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SAMMANFATTNING 
 

I förslaget till Översiktsplan 2030 för Salems kommun  beräknas 2 300 nya bostäder byggas under 

planperioden 2015-2030. 75 procent är bostäder i flerfamiljshus. Under perioden 2018 till 2024 byggs 

över 1 500 bostäder, det vill säga över 200 bostäder per år. Både Rönninge Centrum och Salems Centrum 

kommer att omvandlas till moderna centrum med ett stort antal nya bostäder, nya butiker och nya 

kontorsarbetsplatser. Flera andra stora utbyggnadsområden för bostäder planeras också under denna 

period, såsom Södra Hallsta, Rönninge Port, Vitsippan norra delen, Högantorp och del av Söderby Gärde. 

Under perioden 2025-2030 minskar bostadsbyggandet till ca 100 bostäder per år. Då planeras i huvudsak 

nya småhusområden och förtätningsområden i kommundelen Rönninge. I planen finns även avsatt mark 

för en ny skola i centrala Salem, en ny förskola och ett nytt äldreboende. Inom gångavstånd från 

bebyggelsen finns tre tre tätortsnära natur- och kulturmiljöer avsatta som bevarandeområden. I planen 

finns även förslag på enkla åtgärder för att minska klimatpåverkan lokalt och för att vara förberedd på 

klimatförändringar. 

 

Ökad befolkning 

Kommunens befolkning beräknas öka med  20 procent till år 2030. Från ca 16 600 (2016/2017) till 20 800 

personer 2030. Det ökade bostadsbyggandet medför att antalet barn i åldrarna 0-15 år kommer att öka.  

 

Antalet förskolebarn 1-5 år ökar de närmaste åren med ca 300 barn, till som mest ca 1 500 barn år 2026. 

Ökningen av förskolebarn sker både i kommundelen Salem och i Rönninge inom de områden som byggs 

ut. Flera nya förskolor bör byggas  fram till 2025. 

 

Antalet skolbarn 6-15 år ökar successivt från 2 600 idag till 3 300 år 2030. Ökningen sker i huvudsak i 

kommundelen Salem i samband med att den planerade utbyggnaden i centrala Salem startar. Om 

utbyggnaden genomförs enligt förslaget krävs nya skollokaler i kommundelen Salem efter 2020. 

I kommundelen Rönninge beräknas antalet skolbarn ligga stabilt på cirka 900-1 000 trots planerad 

utbyggnad i centrala och sydvästra Rönninge. Under den kommande 10-årsperioden lämnar stora 

elevkullar grundskolorna i Rönninge och enligt befolkningsprognosen i förslaget till översiktsplan ersätts 

eleverna inte med lika många förskoleklassbarn.  

 

Antalet äldre än 80 år kommer att mer än fördubblas under den närmaste 10-årsperioden. Från 586 

personer vid årsskiftet 2015/2016 till som mest 1 400 personer år 2032. Därefter stagnerar antalet äldre 

på ca 1 200. Ett nytt  äldreboende (särskilt boende) bör byggas under perioden 2022-2025 i 

kommundelen Salem. Två alternativa platser för ett sådant boende redovisas i Översiktsplanen. 

Ökningen av antalet äldre medför också behov av hemtjänst och färdtjänst. 

 

Trots att antalet äldre än 65 år kommer att öka med 300 personer minskar andelen äldre än 65 år från 18 

procent till 16 procent under planperioden.  

 

Befolkningsökningen, varav en stor andel är barn och ungdomar, kommer på sikt att öka behovet av 
kultur- och fritidsverksamheter. Plats för framtida idrottshall och bollplaner finns redovisade i 
förändringsområden i Lövhagen i Salem och Bintebo i Rönninge. 
 

 

Arbetstillfällen och pendlande 
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Under de närmaste 15 åren beräknas utbyggnaden av bostäder bidra till att antalet förvärvsarbetande 

Salemsbor ökar med 27 procent från 7 700 till 9 800 personer. Den ökade totalbefolkningen innebär 

också att skatteinkomsterna ökar successivt till kommunen. 

 

Om arbetsplatskvoten (antalet arbetstillfällen i förhållande till antalet förvärvsarbetande) inte skall 

försämras jämfört med idag, krävs 800 nya arbetstillfällen i Salem mellan 2015 och 2030.  

 

I huvudsak beräknas nya arbetstillfällen tillkomma i centrala Salem och Rönninge centrum inom privat 

service i samband med utbyggnaden av de båda centrumområdena. Även antalet offentliga 

arbetstillfällen beräknas öka med utbyggnaden av äldreomsorg, skolor och förskolor. Under perioden 

2016-2020 beräknas det tillkomma ett 50-tal nya arbetstillfällen utmed Söderby Gårds väg inom främst 

service, kontor och hantverk. 

 

Miljöpåverkan 

Utbyggnaden av bostäder och den ökade mängden bilar medför att trafiken ökar på Salems vägar. På 

Söderby gårds väg från Tumba mot  E4/E20 beräknas trafikflödena fördubblas på vissa partier. På 

Skyttorpsvägen förbi Salems centrum kan antalet fordon överskrida 10 000 per dygn. Om Botkyrkas 

utbyggnadsplaner i Uttran och Tumbaskogen förverkligas kan trafiken öka ännu mer på dessa vägar. Den 

ökade trafiken medför ökat buller och ökade utsläpp av klimatpåverkande och hälsofarliga ämnen. 

 

I Miljökonsekvensbeskrivning (MKB ) av Översiktsplan alternativ Hållbart resande  föreslås ett antal 

åtgärder som kommunen kan vidta för att minska trafiken och därmed buller och utsläpp av 

växthusgaser. I MKB föreslås även att förändringsområden där grönmark tas i anspråk kompenseras 

genom anläggning av ny parkmark i anslutning till de nya områdena. 
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1. INLEDNING 

  
1.1 Översiktsplanens funktion och syfte 

Alla kommuner ska ha en gällande översiktsplan som reglerar möjlig användning av mark och vatten 
inom kommunen och hur miljön bäst kan utvecklas ur flera perspektiv. Översiktsplanen är ett långsiktigt 
och strategiskt dokument och en vision om hur Salems kommun kan utvecklas fram till år 2030. 
Översiktsplanen ska ta hänsyn till den regionala planeringen de miljömässiga förutsättningarna och andra 
riksintressen. Översiktsplanen skall öka intresset och diskussionen bland kommuninvånarna om viktiga 
framtidsfrågor för Salems kommun. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska utgöra ett 
övergripande principiellt program för bebyggelseutvecklingen i Salems kommun fram till år 2030. 
Kommunala detaljplaner ska utvecklas i harmoni med gällande översiktsplan, vilket även gäller regionala 
satsningar. Varje mandatperiod måste översiktsplanen aktualiseras av  kommunfullmäktige. 

Översiktsplanen skall utgöra underlag för kommunala beslut om större investeringar i infrastruktur och 
kommunalt serviceutbud. Översiktsplanen skall ge en samlad bild av de nya regionala förutsättningar 
som berör Salem och som redovisas i Regionalt Utvecklingsprogram (RUFS) 2030  och andra viktiga 
regionala dokument som Vision Södertörn 2009 , Södertörns Utvecklingsprogram (SUP)  och Miljöpolitiskt 
handlingsprogram för Stockholms län .  

I samband med att översiktsplanen tas fram skall aktuella delutredningar, planer och program ses över. 
Kommunen behöver uppdatera inventeringar, bostadsförsörjningsprogram, näringslivsprogram, 
energieffektiviseringsprogram, program för grundskoleverksamheten, plan för kulturhistoriska miljöer, 
miljöpolitiskt handlingsprogram och äldreomsorgsplan. Översiktsplanen skall utgöra underlag för en 
effektivare planprocess av detaljplaner enligt den nya lagen från 2015, fördjupad översiktsplan och 
områdesbestämmelser. Översiktsplanen skall ge stöd för bygglovshanteringen. Vidare är översiktsplanen 
ett verktyg för att styra kommunens arbete i riktning mot den fastställda visionen och 
kommunfullmäktiges övergripande mål. 

1.2 Arbetet med översiktsplanen  
Arbetet med översiktsplanen leds av en projektgrupp benämnd ÖvP-gruppen (Översiktsplanegruppen) 

med projektledaren som sammankallande. Projektledaren har det övergripande ansvaret för att 

projektet drivs framåt och följer angivna direktiv. Projektledaren ansvarar även för information till 

kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningsgruppen. Kommunarkitekten ansvarar för 

information till bygg- och miljönämnden. Till projektgruppen adjungeras olika experter inom GIS, klimat- 

och energifrågor, kommunalekonomi, grundskoleverksamhet och medborgardialog. 

 

Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Projektgrupp (ÖvP-grupp): Jan Forsman (projektledare) , Conny Olsson (biträdande projektledare) och 

respektive delprojektledare.  

 

Referensgrupper: Kommunledningsgruppen (KLG) och bygg- och miljönämnden. 

 

Delprojekt och ansvar: 

● Äldreboende- socialchef  

● För- och grundskola- verksamhetscontroller barn- och utbildningsförvaltningen  

● GIS-kartor- konsult  

● Utbyggnad av teknisk försörjning inkl bredband- enhetschef Va/Gata  

● Säkerhetsfrågor- säkerhetssamordnare  
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● Klimatförändringar- projektledare 

● Gång- och cykelplan, trafikmätning - trafikingenjör VA/Gata 

● Miljö - ekolog/bygg- och miljöchef 

● Kulturmiljö och fritid - kultur- och fritidschef 

● Näringslivsutveckling - planeringsstrateg  

● Kommunalekonomiska beräkningar - planeringsstrateg 

● Medborgardialog - kommunikationschef  

 

1.3 Medborgardialog 2016 
 

Under tiden 15 februari till 4 april 2016 svarade 326 personer på den enkät som ingick i 
medborgardialogen om översiktsplanen. Ungefär 200 personer lämnade andra synpunkter eller 
kommentarer under dialogen.  

Två tredjedelar av enkätdeltagarna var mellan 25-64 år. En fjärdedel var äldre än 65 år medan drygt en 
tiondel var yngre än 24 år. Andelen äldre är något överrepresenterad men i stort sett representerar 
deltagarna kommunens åldersfördelning. 

De yngre enkätdeltagarna är mer positiva än övriga till att bygga bostäder. Knappt hälften av deltagarna 
bor i kommundelen Rönninge vilket gör att boende i Rönninge är överrepresenterade. I kommundelen 
bor idag ca en tredjedel av kommunens totala befolkning. 

Generellt kan det sägas att personer bosatta i kommundelen Salem anser det lämpligare att bygga 
bostäder i Rönninge och vice versa. 

Bostadsbyggandet är allt viktigare för Salemsborna och drygt 90 procent av deltagarna tycker det är 

viktigt att det byggs fler bostäder i Stockholmsregionen. Hälften av deltagarna (47 procent) anser att det 

bör byggas minst 100 bostäder per år 2020-2030 i Salem enligt alternativ tre. Därtill anser 8 procent att 

det bör byggas fler bostäder än alternativ tre. Alternativ ett innebär ingen utbyggnad under 2020-2030 

och alternativ två innebär 50 bostäder per år. 

 
Mellan 70 och 85 procent tycker det är positivt att möjliga bostadsområden (område 1-6) i centrala 
Salem byggs ut med bostäder. Mest positiva är deltagarna till Salems Centrum (87 procent) och minst 
positiva (69 procent) är deltagarna om områdena söder om Timmermansstigen och Snickarstigen 
(område 5 och 6).  
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Jämfört med medborgardialogen inför arbetet med Översiktsplan 2015 har Salemsborna blivit betydligt 
mer positiva till att bygga bostäder i Salems Centrum. Vid dialogen 2005 ansåg 72 procent (jämfört med 
85 procent) att det var positivt att bygga bostäder i Salems Centrum. 
 

Synpunkter på utbyggnadsplaner övriga Salem 
 

 

 

Mellan 70 och 80 procent anser att det är positivt att övriga föreslagna bostadsområden byggs ut i 
Salem. Mest positiva är deltagarna till att bygga ut i Vitsippan (81 procent), Söderby Gärde, Rönninge 
Port 2 och på tomt vid Sysslagården. Minst positiva omdömet får mellersta Hallsta (69 procent). 

Jämfört med medborgardialogen 2005 har det skett en stor omsvängning i synen på att bygga bostäder i 
mellersta Hallsta. Vid dialogen 2005 ansåg 63 procent att det var negativt att bygga bostäder i mellersta 
Hallsta jämfört med 31 procent år 2016. Även synen på att bygga bostäder vid Vitsippan har blivit mer 
positiv (från 58 procent till 81 procent). Av 23 personer som var mycket negativa till att bebygga 
mellersta Hallsta kom 70 procent från kommundelen Rönninge. Av 28 personer som var mycket negativa 
till att bebygga Högantorp kom ungefär lika många från kommundelen Salem/Söderby som från 
Rönninge. 

Flera personer hade synpunkter på utbyggnaden i Vitsippan, Kv Vårvintern, Fårhagen, Högantorp och 
mellersta Hallsta.  

Salems centrum är bästa platsen för ett framtida äldreboende tycker 42 procent medan övriga platser 
fick vardera ca 30 procent av rösterna.  

