområden
F1: Salems Centrum Inflyttning 600 lägenheter i flerbostadshus 
2020-2025 samt ny förskola

F2: Kyrkberget- 60 lägenheter eller 54 platser i äldreboende 
2025-2030

F3: Gräsyta Säbyborg 2020-2025- 120 lägenheter

F4: Del av Salem 5:3 (söder Snickarstigen) 2025-2030 - 60 
lägenheter

F5: Vitsippan södra delen- 40 småhus och/eller 54 platser i 
äldreboende 2020-2025

F6: Vitsippan norra delen 2018-2020- 70 lägenheter

F7: Del av Salem 5:23 (Söderby Gärde 2.0) - 160 bostäder varav 
20 småhus



F8: Lövhagen- 30 lägenheter och/eller idrottsanläggning 
och/eller arbetsplatser

F9:   Fårhagen 2018-2020- 50 lägenheter för 55+

F10: Söderbyvägen/Säbytorgsvägen 2020-2025- 20 småhus

F11: Kv Våren 2025-2030- 30 småhus

F12: Cirkulationsplats  Säbyvägen/Salemsvägen

F13: Södra Hallsta/Rönninge Port- 2018-2020

210 bostäder varav 30 småhus i Södra Hallsta. Tvärled i södra 
Hallsta med cirkulationsplats vid anslutning till Salemsvägen. Ny 
förskola i södra Hallsta

F14: Kv Sandbäck 2020-2025- 20 småhus

Minsta tomtstorlek 1 200 kvm

F15: Kungsgården 2018-2020- 56 bostäder varav 20 småhus.

Minsta tomtstorlek 1 200 kvm



F16: Sydvästra Rönninge 2020-2030

Minsta tomtstorlek 1 500 kvm i de detaljplaner som ej är 
fastställda.

F17: Sjöudden/Mårdnäs mm 2025-2030- 50 småhus.

Minsta tomtstorlek 1 500 kvm 

F18: Gångstig runt Flaten

F19: Idrottsanläggning Bintebo

F20: Ny grundskola 

F21: Högantorp- 231 småhus varav 54 i Södertälje kommun. Ny 
förskola



Utredningsområde

● U1: Mellersta Hallsta



Bevarandeområden i tätorten

BN 13: Garnudden- Fastställt naturreservat

BN 14: Ersboda- Förslag till naturreservat och förslag till 4H-gård

BK 12: Rönninge Kungsgård

BK 13: Uttringe Gård

BK 14: Söderby sjukhus- Riksintresse för kulturminnesvården

BK 15: Nedre Söderby- Fastställt kulturreservat

BT1:    Stambanan- Riksintresse



Utbyggnad av bostäder 2015-30









Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) 2014: 3100
Antal förvärvsarbetande (nattbefolkning) 2014: 7700
Andel förvärvsarbetande 16-w år (förvärvsintensitet) 2014: 61 %
Arbetsplatskvot 2014: 40 %

Antal arbetstillfällen 2030: 3900
Antal förvärsarbetande 2030: 9800
Andel förvärvsarbetande 16-w 2030: 61 %
Arbetsplatskvot 2030: 40 %

Antal arbetstillfällen 2030: 4900
Antal förvärsarbetande 2030: 9800
Andel förvärvsarbetande 16-w  2030: 61 %
Arbetsplatskvot 2030: 50 %

Antalet arbetstillfällen 2030



Avgränsning MKB Översiktsplan 
(samråd med länsstyrelsen)

● Området söder om motorvägen (Högantorp belyses särskilt)
● Konsekvenser av trafik och infrastruktur 2030 med luft, 

buller och farligt gods
● Grönstruktur och vatten (dagvatten)
● Förändrat klimat (plats för vatten vid  större skyfall)

Uppdrag till Structor AB



Trafik 2015/2016 och 2030 (prognos)
Väg Trafik i fordon/dygn

2016 2030 Ökning Ökning i %
Uttringevägen 640 947 307 48 %

Dånviksvägen 1410 2484 1074 76 %

Rönningevägen 2020 3391 1371 68 %

Tvärled 767

Salemsvägen 5030 7321 2291 46 %

Säbytorgsvägen norr 5910 8862 2952 50 %

Skyttorpsvägen öster 6690 9228 2568 38 %

Skyttorpsvägen väster 3250 5530 2280 70 %

Söderby Gårds väg 2460 3814 1354 55 %

Säbyvägen 3950 5530 1380 35 %



Miljökonsekvenser Trafik

● Ökning med en eller två decibel på genomfartsvägar i Salem
● Ökning med upp till 4 decibel på vägar i Rönninge
● Områden i centrala Salem (F1-F4), Lövhagen (F9) och 

Fårhagen (F10) berörs av sekundär väg för farligt gods
● Områden Söderby Gärde II (F7) och förtätningsområde del 

Sjöudden (F17) berörs av risk för urspårning
● Ökning av NO2 på genomfartsvägar i Salem. Når ej miljö- 

kvalitetsnormen på 60 µg/m3

● Ökning av PM10 på genomfartsvägar i Salem. Når ej miljö- 
kvalitetsnormen på 50  µg/m3 men kan beröra 
miljökvalitetsmål på 20-25  µg/m3 



Miljökonsekvenser Grönstruktur och 
vatten● Föreslagen utbyggnad berör ej regionala gröna kilar

● Förtätningsområde Ekdalen del av område (F16) berör 
värdefull trädmiljö med inslag av ek och alkärr

● Område Ängen vid Säbyborg (F3) och ny skola (F20) berör 
parkmark

● Område Fårhagen (F9) berör äng som idag används som 
hundrastplats. Uppdrag har getts till exploatör att finna ny 
hundrastplats

● Tillfart till utbyggnadsområde Högantorp (F21) berör 
värdefull trädalle` som har generellt biotopskydd

● Utbyggnad av förtätningsområden (F15) och (F16) med 
anslutning till det kommunala avlopsledningsnätet är positivt 
för miljökvalitesnormer för sjön Uttran, Flaten och Dånviken



Förslag åtgärder
Hållbart resande

● Se över parkeringsnormen
● Kräv införande av bilpooler av byggföretag
● Bygg ut de regionala cykelstråken för pendling till 

grannkommuner
● Underlätta utbyggnad av laddstationer för elbilar och 

elcyklar



Förslag åtgärder
Grönstruktur och vatten
● Ny hundrastplats
● Utveckla parkmark i närheten av den park som tas i anspråk 

(kompensation)
● Spara gröna stråk i bebyggelseområden

● Riktlinje att 10-30 meter från strandkant lämnas fri från 
bebyggelse och hårdgjorda ytor

● Gång- och cykelväg anläggs med grus utmed strandkant
● Utnyttja lågpunkter till multifunktionella ytor med 

parkkänsla


