
Kort om  
förslaget
Medborgardialog
Under våren 2016 genomförde vi en 
medborgardialog om översiktsplanen.  
Vi fick in 326 svar. Trenden är att allt  
fler Salemsbor är positiva till att det 
byggs bostäder, gärna vid Salems 
centrum. För övriga kommundelar är 
del tagarna i medborgardialogen mest 
positiva till att bygga ut vid Vitsippan, 
Söderby Gärde, Rönninge Port 2 och  
på en tomt vid förskolan Sysslagården.

Ökad utbyggnadstakt
Vi räknar i förslaget med att totalt 2 300 
nya bostäder ska byggas fram till år 2030, 
varav 75 procent i flerfamiljshus. Både  
Salems centrum och Rönninge centrum 
får nya bostäder, butiker och kontors
arbetsplatser. Befolkningen beräknas  
öka med 20 procent, och nå 21 000  
personer 2030.
 Fram till 2024 beräknas att över 200 
bostäder i huvudsak flerbostadshus,  
ska byggas per år. Senare i planperioden 
beräknas takten minska till cirka 100  
bostäder per år. Då främst i form av  
småhus och genom en förtätning i  
kommundelen Rönninge.

Mark saknas 
Kommunen saknar mark för att på sikt 
kunna bygga ännu fler bostäder och  
arbetsplatser. Bornsjöns vattenskydds
område som ägs av Stockholm Vatten AB 
är reservvattentäkt för hela Stockholm. 
Det omfattar större delen av Salems 
glesbygd norr om E4/E20 och all mark 
200–300 meter söder därom. Denna 
mark är skyddad och får inte bebyggas. 

Marken mellan vattenskyddsområdet 
och bebyggelsen i norra delen av tät
orten ägs av Stockholms stad. Det bety
der att kommunen endast äger bebyggd 
mark och grönområden inom tätorten. 

Stockholm växer
Antalet invånare i Stockholms län  
har ökat med över 180 000 personer  
de senaste fem åren. Med fortsatt  

befolkningsökning behöver länets  
kommuner planera för ytterligare  
400 000 nya invånare fram till 2030. 
Detta kräver i genomsnitt 16 000 nya 
bostäder per år.

Fler äldre och yngre
I Salems kommun beräknas antalet  
personer äldre än 80 år fördubblas till 
2030. För att de Salemsbor som är 65 
år och äldre ska kunna bo kvar hemma 
så länge som möjligt kommer det att 
behövas mer hemtjänst och färdtjänst. 
Samtidigt ökar antalet förskolebarn  
och skolbarn. En ny grundskola  
pla ne   ras och flera nya förskolor  
kommer att behövas. 

Klimatförändringar
Det blir varmare. Vi ser stigande  
medeltemperaturer och mer regn  
och snö. För att minska effekterna  
krävs att de utsläpp som påverkar  
klimatet minskas. Exempel på lokala  
åtgärder som gör stor nytta är sam
ordnade person och varutransporter, 
effektivare energianvändning och  
hållbar samhällsplanering.

Förslag till Översiktsplan 2030
Enligt Plan- och bygglagen ska alla kom- 
muner ha en aktuell översiktsplan. Den  
ska visa hur mark och vatten ska användas  
till bostäder, arbetsplatser, grönområden,  
vägar och övrig service de närmaste åren.  
Vi håller just nu på att ta fram en Översikts-
plan 2030 för Salems kommun. Översikts-
planen ska fungera som ett underlag när vi 
sedan beslutar om byggande, detaljplaner, 
infrastruktur och kommunal service.

Efterfrågan på bostäder ökar i både vår kommun  
och i Storstockholmsområdet i övrigt så det är viktigt 
att kunna bygga fler bostäder. Det är också viktigt 
att unika natur och kulturmiljöer i Salem bevaras. 
Samtidigt behöver vi mer av service som gator, vägar, 
skolor och omsorg. I förslaget till ny översiktsplan 

finns en rad förslag på områden som kan utvecklas 
till år 2030. Om utbyggnaden genomförs enligt 
dessa planer kommer Salems befolkning öka med 
ungefär 20 procent till cirka 21 000 personer. 
 Förslaget till översiktsplan är just nu ute på 
remiss till olika myndigheter och organisa tioner 
som ska tycka till. Du som kommun invånare kan 
också lämna syn punkter på förslaget. Gör det via 
kommunens webbsida salem.se/OP2030 eller 
skriftligt till kommunhusets reception, Säby torg 
16. Lämna dina synpunkter senast den 16 juni.
 Den här foldern är en kort sammanfattning  
av förslaget till översiktsplan. Du kan läsa det  
kompletta förslaget på kommunens webbplats  
www.salem.se. Du är även välkommen till  
informationsmöte tisdag 16 maj kl 19.00  
i Stora Murgrönan, Salems centrum.
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Synpunkter på utbyggnadsplaner centrala Salem