Bland personerna äldre än 65 år ansåg 39 procent att Kyrkberget/församlinghemmet var den bästa 
platsen för ett nytt äldreboende. Bara 25 procent av de äldre föredrog Salems centrum. 
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2. ÖVERGRIPANDE PROBLEMSTÄLLNING OCH MÅLKONFLIKTER 
 

2.1 Lågt bostadsbyggande i Stockholmsregionen 

 

Tillskottet av bostäder och befolkningsökningen i stockholms län 1885-2015. 

 

De senaste fem åren har antalet invånare i Stockholms län ökat med över 180 000 personer. Den kraftiga 

befolkningsökningen väntas fortsätta och länets kommuner måste planera för ytterligare 400 000 nya 

invånare fram till år 2030. För att klara det bedömer länsstyrelsen att det behöver byggas i genomsnitt 

16 000 nya bostäder per år fram till 2030. 

 

Antalet påbörjade nya bostäder i länet har ökat kraftigt sedan 2013. De tre senaste åren påbörjades 41 

500 bostäder. Det kan jämföras med perioden 2010–2012 då 24 100 bostäder påbörjades. Under 2015 

påbörjades drygt 13 000 bostäder i länet, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) och Stockholms 

stad. Därutöver påbörjades 1 450 bostäder genom ombyggnationer av lokaler och vindar. Det innebär 

totalt 14 450 påbörjade bostäder under 2015.  

 

Även om utbyggnaden av nya bostäder har ökat de senaste åren så uppger samtliga kommuner i länet att 

det saknas bostäder för ungdomar, studenter och nyanlända (Bostadsmarknadsenkät 2016). Även 

behovet av bostäder för hemlösa och personer som behöver skyddat boende har ökat de senaste åren i 

Stockholmsregionen. 

 

Bristen på bostäder i regionen påverkar även näringslivets utveckling negativt. Nästan en tredjedel av de 

snabbast växande små- och medelstora företagen i regionen har någon gång drabbats av svårigheter att 

rekrytera på grund av bostadsbristen. Vart femte tillväxtbolag i Stockholm uppger att de misslyckats med 

att rekrytera personal på grund av bostadsbristen. (Bokriskommitténs rapport 2014). 
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För att förtydliga kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen har både Plan- och bygglagen (PBL) och 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ändrats så att kommunerna ges ett tydligare ansvar 

och det regionala perspektivet framhålls. 

 

För att öka bostadsbyggandet i Stockholmsregionen gav förra regeringen TMR (Trafik, Miljö och Regional 

Planering) i uppdrag att bedöma bostadstillskottet för åren 2010-2030 i länets kommuner för att uppnå 

det regionala målet på 16 000 bostäder per år. En regional överenskommelse om utbyggnad av fyra nya 

tunnelbanesträckningar och 78 000 bostäder har träffats mellan regeringen och Stockholms läns 

landsting, Stockholm stad, Solna stad, Nacka kommun och Järfälla kommun. TMR bedömer att 

bostadstillskottet i Salem bör vara 50-100 bostäder per år beroende på ekonomisk utveckling. Det 

innebär ett tillskott med 750-1 500 nya bostäder åren 2015-2030. I gällande bostadsförsörjningsprogram 

för Salem 2016-2020 finns planer på utbyggnad av ca 600 bostäder fram till 2020 som finns med i 

planförslaget. 

 

Regeringen har under våren 2016 beslutat om att införa ett statsbidrag till kommuner för ökat 

bostadsbyggande. Statsbidraget är utformat så att kommuner har rätt att söka stöd för varje bostad som 

får startbesked från byggnadsnämnden.  

 

2.2 Förändrat klimat 
 

Statens Meteorologiska Hydrologiska Institut (SMHI) har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län 

tagit fram rapporten Framtidsklimat i Stockholms län 2015  som beskriver dagens och framtidens klimat i 

Stockholms län. 

 

Medeltemperaturen för Stockholms län beräknas öka med ca 3-5 grader till slutet av seklet. Störst 

uppvärmning sker vintertid med upp mot 6 grader. Vegetationsperioden ökar med upp till 100 dagar och 

antalet varma dagar blir fler. Årsmedelnederbörden ökar med 20-30 procent. Nederbörden ökar mest 

under vinter och vår med upp till 40 procent. Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal 

dygnsnederbörd kan öka med 20-30 procent och 1-timmesnederbörden med upp till 30 procent. 

 

Den pågående klimatförändringen ger effekter på olika sektorer och områden i samhället. Områden som 

kan komma att påverkas är bebyggelse, transportinfrastruktur, vattenförsörjning och avlopp, 

energiförsörjning, rekreation och hälsa. Stora delar av Stockholmsregionen ligger i anslutning till Mälaren 

och både bebyggelse och infrastruktur kan drabbas hårt vid översvämningar. Bebyggelse kan även mer 

direkt påverkas av exempelvis regn och kraftiga vindar som tär på fasader och av höga grundvattennivåer 

som gör marken instabil. Ras och skred ökar även risken för spridning av föroreningar i områden med 

förorenad mark. Den ökade temperaturen ger mildare vintrar och varmare somrar, vilket ger ett minskat 

behov av uppvärmning på vintern och ett ökat behov av kylning på sommaren.  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde 2012 en analys på uppdrag av 

regeringen. Den visar att konsekvenserna av en översvämning i Mälaren på grund av höjningar av 

havsvattennivån och ändrat klimat är ringa för Salem då kustlinjen till Mälaren är glest bebyggd. 

 

2.3 Klimat- och energistrategi för Stockholmsregionen 
 

För att minska effekterna av klimatförändringarna skulle de klimatpåverkande utsläppen behöva minska 
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med 85-90 procent till år 2050 i samtliga EU-länder enligt EU:s gemensamma mål som Sverige har 

anslutit sig till. Länsstyrelsen har under 2014 fastställt en Klimat- och energistrategi för 

Stockholmsregionen  med förslag till gemensamma mål och åtgärder för att uppnå klimatmålet i 

Stockholmsregionen. Strategin bygger på sex åtgärdsområden där insatser bedöms göra mest nytta för 

att minska länets klimatpåverkan fram till 2020. Exempel på områden är samordnade transporter, 

effektivare energianvändning och hållbar samhällsplanering. 
 

 

2.4 Utbyggnad av infrastruktur i Stockholmsregionen 
 

För att klara den kraftiga expansionen i Stockholmsregionen med en halv miljon nya invånare fram till 

2030 krävs en kraftig utbyggnad av infrastrukturen. Regeringen antog 2014 en nationell plan för 

transportsystemet 2014-2025 och länsstyrelsen fastställde också 2014 en länsplan för 

transportinfrastruktur i Stockholms län. Planerna innehåller mycket stora investeringar i 

Stockholmsregionen som Förbifart Stockholm, utbyggnad av tunnelbana till Nacka och Solna, tvärspårväg 

Ost och Kista och Spårväg Syd. I den regionala planen ingår även omfattande satsningar på nya regionala 

stombusslinjer, regionala vägar och regionala gång- och cykelleder. 

Utbyggnad av bredband för datatrafik har ökat kraftigt de senaste åren i länet. Post- och telestyrelsen 

(PTS) bedömer att det finns goda möjligheter att nå det nationella målet om att 90 procent av hushållen i 

Stockholmsregionen senast 2020 skall ha tillgång till bredband på 100 Mbit/sek. Enligt Bredbandskartan 

hade 84 procent av befolkningen i Salem tillgång till bredband 2015. 
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2.5 Mark saknas för utbyggnad av bostäder och arbetsplatser på sikt

 
Bornsjöns vattenskyddsområde som ägs av Stockholm Vatten AB är reservvattentäkt för hela Stockholm. 

Vattenskyddsområdet omfattar större delen av Salems glesbygd norr om  E4/E20 och all mark 200-300 

meter söder om  E4/E20. Vattenskyddsområdet som utgör riksintresse för rörligt friluftsliv, naturvård och 

kulturvård skyddas av miljöbalken och kan inte användas  för någon form av bebyggelse.  

 

All mark mellan vattenskyddsområdet och bebyggelsen i norra delen av tätorten ägs av Stockholms stad. 

Under 2010 köpte Salems kommun fastigheten Ersboda (nordvästra Rönninge) och 2015 marken för 

utbyggnadsområdet Södra Hallsta (i centrala Rönninge) av Stockholm stad. Förhandlingar mellan 

Stockholm stad och Salems kommun om inköp av övrig mark har förts i olika omgångar de senaste 20 

åren. 

 

Under 2012 sålde Stockholm stad stora delar av området norr om vattenskyddsområdet till privat ägare.  

 

Salems kommun äger endast bebyggd mark och grönområden inom tätortsbebyggelsen. 
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2.6 Antalet äldre ökar  
 

Fram till 2030 beräknas antalet personer äldre än 80 år fördubblas från 600 personer till 1 200 personer 

2030. I kommundelen Salem beräknas antalet äldre än 80 år öka med 900 personer och i Rönninge med 

300 personer. 

 

För att det växande antalet äldre Salemsbor (65 år eller äldre) skall kunna bo kvar så länge som möjligt 

kommer det att ställas ökade krav på kommunens hemtjänst och färdtjänst (anropsstyrd busstrafik). 

 

2.7 Begränsad skolkapacitet 
 

Antalet skolbarn 6-15 år beräknas fortsätta att öka under de närmaste åren fram till 2020 med ca 100 

stycken. Det är framförallt i kommundelen Salem som antalet skolbarn förväntas öka de närmaste åren, 

främst på grund av tidigare utbyggnad i Söderby Park. En ytterligare utbyggnad av bostäder medför 

behov av ökad skolkapacitet. Antalet skolbarn i kommundelen Rönninge beräknas däremot vara relativt 

stabilt under programperioden.  

 

2.8 Belastning på sjöarna Uttran, Dånviken och Flaten 
 

Kommunens tätortsnära sjöar Uttran, Dånviken och Flaten har alla tre tydliga tendenser till att vara 
negativt påverkade av övergödning. Det tydligaste tecknet är förekomsten av så kallad algblomning 
sommartid.  
 
Tillförseln av fosfor till kommunens tätortsnära sjöar behöver minskas.  Åtgärder som pågår och planeras 
är att ta fram en vattenplan för kommunen som ska beskriva kommunens sjöar och vattendrag samt 
lämpliga åtgärder. Under 2015 färdigställdes dagvattendammen vid Mölle vilket kommer att förbättra 
Uttrans status. Dammen tar hand om större delen av dagvattnet från Salem. 
 

2.9 Ökat avstyckningsbehov i sydvästra Rönninge 
 

I och med att detaljplanerna för sydvästra Rönninge kommit allt längre i planprocessen har 

avstyckningsbehovet (önskemål från fastighetsägare att stycka av tomter och bygga nytt) ökat markant i 

dessa områden. Flera detaljplaner i sydvästra Rönninge beräknas bli klara de närmaste åren. 

Belastningen på kommunens bygglovsverksamhet kommer därför att öka de närmaste åren.  

 

2.10 Ökad belastning på vägnätet i kommundelen Rönninge  
 

Den ökade utbyggnaden under senare år i Rönninge har medfört att trafiken ökat på vägnätet i 
Rönninge. Ökningen kommer att fortsätta de närmaste åren när förtätningen av bostäder i sydvästra 
Rönninge kommer igång. Särskilt stor blir belastningen i Rönninge centrum där samtliga transporter från 
Rönninge måste passera. Även behovet av utbyggnad av gång- och cykelnätet till och från centrum och 
skolor i kommundelen Rönninge har ökat. 
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3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 

3.1 Lagstiftning  

3.1.1 Plan -och bygglagen (2 och 3 kap) 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens 

yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och 

vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.  

 

Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring för den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur 

kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan också innehålla 

kommunens vision på området och vara dess strategiska dokument för den framtida utvecklingen. 

 

Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser 

samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller andra myndigheter fattar 

andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. Planen är inte juridiskt bindande men 

den är vägledande för tillståndsgivning med mera. 

 

Översiktsplanen redovisar en avvägning mellan olika allmänna intressen. Planens innebörd och 

konsekvenser ska tydligt kunna utläsas i planhandlingarna. 

 

Miljökonsekvenserna av föreslagen översiktsplan ska redovisas separat enligt bestämmelserna i 

miljöbalken om miljöbedömningar. Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att förstärka 

översiktsplanens funktion som beslutsunderlag.  

3.1.2 Ny plan- och bygglag 

En ny plan- och bygglag trädde i kraft år 2011 (2012:900). I lagen stärks översiktsplanens strategiska roll 

samtidigt som det ställs krav att mycket tydligare än tidigare redovisa regionala och nationella 

förutsättningar och relevanta nationella och regionala mål. Större hänsyn skall tas till klimatet och miljön. 

Översiktsplanen skall särskilt belysa risker för översvämningar, markföroreningar och olyckor. 

Möjligheter för människor med funktionsnedsättning att besöka allmänna platser skall även belysas.  

 

Lagen ställer också högre krav på att översiktsplanen är aktuell. Genom att arbeta med fördjupningar av 

och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen underlättas arbetet med ändringar och 

kompletteringar utan att hela planen måste göras om. 

 

Under 2014 gjordes ett tillägg i PBL 5 § där det anges att kommunen skall redovisa det långsiktiga 

behovet av bostäder i översiktsplanen. 