Bergviks brygga

Garnuddens brygga

Barrtorps-
bryggan

Uttringe-
bryggan

Flaten

Uttran

Utter-
kalven

Ensta ö

Dån-
viken

Glas-
berga-

sjön

Karlskrona-
viken

an

Kolbottsdammen

Uttran

Rönninge Segersjö

Salem

Söderby

Uttringe

Uttran

Skårdal

Segersjö

Granmora

Hålvägar

Tegellöt

Nedre Söderby

Skola

Salems
 kyrka

Övre Söderby

Hallsta

Smedstorp

Hallinge

Eriksberg

Mellanberg

Ersboda

Tullen

Nyboda

Kolbotten

Mårdnäs

Uttringe
gård

Begravnings-
plats

Möllebadet

Långa raden

Koloniområde

Mot Tumba

Prästboda
Bollplan

Naturreservat

Skyttorps-
skolan

Säby kyrka

Rönningeborg

Tennis-
hall

Elljusspår

Garnuddens
friluftsområde

Söderby friskola

Utegym

Kommunens
driftverksamhet

Säby begravnings-
plats

Bom

Mot Stockholm

Skogsängs-
hallen

Vattentorn

Bergs-
gården

Salems

Säby-
skolan

Skogsängs-
kyrkan

centrum

Åter-
vinnings-
central

Fritidsgården
Huset

Skogsängs-
skolan

Salarps
äldre-
boende

Koloniområde

Rönninge
skola

Rönninge
gymnasium

Rönninge
centrum

Villa Talliden
Hotell & Restaurang

Berga-
hallenBerga

bollplan

Rönninge stn.

Nytorps-

Salems-
vallen

skolan

Rönninge kungsgård
Kursgård

Skolberga
vårdhem

Nytorps-
hallen

Rosenlunds-
skolan

Rosstorps
gästhem

Bom

Bom

Bom

Kulberget
Fornborg

Elljusspår

Bom
Mot Södertälje

Friluftsområde

Förändrings- 
områden
Med förändringsområden  
menas att markanvändningen 
föreslås förändras under plan
perioden till nya bostads/ 
arbetsplatsområden, förskolor/
skolor och dagvattendammar 
med mera. 

 ● F1 Salems centrum
Ett centrumområde med butiker,  
arbetsplatser, bollplan och multisport
anläggning för Säbyskolan.
Här föreslås en etappvis utbyggnad med 
ca 600 bostäder efter 2020. Ett grönstråk 
ska bevaras. Ett nytt butikscentrum byggs 
vid bollplanen och parkeringar byggs 
under det nya centrumet. Det gamla 
centrumet och före detta Skyttorpsskolan 
rivs för att ge plats åt nya bostäder.

 ● F2 Församlingshuset/
Kyrkberget
Församlingshus med klockstapel och 
kuperad naturmark.
Föreslås byggas ut med ca 60 lägenheter 
eller ca 54 äldrebostäder i särskilt  
boende 2020–2025.

 ● F3 Gräsyta vid Säbyborg
Idag parkmark.
Här föreslås en utbyggnad med ca 120 
lägenheter i 4–6 våningar 2020–2025.

 ● F4 Del av Salem 5:3 
(Snickarstigen)
Idag parkmark. 
Förslag på utbyggnad med ca 60  
lägenheter i 4–6 våningar efter 2025.

 ● F5 Vitsippan, södra delen
Kuperad skogbevuxen naturmark.
Förslag till äldreboende i särskilt boende 
med 54 platser och/eller ca 40 bostäder 
2020–2025.

 ● F6 Vitsippan, norra delen
Kuperad skogbevuxen naturmark.
Här föreslås utbyggnad med ca 70  
lägenheter i flerbostadshus 2018–2020.

 ● F7 Söderby 
Del av Salem 5:3 (Söderby Gärde 2.0) 
Plan naturmark. 
Området föreslås byggas ut med 140  
lägenheter och 20 småhus. Markförhållan
den ska undersökas samt buller från järn
vägen och tillfartsväg måste utredas.