 

Under 2015 justerades PBL igen för att få en effektivare planprocess. Om detaljplanen följer 

översiktsplanen kan ett standardförfarande eller begränsat förfarande väljas för detaljplaneprocessen 

vilket kan förkorta processen betydligt jämfört med tidigare. Om detaljplanen inte följer översiktsplanen 

måste ett utökat förfarande väljas vilket förlänger processen. 
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3.1.2 Miljöbalken (3, 4 och 5 kap) 

Miljöbalkens bestämmelser syftar till att främja en hållbar 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 ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt, 

● återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 

främjas så att ett kretslopp uppnås. 

3.1.3 Lag om kommunernas bostadsförsörjning 

Från januari 2014 gäller gäller ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 

Ändringarna innebär bland annat att innehållet och processen att ta fram kommunala riktlinjer för 

bostadsförsörjning preciseras. 

 

Kommunerna skall redovisa nationella och regionala mål, planer och program som har betydelse för 

bostadsförsörjningen och andra regionala organ ska ges möjlighet att yttra sig över kommunernas 

planering för bostadsförsörjningen. Om de kommunala riktlinjerna inte stämmer med statliga och 

regionala mål ges regeringen möjlighet att förelägga kommunen att ta fram nya riktlinjer. 

 

Riktlinjer för bostadsbyggande skall antas minst en gång under mandatperioden. 

3.1.4 Riktlinjer för kommunala markanvisningar 

Sedan januari 2015 finns det en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014: 899). Med 

markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren 

ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse 

eller upplåtelse av kommunägd mark för bebyggande.  

 

Enligt Bostadsmarknadsenkäten 2016  har 16 kommuner i länet antagna riktlinjer enligt den nya 

lagstiftningen för prissättning och fördelning av mark. Salems kommun antog riktlinjer för kommunala 

markanvisningar 2015. 

3.1.5 Statsbidrag för bostadsbyggande 

Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget var 

på totalt 1,85 miljarder för 2016. Statsbidraget beräknas till 1,8 miljarder för 2017 och därefter 1,3 

miljarder årligen. Statsbidraget är utformat så att kommuner har rätt att söka stöd för varje bostad som 

får ett startbesked från byggnadsnämnden. Bidraget är oberoende av storlek eller typ av bostad. 

 

  

3.2 Nationella mål och riktlinjer  

3.2.1 De nationella miljökvalitetsmålen  

Regeringen har antagit 16 miljömål för Sverige. Kommunerna  har lokalt det samlade ansvaret för att 

åstadkomma en god livsmiljö och ett övergripande ansvar för lokal anpassning av de nationella 
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miljömålen. Den fysiska planeringen skall ses som en integrerad del i en samlad miljöpolitik. 

Kommunernas översiktsplaner ska därför verka så att miljömålen uppfylls. 

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 planering och planläggning ska 

kommunen beakta miljökvalitetsnormerna för luft, vatten och buller.  

 

Länsstyrelsen fastställde 2012 åtgärdsprogram för luftkvalitet för kväveoxidpartiklar PM10. Salem berörs 

genom utsläpp av partiklar utmed  E4/E20. Övervakning av luftkvaliteten i kommunen görs av Östra 

Svealands luftvårdsförbund där Salem är medlem. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten beslutas av Vattenförvaltningen. Den 16 december 2016 antog 

vattendelegationen i Norra Östersjöns distrikt en förvaltningsplan för 2016-2021. Planen inriktar sig på 

vattenförekomster (både grund- och ytvatten) och innehåller bland annat ett åtgärdsprogrammet riktat 

till myndigheter och kommuner. Dess syfte är att god status skall uppnås i samtliga vattenförekomster. I 

Salem ingår Bornsjön och Uttran som ytvattenförekomster och grusåsen i Uttran som 

grundvattenförekomst. Övriga vattendrag och sjöar är mindre än 1 kvadratkilometer och därför inte 

klassade som vattenförekomster.  

 

Salem berörs även av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten i Mälaren. 

 

Kommunen håller under 2016 på att ta fram en Vattenplan för Salems kommun  där syftet är att beskriva 
status på kommunens större vattenförekomster. Statusen omfattar bland annat naturvärden, 
miljöproblem, vad som påverkar vattnet och vilka behov av åtgärder som finns. Vattenplanen planeras 
antas av kommunfullmäktige under 2017. 

3.2.3 Riksintressen naturvård och friluftsliv (3 kap.6 § MB) 

Områden som är av särskilt allmänt intresse för landet kan anges som riksintresseområden. Områdena 

kan vara av bevarande- eller nyttjandeintresse. Områden av riksintresse ska så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan påverka dess värden. Salems kommun berörs av flera stora 

riksintresseområden, framför allt i de norra delarna av kommunen. 

 

Korpberget 

Lindängen ingår som en del i riksintresset Korpberget, som huvudsakligen ligger i Södertälje kommun. 

Korpberget 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 Salems 

kommunvapen.  

 

 

Bornsjön 

Bornsjön är med sin goda vattenkvalitet en ytterst viktig reservvattentäkt för Stockholms 

vattenförsörjning. Samtidigt är sjön en värdefull fågelsjö med bl.a. fiskgjuse och storlom. De närmaste 

omgivningarna är geologiskt, botaniskt och kulturhistoriskt mycket intressanta. Hela tillrinningsområdet 

är ett enastående exempel på typisk Sörmlandsnatur. Då det relativt stora tillrinningsområdet skyddats 

från exploatering är området närmast unikt genom sin närhet till storstaden.  

 

Friluftslivet 
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I april 2014 överlämnade länsstyrelsen i Stockholms län en översyn av befintliga områden av riksintresse 

för friluftslivet till Naturvårdsverket. De föreslagna områdena skall skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan skada deras värde för friluftslivet. Bestämmelserna om detta finns i miljöbalken. Länsstyrelsen 

föreslår att samtliga nuvarande områden i länet behålls och att fyra nya områden tillkommer, bland 

annat området kring sjön Bornsjön. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten beslutar om 

föreslagna områden samt uppdaterar avgränsning och värdebeskrivning för respektive område. 

3.2.4 Riksintresse Kulturmiljövård (3 kap 6 § MB) 

Kulturmiljövårdens riksintressen utgörs av kulturhistoriska landskap, så kallade kulturmiljöer. Dessa ska 

sammantaget ge en generell bild av samhällets kulturhistoriska utveckling så som den återspeglas i 

landskapet med regionala variationer och särdrag. 

 

I Stockholms län finns 131 områden med riksintresse för kulturmiljövård varav två finns i Salem. Det är 

Bornsjöområdet och Söderby Park. Länsstyrelsen i Stockholms län påbörjade 2015 en översyn av samtliga 

riksintresseområden för kulturmiljövård. Översynen beräknas pågå under fem år och skall ske i 

samarbete med kommunerna. Riksantikvarieämbetet beslutar sedan om eventuella förändringar. 

 

Bornsjöområdet 

Herrgårdslandskapet utmed Mälaren, runt Bornsjön och Aspen, präglas av ett jordbruk som utvecklats 

sedan bronsåldern. I området finns gamla vägsystem samt bryggor och hamnplatser bevarade som 

speglar kommunikationerna på vattnet i Stockholmsområdet. I området finns flera stora 

herrgårdsanläggningar med bevarade parker och alléer. Det gäller till exempel Bergaholm, Fågelsta, 

Ladvik, Skårby och Vällinge (även tidig industriella verksamhet) som belyser det unika landskapet som 

sedan förhistorisk tid  präglats av storgodsdrift . 

 

I området finns även stenåldersboplatser och komplexa bronsåldersmiljöer med bland annat rösen och 

hällristningar. Det finns flera viktiga platser med fornborgar och stora gravfält från järnåldern, till 

exempel Söderby gravfält, Skårbyröset och Bergaholms gravfält. En annan betydelsefull plats är Salems 

kyrka vars äldsta delar är från 1100-talet med tillhörande boställen och andra byggnader. 

 

Söderby sjukhus 

En sanatoriemiljö som i planering och arkitektur speglar det tidiga 1900-talets medicinska och 

socialpolitiska ambitioner. Landets största sanatorium med slottsliknande sjukhusbyggnader som 

dominerar landskapet,  bostäder för olika kategorier anställda samt andra tillhörande byggnader. 

Omgivningar med vattentorn, kapell och begravningsplats. Anläggningen uppfördes 1907-1910 efter 

ritningar av arkitekt G Wickman. 

3.2.5 Riksintresse Mälaren med öar och stränder (4 kap 2§ MB) 

Mälaren med öar och strandområden är av riksintresse enligt de särskilda hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalkens 4 kapitel. Området är i sin helhet av riksintresse som ett av de mest värdefulla landskapen i 
landet med särskilt stora natur- och kulturvärden och betydelse för friluftsliv och turism. 
Bestämmelserna omfattar öar, vattenområden samt strandområden med intilliggande större 
sammanhängande oexploaterade natur- och kulturlandskap.  
  
Bestämmelserna innebär att exploatering och andra ingrepp i miljön endast får genomföras om det kan 
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtandet av 
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exploatering eller andra ingrepp i miljön. Kuststräckan vid Mälaren är i stort sett orörd och exponerar sig 
ut mot Björkfjärden. 

3.2.6 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. De kan ingå antingen genom fågeldirektivet eller art- 

och habitatdirektivet. Det är riksdagen som föreslår områden till EU-kommissionen. I och med att de är 

föreslagna åtar sig Sverige att skydda de värdefulla värden som finns i områdena. 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 avsatta 

som Natura 2000- områden med bevarandeplan. 

 

Bornsjön 

Bornsjön är avsatt enligt fågeldirektivet för att skydda fågelarterna fiskgjuse och storlom. Bornsjön är 

även avsatt enligt habitatdirektivet för de värden som är knutna till sjöns vattenkvalitet som naturlig 

övergödd sjö. 

 

Lindängen 

Lindängen är avsatt enligt habitatdirektivet för att skydda växter som är gynnade av det varma klimatet 

som bildas i sydvästra bergssluttningen. 

 

Bergaholms ekhage 

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

 

Vällinge lund 

Hagmarken vid Vällinge lund är avsatt enligt habitatdirektivet för värden knutna till de grova ekarna. 

3.2.7 Riksintresse Totalförsvaret (3 kap. 9§ MB) 

Vällinge skjutfält norr om Bornsjön utgör område som är av riksintresse för försvaret. 

 

Under 2010 gjorde Försvarsmakten en översyn av områden av riksintresse och införde också begreppet 

influensområde till riksintresse. Områden runt Vällinge både i Södertälje kommun och Salems kommun 

ingår i avgränsningsområdet runt Vällinge.. Avgränsningen av influensområdet har gjorts med hänsyn till 

buller, säkerhet och andra aspekter. 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. Alla plan- och bygglovsärenden inom influensområdet skall remitteras till Försvarsmakten. 

3.2.8 Vattenförsörjningen 

Havs- och vattenmyndigheten beslutade 2016 att utse Bornsjön tillsammans med Norsborgsverket till ett 

riksintresse för anläggningar för dricksvattenförsörjningen. Salems kommun berörs av förslaget som 

innefattar området kring Norsborgsverket (Botkyrka kommun), råvattentunnel mellan Norsborgsverket 

och Bornsjön samt sjön Bornsjön. 

3.2.9 Övriga områden med riksintresse 

● Jord- och skogsbruksmark (3 kap. 4§ MB) 

Brukningsvärd jord och skogsbruksmark får tas i anspråk endast för väsentliga samhällsintressen 

då lämpliga alternativ saknas. 



 

21 

● Riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5§ MB) 

Mälaren 

● Riksintresse för sjöfarten (3 kap. 6§ MB) 

Farleden Södertälje till Stockholm 

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

Nordsydlig sträckning och öster från Kolbotten. 

● Riksintresse för järnvägen (3 kap. 8§ MB) 

Västra stambanan 

● Riksintresse för vägtrafik (3 kap. 8§ MB ) 

 E4/E20 hävdas som riksintresse med handlingsfrihet att kunna breddas till 6 körfält. 

 

Kartbilaga 

Se vidare karta över Riksintressen i bilaga 1, karta 3. 
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3.3 Regionala mål och riktlinjer  

3.3.1 Regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS)  

RUFS 2010, antogs av Landstingsfullmäktige i maj 2010 och vann laga kraft som regionplan enligt plan- 

och bygglagen (PBL 1987:10) den 30 augusti 2010. Länsstyrelsen har också beslutat anta RUFS 2010 som 

länets regionala utvecklingsprogram (RUP) enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete. 

 

I RUFS 2010 finns sex strategier som ger vägledning för hur regionens utmaningar ska hanteras för att 

visionen – att bli Europas mest attraktiva storstadsregion – ska kunna uppnås. Planeringsmålen 

konkretiserar strategierna och kan fungera som styrmedel och en hjälp för uppföljning av planen. 

 

Karta över regionala stadskärnor RUFS 2010 

 

 

 

1. Arlanda - Märsta  

2. Barkarby - Jakobsberg  

3. Kista - Sollentuna - Häggvik  

4. Täby centrum - Arninge  

5. Kungens Kurva - Skärholmen  

6. Flemingsberg  

7. Haninge centrum  

8. Södertälje  

9. Centrala regionkärnan 

 

I RUFS 2010 föreslås att stockholmsregionen byggs upp kring åtta stadskärnor utanför den regionala 

stadskärnan Stockholm City varav fyra (Kungens Kurva, Flemingsberg, Haninge Centrum och Södertälje) 

är belägna på Södertörn. De regionala stadskärnorna ska avlasta den centrala stadskärnan genom att 

utvecklas till attraktiva platser dit människor och verksamheter söker sig. 

 

Karta över storregional ortstruktur i östra mellansverige 
Kartan nedan illustrerar de orter som bedöms ha störst potential att växa utifrån de transportsystem som 

prioriteras. Befolkningen i hela östra Mellansverige ska ha god tillgång till Stockholm som storregionens 

centrum och Arlanda som storregionens största internationella flygplats. Strukturen baseras på en 

utbyggd kollektivtrafik för de länsöverskridande resandet. De stora värdefulla mark- och vattenområdena 
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utanför stadsbygden ska planeras med långsiktighet som ledord. De cirklar som redovisas i figuren 

illustrerar mycket översiktligt åktid (dvs den tid som man tillbringar på tåget och som erfarenhetsmässigt 

är cirka 65 till 70 procent av den totala restiden dörr till dörr på dessa avstånd). 

Källa: Regionplanekontoret

Urvalet av orter grundar sig på nuvarande befolkningsstorlek, prognoser samt närheten till regionala stråk, respektive till 

Stockholm. 

 

Utvecklingen av de yttre regionala stadskärnorna är beroende av sina omland som i en del fall sträcker 

sig bortom länsgränsen. De regionala stadskärnorna på Södertörn ingår i ett stadsnätverk som omfattar 

städer och tätorter i hela östra Mellansverige. De regionala stadskärnorna är noder inom länet i detta 

större geografiska nätverk, se målbild från RUFS 2010 ovan. De funktionella sambanden i östra 

Mellansverige blir allt viktigare med ökande rörlighet och specialisering i näringslivet. 

 

Arbetet har startat med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 

Utgångspunkten för arbetet är den nuvarande planen, RUFS 2010. Under 2013-2014 gjordes en 

aktualitetsbedömning av RUFS 2010. Den visade på att planen är fortsatt både aktuell och användbar, 

men den pekade på en del utvecklings- och förbättringsområden. 

 

I augusti 2015 godkände landstingets tillväxt- och regionplanenämnd programmet för nästa regionala 

utvecklingsplan, RUFS 2050. Mellan 8 april och 30 september 2016 genomfördes ett samråd om nästa 
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regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Under hösten 2017 kommer planen att ställas ut och 

den slutliga planen ska beslutas i landstingsfullmäktige under 2018. 

3.3.2 Södertörns utvecklingsplan 2013 

Salem ingår i ett regionalt samarbete tillsammans med sju andra Södertörnskommuner. Kommunerna 

har utarbetat en gemensam vision för 2020: 

Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm-Mälardalsregionen med en halv miljon 

invånare som med tillväxt, mångfald och handlingskraft skapar livskvalitet och långsiktig hållbar 

utveckling. 

 

Utifrån visionen arbetar Södertörnskommunerna med följande mål för 2020: 

 

● De fyra regionala stadskärnorna på Södertörn utgör tillväxtmotorer med specifika särdrag. 

● Kommunikationerna mellan Södertörn och omvärlden är mycket goda med Flemingsberg och 

Södertälje som kommunikationsnav. 

● Södertörn är en del av Sveriges industriella utvecklingscentrum. 

● Näringslivsstrukturen på Södertörn är breddad och står stabil inför framtida 

konjunktursvängningar. 

● Utbildningsnivån på Södertörn är lika hög som genomsnittet i Sverige. 

● Arbetskraftsdeltagande i olika yrkesområden på Södertörn är lika stort för alla grupper oavsett 

etnisk bakgrund. 

● Flemingsberg utgör ett nationellt nav inom utbildning i en attraktiv och världsledande 

forskningsmiljö. 

● Hamnen Stockholm-Nynäshamn är tillsammans med Södertälje porten mot öster. 

 

3.3.3 Bostadsförsörjning 

Med hänsyn till situationen i Stockholms län med en mycket snabb befolkningsökning, ett begränsat 

bostadsbyggande och ett uppdämt behov av bostäder gav regeringen i uppdrag till Stockholms läns 

landsting att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder. Landstinget redovisade under 

2013 en regional bedömning av behovet av antalet nya bostäder i Stockholmsregionen 2015-2030.  

 

Den regionala bedömningen av behovet av bostadstillskott i Stockholms län är att det behöver byggas 

mellan 179 000 (låg) och 319 000 (hög) bostäder fram till år 2030 Det innebär i genomsnitt 9 000 till 16 

000 bostäder årligen. Takten i bostadsbyggandet bör av flera skäl vara högre de närmaste åren än mot 

slutet av perioden.  

 

För Salems del redovisades 50 (låg) respektive 100 (hög) bostäder per år. 

 

3.3.4 Regional transportinfrastruktur  

Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län för 2014-2025 fastställdes av 
Länsstyrelsen den 31 maj 2014. Den innehåller investeringar för drygt 9 miljarder kronor. 70 procent av 
pengarna går till investeringar i kollektivtrafik, 8 procent till investeringar i cykelåtgärder och resterande 
till effektiviseringar av befintligt vägnät samt vägutbyggnader. Länsplanen kompletteras av den nationella 
planen som tas fram av Trafikverket. Den innehåller investeringar i det nationella väg- och järnvägsnätet i 
Sverige. 
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De viktigaste projekten som indirekt berör Salem är: 
● Förbifart Stockholm 
● Södertörnsleden 
● Spårväg Syd 
● Utbyggnad av väg 226 
● Regionala cykelleder 
● Regionpendeltåg 
● Ostlänken 

 
Under hösten 2016 startade arbetet med att ta fram en ny länsplan för transportinfrastruktur 2018-2029. 

3.3.5 Regionala miljömål  

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för 

miljöpolitiken är att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen i Sverige 

är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver 

generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. 

 

Inom ramen för den regionala miljömålsdialogen har sex av de 16 nationella miljömålen som ska nås till 

år 2020 valts ut för prioriterade insatser i Stockholms län.  

● Begränsad miljöpåverkan 

● Frisk luft 

● Giftfri miljö 

● Ingen övergödning 

● Ett rikt växt- och djurliv 

● God bebyggd miljö 

För varje prioriterat område finns fastställda strategier, åtgärdsprogram med mera. 

3.3.6 Klimat- och energistrategi för Stockholms län 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram en klimat- och energistrategi för länets samlade 

klimatarbete och energiomställning. Strategin formulerar mål och ger underlag för åtgärder som länets 

aktörer utvecklar och genomför. Målen har tagits fram i dialog med bland annat länets aktörer och 

kommuner.  

 

I strategin finns fem övergripande mål för energianvändningen, minskade utsläpp och förnybara 

energikällor. 
 

3.3.7 Skydd för tätortsnära natur i Stockholms län  

Regeringen har gett länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag 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 Salem ingår följande fyra områden i 

programmet: Lindängen (statligt naturreservat), Ersboda, Garnudden och Nedre Söderby. 

 

Garnudden är avsatt som naturreservat och Nedre Söderby är avsatt som kulturreservat. Under 2016 har 

arbetet startat med att göra en översyn av reservatsföreskrifter och en ny skötselplan för Garnudden.  

 

Ett förslag till naturreservat för Ersboda har tagits fram men är ännu ej fastställt. 
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3.3.8 Norra Östersjöns vattendistrikt 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten skall medlemsländerna dela in sin yta i avrinningsdistrikt. Stockholm län 

ingår här i Norra Östersjöns vattendistrikt. Länsstyrelsen i Västmanland är vattenmyndighet för Norra 

Östersjöns vattendistrikt. Vattenmyndigheten arbetar för att alla vattenmiljöer ska nå en god 

vattenkvalitet och för att säkra vattentillgången för alla tänkbara behov. Arbetet sker i samverkan mellan 

myndigheter och andra berörda aktörer. 

3.3.9 Regionala cykelleder 

I den senaste länsplanen för infrastruktur åren 2014-2025 har stora medel avsatts till utbyggnad av en 
regional cykelinfrastruktur. Prioriterat under planperioden är att förbättra möjligheterna till 
arbetspendling med cykel genom upprustning och utbyggnad av de regionala cykelstråken. 
 
Ett viktigt underlagsdokument till länsplanen är den regionala cykelplan som länets kommuner och 
trafikaktörer gemensamt arbetat fram och som presenterades 2014. Den regionala cykelplanen fokuserar 
på att förbättra möjligheterna för arbetspendling med cykel. 
 

 

 
Salem berörs av två regionala cykelleder: Salemsstråket som förbinder Salem med 
Tumba-Flemingsberg-Huddinge Centrum-Årsta-Globen. Södertäljestråket som förbinder Södertälje med 
norra Botkyrka-Kungens Kurva-Stockholm passerar genom norra Salem. I förslaget finns en ny 
förbindelse markerad mellan Salem och Södertälje utmed  E4/E20.  

3.3.10 De gröna kilarna  

De gröna kilarna är en viktig del av regionplanens struktur enligt RUFS 2010. De utgör en 

sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. De bildar 

en väv av grönska och vatten i anslutning till bebyggelsestrukturen och ger god tillgång till tätortsnära 

natur. De innehåller flera ekosystemtjänster som är viktiga att bevara och utveckla, inte minst som resurs 

för vår klimatanpassning. Lokalisering av ny bebyggelse, anläggningar och verksamheter bör undvikas i de 

gröna kilarna. Särskilda kvaliteter som bör uppmärksammas är tysta områden, vattenområden och 

stränder. Områden som knyter samman gröna kilar med lokal grönstruktur bör stärkas. 

 

Bornsjökilen har en mängd olika funktioner. Här finns bland annat ett sprickdalslandskap med branta 

förkastningsbranter, vilket ger vida utblickar, samt många sjöar och vattendrag. Mälarens stränder är 
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långa och varierande. Kilen rymmer stora skogs- och kulturlandskap i Bornsjöns och Yngerns omgivningar 

som också är tysta områden, liksom rekreationsskogar och anläggningar i tätortsnära läge. Här finns 

viktiga spridningssamband för arter som lever i ädellövskog. Kilens läge invid och inom regionala 

stadskärnor ger svaga samband i flera partier.  

 

Stora delar av Salem norr om motorvägen ingår i Bornsjökilen. I översiktsplanen för Södertälje kommun 

pekas området mellan Glasbergasjön och sjön Dånviken ut som ett område som bör bevaras. Området 

utgör ett viktigt grönstråk som binder ihop två större grönområden.  

 

 

I Översiktsplanen för Södertälje finns ytterligare ett grönt samband som berör Salems kommun. Det är 

vid Ritorp-Talby i öst-västlig riktning. I Översiktsplanen för Botkyrka kommun finns två gröna samband 

redovisade som berör Salems kommun. Det ena är från Tumba till Männö och det andra utmed Mälarens 

kust. Det gröna sambandet Tumba- Männö är delvis bebyggt i Botkyrka kommun. 

 

3.3.11 Regional vattenförsörjningsplan 

För att säkra vattenförsörjningen ur ett flergenerationsperspektiv och minska hot från exempelvis 

klimatförändringarna, förorenande utsläpp och olyckor har ett arbete med att ta fram en regional 

vattenförsörjningsplan påbörjats under hösten 2016. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i 

Stockholms län, Kommunerna i Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting. Arbetet sker i 

samverkan med VAS-rådet (Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län) och länets kommuner. 

Vattenförsörjningsplanen beräknas vara klar i slutet av 2017. 

 

3.3.12 Övriga mellankommunala intressen 

Vid Salems kommungräns, både mot Botkyrka (Söderby Park och Uttran) och Södertälje (Glasberga och 

Ritorpsområdet) planeras utbyggnad av bostäder och arbetsplatser på båda sidorna om 

kommungränsen. 

  



 

28 

3.4 Kommunala mål och riktlinjer  

3.4.1 Övergripande mål  

Tre övergripande mål och inriktningar för utveckling, miljö och planering finns för i Salems kommun 

under  mandatperioden 2014-2018: 

 

1. Kommunens infrastruktur skall underhållas och skötas så att dess nytta och funktion bibehålls 

och utvecklas 

2. Salems kommun skall erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer 

3. Salems kommun skall ta ansvar för utveckling mot en alltmer hållbar miljö 

3.4.2 Kommunala direktiv/program  

Översiktsplan för södra Rönninge  antogs av kommunfullmäktige i april 1990. Det är en så kallad 

fördjupad översiktsplan och omfattar stora delar av Rönninge. Flera områden i södra Rönninge har 

detaljplanelagts och byggts ut med denna översiktsplan som utgångspunkt. Det gäller bland annat 

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 

vägar samt vatten- och avloppsledningar. 

 

Den gällande Översiktsplanen för Salems kommun  antogs av kommunfullmäktige i november 2006. Den 

förklarades fortfarande vara aktuell 2010 och 2014. 

 

Det gällande Kommunala bostadsförsörjningsprogrammet (KBP) 2016-2020 för Salems kommun   antogs i 

april 2016. 

 

Utbyggnaden av bostadsområden i Salem de senaste åren har i princip skett enligt gällande Översiktsplan 

och det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet. Utbyggnaden i kommundelen Rönninge har dock 

försenats ett antal år på grund av en omfattande planeringsprocess (samråd, överklaganden mm). 

 

Ett antal områden i framför allt västra delarna av Rönninge har därför fortfarande inte byggts ut. Det 

gäller bland annat Ellensdal, Heliodal, Dalsro, Kungsgården, de södra och västra delarna av Fruängen 

samt Sjöudden. 