 ● F8 Lövhagen
Plan gräsyta.
Föreslås att marken reserveras för möjlig 
ny idrottsanläggning, eller ut byggnad med 
30 lägenheter i fler bostadshus efter 2025.

 ● F9 Fårhagen
Plan gräsyta (hundrastplats).
Här föreslås utbyggnad med ca 50  
lägenheter i flerbostadshus för personer 
55 år eller äldre 2018–2020. Bygg 
herren ska ordna en ny inhägnad  
hundrastplats.

 ● F10 Säbytorgsvägen
Kuperad skogbevuxen naturmark.
Föreslås att bebyggas med ca 20  
småhus 2020–2025.

 ● F11 Kv Våren
Plan naturmark.
Här föreslås utbyggnad med ca 30  
småhus efter 2025. Mark reserveras  
för lek och rekreation.

 ● F12 Cirkulationsplats 
Säbyvägen/Salemsvägen
Här föreslås att en cirkulationsplats byggs.

 ● F13 Södra Hallsta/ 
Rönninge Port
Skogbevuxen kuperad naturmark (Södra 
Hallsta), plan asfalterad mark (Rönninge 
Port västra delen) och kuperad natur 
mark (Rönninge Port).
Cirka 200 bostäder föreslås att byggas  
i Södra Hallsta och Rönninge Port  
2018–2020, varav 30 småhus i södra  
Hallsta. Nya tillfarter planeras, och mark 
för förskola reserveras i södra Hallsta.

 ● F14 Kv Sandbäck
Kuperad naturmark och bebyggelse.
Här föreslås 20 småhus efter 2020.

 ● F15 Rönninge 
Kungsgårdsområdet
Plan naturmark.
Enligt planförslaget kan området byggas 
ut med 36 lägenheter i flerbostadshus och 
20 småhus 2018–2020. Sträckan utmed 
Flaten reserveras för strandpromenad.

 ● F16 Sydvästra Rönninge
Permanentbebodda fastigheter, fritids 
hus och obebyggda tomter. Kommunala 
gator och VA har ännu inte byggts ut. 
Detalj planeläggning pågår.
Förslaget innebär utbyggnad med  
anslutning till kommunala VAnätet  
i etapper. För att få rimlig kostnads

täckning för VAverksamhet och gator  
kan den nedre gränsen för minsta 
tomtstorlek prövas. En särskild utredning 
om lämplig tomtstorlek ska göras i för
studien till varje detaljplan.

 ● F17 Sjöudden/Mårdnäs
Längs Dånviksvägen finns idag perma
nentbyggda fastigheter, fritidshus och 
obebyggda tomter. Inget utbyggt  
kommunalt VA eller gator.
Här föreslås utbyggnad efter 2025.  
Detaljplaneläggning ska göras efter  
samma riktlinjer som föreslås för  
Syd västra Rönninge.

 ● F18 Gångstig runt Flaten
Gångstig mellan Irisdalsvägen och  
Herrängsparken.
Föreslås utbyggnad av en gångstig i  
samband med detaljplaneläggning  
och/eller försäljning av mark.

 ● F19 Idrottsanläggning  
Bintebo
Plan naturmark med dåliga  
grund förhållanden.
Marken föreslås 
reserveras för 
möjlig framtida 
idrottsanläggning.
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 ● F20 Ny skola
Plan naturmark.
Här ska en ny grundskola byggas.  
Två alternativa tillfartsvägar ska ut redas  
i samband med detaljplanen.

 ● F21 Högantorp  
(del av Högantorp 3:8)
Sluttande skogbevuxen naturmark.
Här föreslås utbyggnad med 177  
små hus i Salems kommun och 54 i  
Södertälje kommun. Förutsättningen  
är att frågan om breddningen av  
tillfartsvägen Högantorpsvägen kan  
lösas med Trafikverket.

Utrednings-
områden 
Med utredningsområden menas 
områden där det krävs ytter 
ligare utredning om dess fram- 
tida markanvändning.

 ● Mellersta Hallsta
Här finns idag en dalgång med flack  
naturmark. Marken har köpts av  
Stockholm Vatten för att skydda  
Bornsjöns avrinningsområde. Föreslås 
som framtida reservområde för  
bostadsbyggande.