 

3.4.3 Detaljplaner  

Stora delar av tätorten söder om  E4/E20 är planlagd. Arbete pågår med nya detaljplaner, framför allt i 

sydvästra Rönninge. Nedan redovisas vilka detaljplan som nyligen vunnit laga kraft och  där 

detaljplanearbete pågår i slutet av  2016. 

 

Områdesbestämmelser 

Det finns två områden med områdesbestämmelser. Det är för Salems golfbana i Högantorp och för 

Sjöudden i västra Rönninge. 

 

Pågående detaljplaner 

● Karlskronaviken, plan 80-47 är antagen och överklagad 
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● Rönninge Kungsgårdsområdet, plan 81-56, programskede 

● Södra Ekdalen, plan 81-66, förstudie-/programskede 

● Södra Hallsta, plan 81-63, programskede 
● Salem centrum, tidigt skede  
● Sandbäck, plan 80-54, program/detaljplaneskede 
● Del av Högantorp 3:8, tidigt skede 

 

3.4.4 Samlad bebyggelse  

Dåvarande byggnadsnämnden beslöt 1987 om avgränsningen av samlad bebyggelse enligt PBL. Inom det 

avgränsade området gäller bygglovsplikt för nybyggnad och tillbyggnad. 

 

Kartbilaga 

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

  



 

30 

4. ALLMÄNNA INTRESSEN  
 

4.1 Befolkning och bostadsutbyggnad 

4.1.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer  

I april 2016 antog kommunfullmäktige Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 (KBP). 

Programmet omfattar 570 bostäder (påbörjade) varav 455 lägenheter i flerbostadshus (80 procent). 

Programmet följer de riktlinjer som anges i Översiktsplan för Salems kommun  som aktualitetsförklarades 

av kommunfullmäktige 2014.  

 
Utifrån kommunens övergripande mål att Salem skall erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer har 
kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden antagit följande fyra mål: 
 

● Kommunen ska skapa goda möjligheter att hitta bra boende 

● Kommunen ska skapa goda förutsättningar för en trivsam bebyggelse 

● Kommunen ska möjliggöra ett varierat utbud av olika typer av boendeformer (hyresrätt, 

bostadsrätt och småhus) 

● Bygg- och miljönämnden ska i sin verksamhet eftersträva en mångfasetterad, attraktiv och god 

boendemiljö. 

4.1.1 Befolkning 2015/2016 jämfört med Stockholms län 

 

Vid årsskiftet 2015/2016 var befolkningen i Salem 16 426 personer, varav ca 5 500 personer bor i 

kommundelen Rönninge. Jämfört med länet fanns i slutet av 2015 en högre andel barn och ungdomar 

upp till 20 år, samt personer i ålder 39-49 år. Andelen barn och ungdomar i åldern 0-19 år och personer 

39-49 år är 29 procent (jämfört med länet 24 procent och riket 23 procent) respektive 17 procent 

(jämfört med länet 15 procent och riket 13 procent). Andelen äldre än 75 år har ökat de senaste åren så 

att det idag ligger på genomsnittet i länet.  
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Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det 1 233 utländska medborgare, vilket motsvarar 8 procent av 

totalbefolkningen. En fjärdedel av de utländska medborgarna var finska medborgare. 2012-2015 ökade 

antalet personer från Syrien från 31 till 117. Dessutom var drygt 1 200 personer Salemsbor födda i 

utlandet. 

4.1.2 Riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning 

Inriktningen är att bygga nya bostäder i redan bebyggda områden, det vill säga förtäta genom 
kompletteringsbebyggelse. Det är ekonomiskt hållbart att utnyttja redan gjorda investeringar i 
infrastruktur, vatten- och avloppsledningar och kommunal service. Det är också viktigt ur klimat- och 
miljöhänseende att bygga i kollektivtrafiknära lägen. Ambitionen är att utveckla kollektivtrafiken för att 
möjliggöra mer förtätning/kompletteringsbebyggelse. 
 
En av förutsättningarna för dessa riktlinjer för bostadsförsörjning är därför att förtätning kan ske av flera 
kommundelar. Ambitionen är att i så hög grad som möjligt skapa förutsättningar för bebyggelse som 
knyter ihop kommunens olika delar. Vid förtätning ska Salem också värna parkmiljöer och grönytor. 
 
I Salem planeras och genomförs utbyggnaden av flera nya områden med en blandning av bostäder, 
arbetsplatser, kommersiell och annan service. 
 
Det är viktigt att olika upplåtelseformer kan erbjudas salemsborna. Kommunen ställer sig positiv till 
byggande av nya hyresrätter. 

4.1.3 Bostäder och hushåll  

I slutet av år 2015 fanns 6 351 bostäder (6 080 år 2005) i Salem varav 3 608 (3 446) i småhus eller 57 

procent. Andelen hyresrätter var 20 procent, bostadsrätter 32 procent och äganderätter med mera 48 

procent. Mellan 2005 och 2015 har befolkningen ökat med 2 092 personer eller 15 procent medan antal 

hushåll minskat med 179 eller -3 procent. 

 

Trots att befolkningen ökat har alltså antalet hushåll minskat. Det beror på att antalet en- och 

tvåpersonshushåll har minskat, medan fyra- och flerpersonshushåll har ökat. Antalet boende per 

lägenhet har ökat marginellt från 2,4 år 2005 till 2,5 år 2015. Under de senaste åren har antalet hushåll 

åter ökat något.  

4.1.4 Befolkningsprognos 2016-2030 enligt gällande planer 

Om utbyggnad sker enligt KBP 2016-2020 och gällande Översiktsplan kommer totalbefolkningen att öka 

som mest till omkring 17 000 personer år 2020 för att därefter minska. 

 

Antalet 1-5-åringar beräknas öka de närmaste fyra åren med ca 100 stycken. Ökningen sker framför allt i 

kommundelen Rönninge, men även i Söderby Park.  

 

Antalet skolbarn i åldern 6-15 år har sedan 2009 stadigt ökat. 2009 fanns det ca 2 300 elever och 

beräknas öka fram till 2020 till 2 700 skolbarn. I kommundelen Salem beräknas antalet elever att öka 

mest, medan i kommundelen Rönninge prognostiseras antalet elever vara relativt stabilt. Den successiva 

ökningen av antalet skolbarn i åldern 6-15 år ställer krav på utökning av lokalkapaciteten de närmaste 

åren.  

 

Under hela programperioden kommer antalet äldre att öka kraftigt. Mellan 2015 och 2030 beräknas 

antalet äldre än 80 år fördubblas. 
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4.2 Skolor och kommunal omsorg  

4.2.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer 

Kommunfullmäktige antog 1998 att Omvandling av kommunens grundskolor till F-9-skolor  och där ingår 

en plan för utbyggnad av kommunens F-9-skolor. Kommunfullmäktige antog 2006 Funktionshindrad i 

Salem - En plan för hur kommunen stödjer och utvecklar insatser för för funktionshindrade . 2015 antog 

kommunfullmäktige Äldreomsorgsplan 2015 - 2019 .  

4.2.3 Förskolor 

Inom kommunen finns tio kommunala förskolor (varav en tillfällig), sju fristående förskolor och tre 
fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem).  
 
Sett till hela kommunen ser det ut som Salem klarar platsgarantin för förskolebarnen de närmaste åren 
med de kapacitetshöjande åtgärder som kommunen genomfört genom att upplåta del av 
Skyttorpsskolan. På sikt behöver det dock byggas nya förskolor, dels en för att ersätta Skyttorps förskola, 
och dels för att kunna möta upp den ökade efterfrågan efter 2020. 
 

Kommundelen Rönninge står inför en expansiv period med flera nya områden som ska byggas i centrala 

Rönninge samt förtätning i befintliga villaområden. I dagsläget finns ett överskott av platser till förskolor 

som mot slutet av planperioden övergår i ett underskott.  

 

4.2.4 Grundskolor 

I Salems kommun finns fyra kommunala grundskolor, en grundsärskola och tre fristående skolor. 

Samtliga kommunala grundskolor och en fristående skola ( Söderby friskola) är F-9-skolor inklusive 

fritidshemsverksamhet. Två av de fristående grundskolorna, Parkskolan och Rosenlundsskolan, erbjuder 

utbildning till årskurs 3 respektive till årskurs 5, vilket medför att möjlighet till ny skolplacering i någon av 

de kommunala grundskolorna behöver säkerställas. 

  

I februari 2017 beslutade kommunfullmäktige också att en ny grundskola ska byggas vid Fågelsången i 

närheten av Salems centrum.  

4.2.5 Gymnasieskola  

I Salems kommun finns en gymnasieskola, Rönninge gymnasium, som startade sin verksamhet 1994. 

Skolan bedriver undervisning i fyra högskoleförberedande program (naturvetenskap, teknik, 

samhällsvetenskap och ekonomi) samt yrkesförberedande program inom bygg och barn och fritid. Skolan 

har samarbete med 

NCC, JM, Folkhem och Q-gruppen. 
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4.2.5 Äldre- och handikappomsorg  

 
Särskilt boende för äldre i Söderby Park som stod klart 2015 

 

För äldre och handikappade som har svårt att klara ett eget boende finns fyra särskilda äldre- och 

omsorgsboenden med totalt 159 platser. I kommundelen Salem finns även den privata 

bostadsrättsföreningen Rönningeborg med lägenheter för äldre. I Rönninge finns flera privata 

vårdhem/vilohem med ett regionalt upptagningsområde.  

 

Kartbilaga 

Se vidare karta över Skolor och kommunal omsorg i bilaga 1, karta 5. 

 

 

4.3 Näringsliv  

4.3.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer 

Södertörnskommunerna har enats om ett gemensamt mål för som lyder: 

År 2020 är näringslivsstrukturen på Södertörn breddad och står stabil inför framtida 
konjunktursvängningar. 

I Salem kommuns vision står det följande:  

... Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel,  aktiva småföretag , ett berikande 
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför....  

Kommunstyrelsens mål fastställs i kommunens årliga budget. Målsättningen som rör näringslivet är: 

 
Kommunstyrelsen - Effektivitet.  
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgarna och de 
lokala företagen  ska uppleva bästa möjliga effektivitet. 
 
Företagens nöjdhet mäts årligen med SKL:s servicemätning och Svenskt Näringslivs ranking av 
företagsklimatet. 

4.3.2 Arbetstillfällen och näringsliv 

I Salem finns endast ett fåtal arbetstillfällen. Den så kallade arbetsplatskvoten, det vill säga den 

förvärvsarbetande dagbefolkningen i förhållande till den förvärvsarbetande nattbefolkningen, var år 

2014 endast 40 procent, vilket var den lägsta kvoten i länet. År 2014 fanns det drygt 3 100 arbetstillfällen 
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i Salem, varav över hälften inom offentlig förvaltning. Det totala antalet arbetstillfällen har ökat med 

cirka 700 sedan år 2000. 

 

Vanligaste arbetsplatsen är service inklusive detaljhandel, bygg- och anläggning samt konsulter. I 

kommundelen Rönninge finns traditionellt flera företag inom hälso- och sjukvård. De flesta företagen är 

små med i genomsnitt fyra anställda, inklusive ägaren. Drygt 40 procent av företagen är enmansföretag. 

Av de anställda bor cirka 50 procent i kommunen. 60 procent av företagen har en årsomsättning mellan 

0,5 mnkr och 3 mnkr. Drygt 70 procent av företagen är medlemmar i en lokal företagsorganisation där 

Salemföretagarna är den största.  
  

Idag finns omkring 400-500 verksamma företag i kommunen. 

  

I kommundelen Rönninge etablerades flera pensionat/vilohem i början av 1900-talet. Flera finns kvar 

ännu idag som vård- och sjukhem eller konferensanläggning. 
 

Den största arbetsgivaren är kommunen med cirka 1 000 anställda och näst störst är GI Expressbygg med 

70 anställda. Övriga större arbetsplatser är Rosstorps vårdhem, Pysslingen, Berg & Väg Maskin, Söderby 

Friskola och ICA Salem. Under senare år har ett antal nya företag etablerat sig utmed Salemsvägen, bland 

annat i Salems hantverksby. Företag med hög omsättning är ICA Salem AB, Projektor System AB, Rototest 

AB och Apoteksgruppen AB. 

 

Under de närmaste åren kommer en utbyggnad att ske av arbetsplatser utmed Söderby Gårds väg. 

4.3.3 Pendling  

År 2014 arbetade 1 546 personer eller 20 procent av de förvärvsarbetande salemsborna i den egna 

kommunen. 2 500 Salemsbor (32 procent) arbetade i Stockholms stad , drygt 1 600 (21 procent) arbetade 

i Huddinge/Botkyrka och 1 100 (14 procent) i Södertälje. 

 

Enligt Medborgarundersökning 2015  från SCB reste 37 procent av de förvärvsarbetande Salemsborna 

med kollektiva färdmedel (pendeltåg/buss) till arbetet, 54 procent åkte bil och 7 procent cyklade eller 

promenerade.  

 

Det finns stora skillnader i resmönster mellan män och kvinnor. 60 procent av männen åker bil till jobbet, 

medan motsvarande andel för kvinnor är 43 procent.  

4.3.4 Skogs- och jordbruk 

I Salems glesbygd finns fem jordbruk med ett 15-tal anställda. 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 livsmedelsförsäljning 

I Salems kommun finns två centrumanläggningar. I Salems centrum finns förutom en stor butik för 

livsmedelsförsäljning med postutlämning, bland annat bank, apotek, restauranger och systembolag. Nya 

ägare till Salems centrum är ett konsortium som består av Grandholm Gruppen AB, CAM Holding AB och 

Imola Holding AB. Förvaltare är Elisby Fastigheter AB. 

 

 I Rönninge centrum finns, förutom livsmedelsförsäljning, ett mindre utbud av annan service. I 

kommunen finns ytterligare två mindre lokaler med viss livsmedelsförsäljning.  



 

35 

4.3.6 Behov av nya arbetstillfällen 

Antalet förvärvsarbetande Salemsbor kommer att öka de närmaste 10 åren för att därefter stagnera på 

ca 9 000 enligt nuvarande planer. För att arbetsplatskvoten inte skall försämras skulle det krävas 

ytterligare ca 800 arbetsplatser i Salem fram till 2030.  

 

Kartbilaga 

Se vidare karta över Arbetsplatser i bilaga 1, karta 6. 

  

 

4.4 Kulturmiljö 

4.4.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer  

För kommunen finns två kulturmiljöprogram som används som underlag för kulturmiljövården. Det är 

Rönninge, Kulturhistoriska miljöer , utgiven av Stockholms Läns Museum och Salems kommun 1986 samt 

Norra Salem, Kulturhistoriska miljöer , Ingrid Kennerstedt Bornhall och Salems kommun 1988. Även 

Bebyggelseantikvarisk inventering  1982, används som underlag. Dessa beskriver de kulturmiljöer, 

fastigheter med mera som anses som intressanta ur bevarandesynpunkt för sina kulturmiljövärden. 

4.4.2 Riksintressanta kulturmiljöer 

I Salem finns två områden av riksintresse för kulturmiljövård - Bornsjöområdet och Söderby (Se kap. 

3.2.3). 

 

Söderby sjukhusområde är av Riksantikvarieämbetet utsett som en för riket intressant miljö (främst 

exteriören) då det på ett tidstypiskt sätt återspeglar sekelskiftets sanatoriemiljö och tidens syn på vård 

och sjukdom. 

 

Bornsjöområdet är klassat som ett riksintressant område. Här finns herrgårdsanläggningar och 

stenåldersplatser som Söderby gravfält, Skårbyröset och Bergaholms gravfält samt tidiga industriella 

verksamheter.  

 

Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av kulturmiljövårdens riksintressen. Under de närmaste fem åren 

kommer de flesta av länets riksintressen för kulturmiljövården att inventeras och analyseras på nytt. 

Värdetexter, urval och avgränsningar kommer att ses över. Målet är att nya kunskapsunderlag ska finnas 

för samtliga områden i länet och att de utpekade riksintressena ska vara aktualiserade med förnyade 

beslut från Riksantikvarieämbetet där så krävs. Aktualiseringen ska ske i dialog med länets kommuner. 

Syftet är att skapa en ökad förutsägbarhet och tydlighet i frågor som rör planering och byggande i länet. 

4.4.3 Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen 

Gamla Södertäljevägen är av Riksantikvarieämbetet utsedd som en intressant vägmiljö. Den är ett gott 

exempel på 1930-talets beredskapsbyggnationer och sträcker sig böljande genom Bornsjöns vackra 

landskap. 

 

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. Den är i sin 

särpräglade stil en av de bäst bevarade parstugorna med källare som finns kvar. 
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Salems kyrka vars äldsta delar är från 1100-talet. 

 

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 kultplats. Kyrkan har varit en 

samlande plats för Salemsbor ända sedan den byggdes. 

 

4.4.4 Kulturhistoriskt intressanta miljöer  

Två kulturhistoriska inventeringar har gjorts av Rönninge och av norra Salem. 

 

Bebyggelsehistorisk inventerin g genomförd 1982 av länsantikvarien har fastställt vilka byggnader och 

fastigheter som har särskilt kulturmiljövärde och föreskriver deras bevarandestatus. Mellan 2015-2016 

har en uppdatering genomförts av den bebyggelsehistoriska inventeringen från 1982. 

 

Rönninge kulturhistoriska miljöe r genomfördes av Stiftelsen Stockholms Läns Museum och Salems 

kommun 1986. Den utgjorde underlag till översiktplanen för södra Rönninge. De kulturhistoriskt 

värdefulla områdena delas in i helhetsmiljöområden och närmiljöområden. 

 

Tre helhetsmiljöområden med kulturhistoriskt värdefull struktur är Uttrans norra och Dånvikens östra 

strand, Centrala Rönninge och Irisdalsvägen - Rönningevägen. 

 

Tretton närmiljöområden som särskilt ingående belyser viktiga delar av kommunens historia är: 

1. Sjövretsvägen, 2. Uttringe Gård, 3. Uttringe Hages väg, 4. Karlskronaviksvägen, 5. Säterstigen, 6. 

Tallsätravägen, 7. Rönningevägen/Vilhelmsrovägen, 8 Centralvägen/Fiskaruddsvägen, 9. 

Salemsvägen/Dammtorpsbacken, 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. 
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Norra Salems kulturhistoriska miljöe r  av Ingrid Kennerstedt Bornhall och Salems kommun, tryckt 1994, är 

en bearbetad version av remissupplagan Kulturhistoriska miljöer i norra Salem  från 1988. 

 

En särskild kulturhistorisk undersökning av Söderby sjukhus har gjorts av Jan Granberg från Stiftelsen 

Stockholms Läns Museum, Länsmuseibyrån i 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 

arkitekturhistorisk synvinkel intressant för kommunen då den avspeglar en omfattande förändring i 

kommunens historia och markerar övergången från att ha varit ett litet stationssamhälle med omgivande 

landsbygd till att bli en grön förort till storstaden. 

 

Kartbilaga 

Se vidare karta över Kulturhistoriskt värdefulla områden i bilaga 1, karta 7. 

4.4.5 Fornminnen  

För fornminnen och fornlämningar gäller den reviderade kulturminneslagen som trädde i kraft den 1 

januari 2014. Från 2014 finns även nya nationella kulturmiljömål. Kända fornminnen och fornlämningar 

finns registrerade hos Riksantikvarieämbetet.  

 

Människor har bott i Salem i tusentals år. Genom det vattennära läget var det tidigt en bebodd plats med 

centralt läge i Mälarregionen. Detta märks främst genom de många brons- och järnåldersfynden i 

området. Här finns fornborgar, hällristningar, gravfält, skeppssättningar, gravklot, skålgropar och rösen, 

exempelvis på Söderby gravfält, Skårbyröset och Bergaholms gravfält. Närheten till handelsplatsen Birka 

medförde att Bornsjöområdet var en folkrik och aktiv plats under Vikingatiden. Salem har alltid haft en 

central plats för kommunikationer då sjöar och vattendrag i äldre tider användes som 

kommunikationsleder på samma sätt vi idag använder vägarna. 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 belägna vid Söderby gård, Bergaholm och 

Skårby. Dessa tre områden är av Länsmuseibyrån utvalda bland länets 50 mest intressanta 

fornminnesområden. Utöver dessa finns en mängd fornminnen runt Bornsjön. Endast ett fåtal 

fornlämningar finns i södra Rönninge, t ex på en höjd på östra sidan av Karlskronaviken och norr om 

Uttringe gårds väg.  

4.4.6 Senare tid  

Salem blev efter medeltiden ett område där det anlades stora gårdar. Närheten till Stockholm och de 

vackra omgivningarna gjorde att många stormän erhöll mark här och byggde gårdar, exempelvis Vällinge, 

Högantorp, Bergaholm och Fågelsta. 

 

I samband med att stambanan dras genom Rönninge växte Rönninge stationssamhälle fram, först 

framförallt som en sommarvistelse för rika storstadsbor. Här byggs handelsträdgårdar och pensionat och 

i takt med bilens intåg och utbyggnaden av tågtrafiken etablerades ett villasamhälle. Under 1960-talet 

byggdes Salemstaden ut, en radhusstad för ca 8 000 människor. Salemstaden var under sin byggnation 

Europas största bostadsbyggnadsplats. 
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39 

Kartbilaga 

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

 

4.5 Grönområden och vatten  

4.5.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer 

Utifrån kommunens övergripande mål om hållbar miljö har bygg- och miljönämnden antagit (2016) 

följande två mål: 

 

● Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunens tätortsnära sjöar och vattendrag ska 

uppfylla EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status år 2021. 

 

● Bygg- och miljönämndens målsättning är att resultatet av planläggning och andra beslut ska leda 

till minskad påverkan på miljö. 

 

Bygg- och miljönämnden har ett pågående arbete med att ta fram en vattenplan för kommunen. 

Vattenplanen ska fungera som ett styrdokument i planering och för prioritering av åtgärder för att uppnå 

god ekologisk och kemisk status på kommunens sjöar och vattendrag. 

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 riksintresse. 

 

Nationellt pågår en översyn av riksintressena för friluftslivet. Länsstyrelsen har lämnat förslag till 

Naturvårdsverket om vilka områden i länet som framöver ska utgöra riksintresse för friluftslivet. För 

Salems kommun innebär förslaget ett nytt område av riksintresse för friluftslivet kring Bornsjön. 

Naturvårdsverket 

och Havs- och vattenmyndigheten avser att uppdatera avgränsningar och värdebeskrivningar för de 

områden som berör Salem kommun. 

 

4.5.3 Områden av regionalt intresse för naturvård  

Ängs- och hagmarker  

Särskilt värdefulla ängs- och hagmarker är utvalda av Länsstyrelsen i den nationella ängs- och 

hagmarksinventeringen som redovisades 1993. Områdena är indelade 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 stycken av klass 2. 

 

Nyckelbiotopsinventeringen 

Särskilt värdefulla mindre skogsområden är utvalda av Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen i den nationella 

nyckelbiotopsinventeringen redovisad 1999.  
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Ädellövskogar 

Förekomsten av ädellövskogar är inventerad av Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen. Områdena är 

indelade i tre värdeklasser. I Salems kommun finns 9 st av klass 1, 4 st av klass 2, samt 2 st av klass 3. 

 

Trädinventering Stockholms län 

Länsstyrelsen har genomfört en trädinventering av särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län. 

Inventeringen har genomförts åren 2006–2015. Inventeringen omfattar värden och betydelsen av gamla, 

grova och ihåliga träd som hemvist och spridningskorridorer för biologisk mångfald och värden som 

berör socioekonomiska aspekter. Kartor visar och beskriver träd och spridningskorridorer för träd via 

kartor. 

 

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 kilarna grundstommen i regionens 

grönstruktur. I Salem ingår hela området norr om motorvägen men även områden söder om motorvägen 

i den så kallade Bornsjökilen. 

4.5.4 Stora opåverkade områden 

Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploatering och 

andra ingrepp 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: 

 

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

av ett stort sammanhängande skogs- och vattenområde som inte är påverkat. 

4.5.5 Ekologiskt känsliga områden (3 kap. 3§ MB) 

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt skall så långt möjligt 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 miljöförstöring är känsliga för ytterligare 

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

ogynnsam. 

● Områden med instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma förutsättningar för återväxt. 

● Områden som inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade. I Salem omfattas Bornsjön, 

Tullan, Uttran, Skårbydammen, västra Dalkarlssjöängen, Nybodadammen, Lindängen, 

Bornhuvud, Talbydammen, Duvdalsdammen, Kolbottendammen samt Bergaholms gravfält. 

● Områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och som samtidigt inrymmer särskilda ekologiska 

värden. I Salem omfattas Tullan (vattenkvalitet), Nedre Söderby (ängs- och hagmark), Bergaholm 

(ängs- och hagmark), Männö (våtmark), Acksjön (våtmark), Bergaholms våtmark (våtmark), 

Falkbergets norrsluttning (nyckelbiotop), Hamnberget (nyckelbiotop), ädellövskogar, 

häckningslokaler och alléer. 

4.5.6 Skyddad natur  

Det finns flera former av skydd för markområden enligt Miljöbalken. Nedan följer de former och 

områden som är aktuella för Salems kommun. 
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Naturreservat (7 kap. 4§ MB).  

Naturområden som har särskilt höga värden från natur-, kultur- eller friluftssynpunkt kan skyddas som 

naturreservat. I Salems kommun finns tre naturreservat och ett kulturreservat. 

 

Bornsjöområdet 

Större delen av Bornsjöns avrinningsområde är skyddat som naturreservat enlig 7 kap. MB. Inom 

Bornsjöns naturreservat gäller särskilda restriktioner. 

 

Lindängen med Högantorpsbäcken 

Lindängen bildar en naturlig enhet med naturreservatet Korpberget i Södertälje kommun. Bergsbranten 

är en berömd växtplats för många sällsynta växter i Stockholmstrakten. I Högantorpsbäckens ravin växer 

flera intressanta växtarter knutna till den fuktiga miljön.  

 

Garnuddens friluftsområde 

Naturreservatet Garnuddens friluftsområde ägs av kommunen och är ett välbesökt, kuperat 

skogsområde vid sjön Uttran. Inom området finns strandnära gångväg, motionsspår och badplats. 

 

Nedre Söderby gravfält 

Nedre Söderby gravfält ägs av Stockholm Vatten AB och är sedan 2010 ett kulturreservat. Området har 

sedan 1990-talet betats av djur genom kommunens försorg. Området är ett populärt närströvområde 

med kaffeservering i den kulturhistoriskt intressanta gården. 