Bevarande-
områden i  
tätorten
Med bevarandeområden  
menas att nuvarande mark
användning ska fortsätta  
under planperioden.

Natur:
 ● BN13 Garnudden

Ett kuperat naturområde mellan  
sjön Uttran och järnvägen med strand

promenad, motionsspår och badplats. 
Området ägs av kommunen och är sedan 
2012 naturreservat.

 ● BN14 Ersboda
Torpet Ersboda ägs av kommunen och 
används till olika friluftsaktiviteter i  
västra Rönninge. Gården ska bevaras  
och rustas upp. Planer finns att anlägga 
en 4Hgård i anslutning till torpet.  
Endast enstaka nya byggnader kan  
tillåtas och förslag till kommunalt  
naturreservat har tagits fram.

Kultur:
 ● BK12 Rönninge Kungsgård

De två mangårdsbyggnaderna med  
flyglar och ekonomibyggnader föreslås 
bevaras med mindre kompletterings
åtgärder. Miljön belyser en viktig del  
av Salems historia. 

 ● BK13 Uttringe Gård
Här finns idag en byggnad uppförd  
1898 med Ladviks Gård som förebild.
Uttringe Gård belyser kommunens  
historia. Bör bevaras, men mindre kom
pletteringsåtgärder kan accepteras.

 ● BK14 Söderby sjukhus
Sjukhuset är av riksintresse för kultur
minnesvården. De viktigaste byggnaderna 
för sanatoriemiljön bör bevaras exteriört. 
Detaljplaner och bygglov ska utformas  
så att inte riksintresset hotas.

 ● BK15 Nedre Söderby
Här finns café och utställningslokal  
som omfattar delar av gården Nedre 
Söderby. Området avsattes 2013 till  
kulturreservat.
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Mer information
Du kan läsa det kompletta  
förslaget till översiktsplan  
på kommunens webbplats  
www.salem.se

Lämna synpunkter
Förslaget till översiktsplan är just 
nu ute på remiss till olika myn
digheter och organisationer. Du 
som kommuninvånare har också 
möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget via kommunens 
webbplats salem.se/OP2030 
eller skriftligt till kommunhusets 
reception, Säby torg 16. Lämna 
dina synpunkter senast 16 juni.

Salems kommun
Säby Torg 16, 144 80 Rönninge  
Tel 08532 598 00 | Fax 08532 598 87
info@salem.se | www.salem.se

16 maj
Välkommen till  

informationsmöte  
den 16 maj kl 19.00 i  

Stora Murgrönan,  
Salems centrum.

Konsekvenser av förslaget
Förslaget till Översiktsplan 2030  
är ute på remiss och ska antas  
av kommunfullmäktige i slutet  
av året. Till år 2030 beräknas  
att vi vuxit till omkring 21 000 
Salemsbor.

Flera stora utbyggnadsområden för 
bostäder planeras under planperioden. 
Det är Rönninge Centrum, Södra Hallsta, 
Rönninge Port, Vitsippan norra delen, 
Salems Centrum, Högantorp och  
Söderby Gärde.
 Utbyggnaden av bostäder kommer 
främst att ske genom förtätning i syd
västra Rönninge och genom att ytor i 
form av park och skogsmark används  
i centrala Salem.

Trafik
Med fler bostäder följer ökad trafik  
i samhället och därmed högre buller
nivåer. Buller kommer att öka mest i  
de områden som idag är minst utsatta 
för buller.
 Dessutom förväntas klimatpåverkande  
utsläpp att öka som följd av mer trafik.  
Värdena ligger dock långt från de gräns 
värden som inte får överskridas enligt 
miljökvalitetsnormen. 

Miljö
I en Miljökonsekvensbeskrivning till 
Översiktsplanen föreslås ett antal  
åt gärder för ett hållbart resande.  

De innebär att se över parkeringsnormen  
vid nybyggnationer, bilpooler, utbyggda 
regionala cykelstråk till grannkommu
nerna och utbyggd infrastruktur för alter
nativa bränslen, t ex laddstolpar för el.

Kultur och fritid
Eftersom antalet barn och ungdomar 
också antas öka fram till 2030 kommer 
även behovet av mer kultur och fritids
verksamheter. I planförslaget finns 
redovisat för fullstor idrottshall och 
bollplan i Lövhagen i Salem och Bintebo 
i Rönninge. Ökad kapacitet för bibliotek, 
fritidsgård och simhall får inrymmas i 
befintliga centrumanläggningar.
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