 

Ersboda  

Ersbodaområdet består av den tidigare jordbruksmarken kring torpet Ersboda. Området köptes in 2013 

av Salems kommun. Det finns planer på att anlägga en 4H-gård i de befintliga lokalerna.  

 

 
Planer finns på att omvandla Ersboda till 4H-gård. 
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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 eller skadas. I Salems kommun finns 

fyra naturminnen, t ex ekarna i Ekdalen/Källdalen. 

  

Biotopskydd (7kap. 11§ MB) 

Biotopskydd avser att skydda, från natur- och kultursynpunkt, värdefulla små biotoper i jordbruks- och 

skogslandskapet. I jordbrukslandskapet är samtliga alléer, källor, odlingsrösen, småvatten och våtmarker, 

stenmurar och åkerholmar skyddade. Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller 

vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Länsstyrelsen kan ge dispens för verksamheter och åtgärder 

som kan skada natur om det finns särskilda skäl. Skogsstyrelsen ansvarar för biotopskydd i 

skogsområden.  

 

I Salem finns ett 40-tal områden som är biotopskyddade, i huvudsak norr om  E4/E20. 

 

Kartbilaga 

Natur och grönstruktur i bilaga 1, karta 9. 

 

4.5.7 Fritidsanläggningar 

Större fritidsanläggningar i kommunen är Salems golfbana, Salems skjutbana, Rönninge tennishall, 

Salemsvallen, Skogsängshallen, Berga Bollplan, Prästboda Bollplan, Salems Ishall, Fritidsgården Huset, 

Säby sim- och sporthall, Möllebadet (friluftsbad) samt fyra spontanidrottsplatser vid Säby, Skogsäng, 

Toredal och Söderby. 

 

På följande skolor finns mindre gymnastiksalar för uthyrning till föreningsliv och allmänhet: Rönninge 

Gymnasium, Rönninge Skola, Nytorpsskolan, och Rosenlundsskolan. I Garnuddens friluftsområde finns 

ett utegym. I Salems glesbygd finns ridanläggningar och naturstigar.  

 

Efter beslut i kommunfullmäktige den 23 april 2015 § 4 har även en möjlig plats reserverats för en större 

samlad idrottsanläggning (fotboll, friidrott, idrottshall) i Garnudden (Bintebo) och vid Lövhagen. 

 

Kartbilaga 

Fritidsanläggningar Salems tätort i bilaga 1, karta 10. 

4.5.8 Grundvatten 

Stora grundvattentillgångar med mycket goda uttagsmöjligheter finns i den del av Uppsalaåsen som är 

beläget vid Söderby. Möjligheter till uttag av grundvatten i berggrunden är mindre goda i Salem. Inom 

delar av kommunen, främst norr om  E4/E20 finns områden där salt i grundvattnet kan förekomma. 

Risken ökar med ökande brunnsdjup, stigande uttag och närhet till Mälaren. 

 

4.5.9 Sjöar och vattendrag  

Salems kommuns vattendrag hör samtliga till Norra Östersjöns vattendistrikt. Inom varje distrikt finns det 

flera huvudavrinningsområden. Med utgångspunkt i de olika avrinningsområdena bestäms sedan vilka 

vatten som ska ingå i ett vattendistrikt. Det dominerande avrinningsområdet är Norrström, det vill säga 
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området som rinner ut via Mälaren i Stockholm och Södertälje, med en area på drygt 22 000 

kvadratkilometer. 

 

Salems nordvästra avrinningsområde 

Mälaren fungerar som vattentäkt för hela Stor-Stockholmsområdet. Vattnet är av förhållandevis god 

kvalité. Mälarens stränder är branta med liten vassvegetation och lämpar sig väl för bad och fiske. 

 

Bornsjöns/Vällingeåns avrinningsområde 

Bornsjön fungerar som reservvattentäkt för hela Stor-Stockholm. Vattenkvalitén är hög, men en viss 

försämring har skett under senare delen av 1900-talet. Bornsjöns avrinningsområde är till större delen 

skyddad som vattenskyddsområde och naturreservat. Följande sjöar tillhör avrinningsområdet: 

 

● Tullan 

● Igelsjön  

● Bergsjön  

● Acksjön  

 

Tumbaån/Tullingeåns avrinningsområde 

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 är en tidigare del av Uttran som har avskiljts genom anläggning av en järnvägsbank. Vattnet är 

näringsrikt och sjön har en övergödningsproblematik. 

Flaten är en mycket övergödd sjö som är betydelsefull för landskapsbilden och friluftslivet. Vattnet är så 

övergött att sjön årligen drabbas av syrefria bottnar. 

4.5.10 Vattenskydd  

Vattentäkter och dess avrinningsområden kan skyddas som vattenskyddsområden (7 kap. 21 § 

miljöbalken). För varje vattenskyddsområde upprättas skyddsföreskrifter. I Salems kommun finns två 

vattenskyddsområden samt ytterligare ett förslag på vattenskyddsområde. 

 

Bornsjöns vattenskyddsområde omfattar större delen av Bornsjöns avrinningsområde ända in på 

kommunens tätbebyggda områden. Bornsjön är reservvattentäkt för hela Stockholmsområdet. Inom 

Bornsjöns vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter. 

 

Östra Mälarens vattenskyddsområde omfattar norra Mälarstranden intill Bornsjöns vattenskyddsområde. 

Vattenskyddsområdet föreslås få ett inre och ett yttre skyddsområde och området skyddar bland annat 

Norsborgs vattenverk, som försörjer Salems kommun med dricksvatten. 

 

4.5.11 Strandskydd (7 kap 13 § miljöbalken) 

Nya strandskyddsbestämmelser trädde i kraft 2009. Bestämmelserna innebär att strandskydd i princip 

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 genom beslut av länsstyrelsen 

inom särskilt värdefulla områden. 
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För Mälaren, Bornsjön och Tullan gäller 300 m strandskydd. Inom strandskyddsområde är det förbjudet 

att uppföra byggnader eller göra andra åtgärder som kan inskränka på allmänhetens tillträde till marken 

eller som kan skada djur- och växtlivet. Endast om så kallade särskilda skäl föreligger kan kommunen ge 

dispens från strandskyddet. Länsstyrelsen prövar alltid dispenser inom Bornsjöns naturreservat. 

 

Kartbilaga 

Se vidare karta över Vattenförhållanden i bilaga 1, karta 11. 

 

4.6 Trafik  

4.6.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer  

Det gällande regionala trafikförsörjningsprogrammet antogs av landstingsfullmäktige 2012 och är 

regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling i Stockholmsregionen. Ett reviderat 

förslag till trafikförsörjningsprogram har skickats ut på bred remiss under hösten 2016. Det nya förslaget 

innehåller bland annat en ny målbild, hållbar utveckling, utveckling av hela resan och förslag till 

stombussnät. 

 

Utifrån kommunens övergripande mål om att behålla och utveckla Salems infrastruktur och hållbar miljö 

har kommunstyrelsen antagit följande tre mål (2015): 

 

● Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö. 

● Salems kommun ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel. 

● CO2-utsläppen från egna transporter ska minska. 

 

 

Kommunfullmäktige i Salem antog i november 2013 en Gång- och cykelplan  för framtida utbyggnader av 

gång- och cykelstråk i kommunen. Gång- och cykelplanen är ett levande dokument och sträcker sig över 

perioden 2012-2020. Planen utgår från kommunstyrelsens tekniska utskotts vision om framtida gång- 

och cykelbanor i Salems kommun: 

Gång- och cykelväg till Tumba är redan klar till kommungränsen. Vi har föreslagit 

Botkyrkas kommunledning att fortsätta på sin sida. I framtiden ska det gå att cykla 

genom Rönninge till Södertälje via näset vid Dånviken. En gång- och cykelväg anläggs 

genom Ekdalen och Karlskronaviksområdet. Kommunen bör planera för en breddad 

gång- och cykelbana längs Rönningevägen. Kommunen bör starta en planering för 

att fortsätta gång- och cykelbanan längs Salemsvägen fram till motorvägen. 

 

Botkyrka kommun byggde under 2016 ut gång- och cykelvägen mellan kommungränsen och Tumba 

centrum. 

 

I gång- och cykelplanen redovisas åtta prioriterade gång- och cykelsträckor med uppskattade kostnader 

som föreslås byggas ut i samband med att detaljplaner upprättas. 

 

4.6.2 Vägtrafik  

Det regionala vägnätet i sydvästra sektorn byggs upp kring de två infartsvägarna till Stockholm,  E4/E20 

och Huddingevägen (väg 226).  E4/E20 passerar genom Salems kommun och delar kommunen i en 
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landsbygdsdel och en tätortsdel. Väg 226 har i Salems kommun ingen fortsättning längs järnvägen utan 

trafiken leds mot Söderby Gårds väg alternativt Säbytorgsvägen. Salemsvägen är genomfartsväg till 

E4/E20 för biltrafik från Rönninge. Trafiken på  E4/E20 har ökat kraftigt de senaste åren. Störningar av 

trafiken på motorvägen kring Salems trafikplats uppträder såväl vardag som helgdag. Vägavsnittet kring 

Salems trafikplats är fortfarande ett olycksdrabbat vägavsnitt på  E4/E20.  

 

Trafikflöden på Söderby Gårds väg och Skyttorpsvägen i nordlig riktning mot Säbytorgsvägen uppgick 

2015-2016 till ungefär 2500 respektive 6600 fordon/medeldygn. På Salemsvägen var trafiken 2016 ca 7 

000 fordon/medeldygn. 

 

Kartbilaga 

Se vidare karta över vägnätsfunktion och polisrapporterade trafikolyckor 1996-2004 i bilaga 1, karta 19. 

4.6.3 Kollektivtrafik  

Kollektivtrafiken i Salems kommun består av buss och pendeltåg. Pendeltågen mellan Stockholm och 

Södertälje/Gnesta stannar vid Rönninge station. Många Salemsbor utnyttjar även pendeltåget för korta 

resor till/från Tumba och Södertälje. Bussnätet består av linje 725 mellan Tumba station och Nytorp, 

samt linje 708 som går mellan Hallunda och Rönninge station utmed gamla Riksettan. Busslinje 731 

(rundbusslinje) trafikerar södra Rönninge för anslutning till Rönninge centrum. Det finns även en 

närtrafiklinje inom Salems kommun, linje 972. Denna linje trafikerar sträckan mellan Salems centrum och 

Rönninge. Salems kommun trafikeras även av direktlinje 745. Denna linje går mellan Söderby 

(Mosshagen) och Fridhemsplan. 

 

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 servicehållplats) till kollektivtrafik.  

 

Kartbilaga 

Se vidare karta över Kollektivtrafiknät i bilaga 1, karta 1 

4.6.4 Gång- och cykeltrafik  

Salems kommun berörs av två regionala cykelleder. Dels Salemsstråket (Salem-Tumba-Flemingsberg- 

Huddinge-Älvsjö-Globen) och dels Södertäljestråket som förbinder Södertälje med Stockholm. Här 

föreslås delvis en ny sträckning eftersom delar av det befintliga huvudstråket idag bedöms ha låg 

standard. 

 

Salems kommun har ett väl utbyggt gång- och cykelnät i kommundelen Salem som till största delen 

består av separata gång- och cykelvägar med god trafiksäkerhet. I kommundelen Rönninge följer gång- 

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

 

Kartbilaga 

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

4.6.5 Trafiksäkerhet  

Salems kommun arbetar med att förbättra trafiksäkerheten på kommunens gator och vägar. Detta sker 

dels genom kommunens egna visioner och mål och dels genom Trafikverkets nollvision som innebär att 
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inga människor skall omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Visionen är grunden för 

trafiksäkerhetsarbetet i hela Sverige och har fastställts i riksdagen. 

 

Under 2010-2015 inträffade det totalt 326 trafikolyckor som inrapporterades av polis och sjukvård. Av 

dessa inträffade 109 stycken på det kommunala vägnätet och 38 stycken på enskilda vägar. 

 

På det kommunala vägnätet har sex olyckor klassificerats som allvarliga olyckor, med avseende på 

personskador. Under denna period har ingen trafikolycka med dödlig utgång inträffat i kommunen.  

 

 

4.7 Teknisk försörjning  

4.7.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer  

Utifrån kommunens övergripande mål om kommunens infrastruktur skall bibehållas och utvecklas har 

kommunstyrelsen och bygg-och miljönämnden antagit följande två mål: 

 

● Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde 

● VA-verksamheten ska förse Salemsborna med vatten- och ledningsnät av god kvalitet 
 

År 1998 antog kommunstyrelsen Energiplan för Salems kommun . I planen har kommunens tätortsdelar 

indelats i olika områden med förslag till lämplig uppvärmningsform. 

 

Bygg- och miljönämnden antog år 2001 en Policy för uppförande av mobiltelestationer inom Salems 

kommun. 

 

SRV återvinning AB ansvarar för insamling av avfall från hushåll och företag i Salem.Botkyrka, Haninge, 

Huddinge, Nynäshamn och Salem har under 2011, tillsammans med SRV återvinning AB, antagit en 

gemensam Avfallsplan  för ett långsiktigt hållbart Södertörn. 

 

 

4.7.2 Vatten- och avloppsförsörjning  

Vattenförsörjningen till Salem sker via en huvudledning från Norsborgs vattenverk. I Salem finns ett 

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. 

 

Genom två tunnelpåslag avleds 97 procent av kommunens avloppsvatten 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 endast delar av västra 

Rönninge kommunala VA-ledningar och ligger ej idag med i kommunens verksamhetsområde för VA. 

Spillvatten från dessa fastigheter leds via enskilda avloppsanläggningar med skiftande kvalitet till sjön 

Uttran och Flaten. Arbetet pågår med att bygga ut VA även i dessa områden. 

 

I Salems glesbygd norr om  E4/E20 finns spridd bebyggelse med enskilda VA-anläggningar. Vid 

Högantorp, Salems kyrka och Vällinge finns mindre avloppsreningsverk och vattenverk. På Stockholm 
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Vattens marker pågår försök med olika typer av mindre enskilda avloppsanläggningar (minireningsverk) 

på initiativ av Stockholm Vatten AB. 

4.7.3 Dagvatten  

Separata dagvattenledningar finns utbyggda för kommundelen Salem och dessa avleds till Utterkalven. 

Inom kommundelen Rönninge är ledningsnätet endast delvis utbyggt med separata dagvattenledningar. I 

övrigt avleds 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 avfarten till Salem, för utsläpp av dagvatten från  E4/E20. 

 

I ett första steg för att förbättra sjön Flatens vattenkvalitet har en dagvattendamm byggts vid 

Herrängsparken i Rönninge. En mindre dagvattendamm har färdigställts i Soldalen vid Uttran och en 

vattentrappa har anlagts vid Uttringe Hage.  

 

Dagvattendammen i Mölle som renar dagvatten från stora delar av kommundelen Salem färdigställdes 

under 2015. 

 

4.7.4 Energiförsörjning 

För elförsörjningen i Salem finns en större transformatorstation 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 respektive Högdalen. Ett antal 70 kv-ledningar från Kolbotten matar Södertälje och Södertörn. 

Svenskt Kraftnät 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 utrett utformningen av det framtida kraftledningsnätet 

70-400 kilovolt i Stockholmsregionen benämnt Stockholm Ström . För att förverkliga planen skall ett 50-tal 

projekt genomföras till 2025. Mellan Kolbotten i Salems kommun och Tullinge villastad kommer Svenskt 

Kraftnät att bygga om luftledningen som därmed blir kvar. 

 

Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) svarar för fjärrvärmeförsörjningen i Salem. Ledningsnätet för 

fjärrvärmeleveranser i Salem ingår i ett sammanhängande regionalt nät inom sydvästra Stockholm.  

Den värme som SFAB levererar kommer till största delen från Igelstaverket i Södertälje, där biobränsle 

utgör huvuddelen av energikällan. 

4.7.5 Naturgas 

För en eventuell framtida utbyggnad av naturgasnätet finns det i gällande översiktsplan ett stamlednings- 

reservat av riksintresse genom norra och västra delen av kommunen. Under 2004 gjordes en förstudie till 

ett nytt nationellt stamnät för gas av Svenskt Naturgasnät AB. Salem berörs inte av detta förslag. Därför 

har reservatet tagits bort. 

4.7.5 Vattenförsörjning 

Havs- och vattenmyndigheten beslutade i oktober 2016 att Norsborgsverket med ledningar och Bornsjön 

är en av fem platser i Stockholms län som skall utgöra riksintresse för vattenförsörjning. Beslutet innebär 

att dricksvattenförsörjningen får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner. 
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 4.7.6 Avfall och återvinning 

I första hand transporteras avfall till återvinningsanläggningen i Sofielund i Huddinge kommun. I Salem 

finns en återvinningscentral som tar emot hushållens olika avfallsfraktioner. Dessutom finns ett tiotal 

återvinningsstationer som tar emot glas, pappersförpackningar, tidningar med mera. Under 2014 

samlades 9 426 ton hushållsavfall in, varav 2 828 ton eller 38 procent var sorterat.  

 

I Salems kommun finns fem nedlagda avfallsdeponier och en mellanlagringsplats (Rönninge 1:103 vid 

Fruängsvägen) för markåtervinning m m och som är i drift. 

 

 4.7.7 IT- och telekommunikationer 

I centrala Rönninge finns en central telestation som 1999 byggdes ut för ADSL för datakommunikation. 

Sedan år 2000 har samtliga hushåll och företag i centrala Salem som har tillgång till kabel-TV även 

möjligheter att ansluta sig till Internet. Under senare år har fiber för snabb dataförbindelse (100 

Mbit/sek) byggts ut i kommundelen Rönninge så att idag har  97 procent av kommunens hushåll och 

företag (2016)  har möjlighet att ansluta sig till snabb internetförbindelse antingen via fiber, 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 har utvinning av grus och bergskross avslutades 2014. Marken ska nu återställas. 

 

Kartbilaga 

Se vidare karta Teknisk försörjning i bilaga 1, karta 15. 

 

 

4.8 Miljö-och riskfaktorer 

4.8.1 Gällande kommunala mål och riktlinjer 

Salems kommun har fastställt två övergripande miljömål för kommunen. 

● Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer. 

● Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 

4.8.2 Miljökvalitetsnormer (5 kap MB) 

Miljökvalitetsnormer är angivna för föroreningshalter som inte får överskridas inom ett geografiskt 

område i landet. Idag finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid, 

bly, bensen och partiklar (PM10) i utomhusluft, samt riktvärde för ozon. I Salem finns risk att 

partikelhalten (PM10) överskrider miljökvalitetsnormen längs  E4/E20.  

4.8.3 Trafikbuller 

År 2015 kom en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande, med riktvärden för buller utomhus 

från spår-, väg- och flygtrafik. Förordningen gäller både i planskedet enligt plan- och bygglagen och vid 
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tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus. I förordningen 

nämns inte begreppet avstegsfall och i vilka miljöer det skulle vara möjligt att göra undantag från 

riktvärdena för buller. Det innebär att kommunen kan göra bedömningar från fall till fall och föreslå 

avsteg från riktvärdena – inte bara i vissa miljöer utan i samtliga av kommunens miljöer. 

I korthet innebär förordningen att:  

• Buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 

fasad, och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden. 

• För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter bör bullernivån 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå 

kombinerat med uteplats om högst 50 dB()A ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå inte 

överskridas. 

• Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör en skyddad sida uppnås dit minst hälften 

av bostadsrummen är vända. Bullret bör här uppgå till högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och maximal 

ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 till högst 70 dB(A) vid fasad. Som ovan gäller även här högst 50 dB(A) 

ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning 

till byggnaden. 

I Salem alstras buller framförallt från tre källor: biltrafik, järnväg och skjutbanor. Bebyggda områden med 

höga bullervärden finns framförallt längs järnvägen och utmed  E4/E20. På kartbilaga 17 Hälso och 

miljöstörande verksamheter, tätort  redovisas buller högre än 55 dB(A) från  E4/E20 och pendeltågslinjen. 

Även i områden utmed Skyttorpsvägen, Salemsvägen, Söderby gårds väg, Säbytorgsvägen och 

Rönningevägen kan bullervärden över uppställda riktvärden uppnås. 

 

Buller från skjutbanan i Hallsta kan beröra områden i nordvästra Rönninge medan buller från skjutbanan i 

Vällinge berör ett 20-tal fastigheter i glesbygden. 

4.8.3 Radon 

Radongas i höga halter inomhus orsakar förhöjda risker för cancer. Radon i inomhusluften kan orsakas av 

förhöjda halter i marken eller av byggnadsmaterial. Det svenska gränsvärdet (juridiskt bindande) 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. Ett högriskområde I Salem är Söderby Park. Den framtagna 

radonkartan över kommunen ska ses som en grov uppskattning av risken för förhöjda markradonhalter. 

 

 4.8.4 Häst- och ridanläggningar  

I Salems kommun finns idag åtta häst- och ridanläggningar, alla ligger norr om  E4/E20. 

4.8.5 Förorenade områden  

Förorenade områden kan innebära att den aktuella marken och även omgivande mark är förorenad. Det 

kan innebära begränsningar i markanvändning eller krav på sanering av marken. Länsstyrelsen har 

tillsammans med länets kommuner inventerat antalet förorenade områden inom kommunen. En 

riskbedömning har gjorts för respektive område från riskklass 1  (Mycket stor risk för människa och miljö) 

till 4 (liten risk för människa och miljö). I Salem finns ca 90 inventerade verksamheter med olika 

riskbedömningar.  Merparten av verksamheterna härrör från handelsträdgårdar, 

bensinstationer/bilverkstäder och avfallsdeponier. 
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4.8.6 Verksamheter och transportleder för farligt gods  

Transportleder för farligt gods upprättas för att styra transporten av giftiga och explosiva varor till 

verksamheten med farligt gods. Transport av farligt gods ska i första hand ske på de av Länsstyrelsen 

beslutade transportlederna. Rekommenderade vägar för farligt gods i Salem är  E4/E20 som är den 

primära transportled samt Salemsvägen ( E4/E20 till Tvärvägen) och Säbytorgsvägen (delen Säbyvägen till 

Säbyhallsvägen) som är den sekundär transportled. Transport av farligt gods samt farliga verksamheter 

ökar risken för allvarliga olyckor, därför ska riskerna vid planerad bebyggelse nära (ca 150 meter) en farlig 

verksamhet eller transportled utredas ytterligare. I Salem finns tre verksamheter som hanterar farligt 

gods. Det är de två drivmedelsstationerna, Circle K på Tvärvägen och St1 på Säbyvägen samt ishallen i 
Salems centrum. 
 
Den ordinarie trafiken på järnvägen Södertälje-Stockholm utgörs i stort sett enbart av pendeltåg. 

Olycksrisken från järnväg berör därför enbart risk för urspårning. 

4.8.7 Räddningstjänst 

Salems kommun ingår i kommunalförbundet Södertörns Brandförsvarsförbund. Brandförsvaret bedriver 

räddningstjänst i 10 kommuner i södra Stockholm. De närliggande brandstationerna i Botkyrka (primär) 

och Södertälje (sekundär) utgör oftas de första resurserna för räddningstjänst i kommunen. Enligt lagen 
om skydd mot olyckor ska räddningsinsats påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt 

sätt. 

Förbundet tillämpar dynamisk resurshantering för att alltid se till så att tiden till en eventuell insats ska 

bli så kort som möjligt.  

 

Plan- och bygglagen (PBL) ställer krav att vid bostadsbebyggelse där räddningstjänsten ska utgöra en 

alternativ utrymningsväg måste bostaden ligga inom en vissa radie från närmaste brandstation. 

Bebyggelse med tre våningar måste ligga inom 20 minuters insatstid från närmaste brandstation och 

bostäder med 4 våningar eller fler måste ligga inom 10 minuter. Södertörns Brandförsvarsförbund anser 

att en insats kan påbörjas inom 10 minuter för Salems tätort, Söderby och Rönninge centrum, inom 20 

minuter för övriga kommunen, förutom Bockholmssättra där insatstiden kan bli upp till 30 minuter. 

4.8.8 Sårbarhetskartor för grundvatten 

Det finns risk att grundvattnet förorenas i samband med olyckor. För att underlätta för räddningstjänsten 

att hantera sådana situationer har länsstyrelsen i samarbete med SGU (Sveriges Geologiska 

Undersökningar) tagit fram en karta som visar grundvattnets sårbarhet för hela Stockholms län (2014). 

 

Kartorna visar hur stor risken är att ett ämne kan nå grundvattnet. Informationen är särskilt framtagen 

för att räddningstjänsten snabbt ska kunna besluta om en snabb saneringsinsats behövs eller inte. Den 

ska också vara vägledande i valet av åtgärder vid en händelse. 

 

Kartorna är även tänkta att utgöra ett viktigt besluts- och planeringsunderlag, till exempel vid lokalisering 

av nya hus, verksamheter, vägar och annan infrastruktur där man vill minimera påverkan på grundvatten. 

4.8.9 Elektromagnetisk strålning 

Magnetfält och elektriska fält uppstår runt alla apparater och anläggningar som drivs av elektrisk ström. 

Till elektromagnetiska fält räknas även radiovågor från TV- och radiosändningar, trådlösa datornätverk 

och mobiltelefoni. Energin från de elektromagnetiska fälten kan tas upp av kroppen. 
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Strålsäkerhetsmyndigheten har därför tagit fram riktlinjer för hur hög strålningen som högst bör vara på 

allmänna platser. En sådan riktlinje kallas referensvärde. Referensvärden är satta med god marginal för 

att skydda mot hälsorisker. Strålskyddsmyndigheten anser att det inte finns säkerställda hälsorisker med 

svaga elektromagnetiska fält. Däremot är det inte hälsosamt att utsättas för alltför kraftiga fält. Även 

under en kraftledning är magnetfältet vanligtvis långt under referensvärdet, dock rekommenderar 

myndigheten att man vid samhällsplanering tillämpar försiktighetsprincipen i fråga om lågfrekventa och 

magnetiska fält. 

 

 

4.9 Klimat och miljö 

4.9.1 Ett förändrat klimat 

Statens Meteorologiska Hydrologiska Institut (SMHI) har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län 

tagit fram rapporten Framtidsklimat i Stockholms län 2015  som beskriver dagens och framtidens klimat i 

Stockholms län baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar: begränsade 

utsläpp av växthusgaser (RCP4.5) respektive höga utsläpp av växthusgaser (RCP8.5). Geografiskt 

detaljerade klimatdata har framtagits och använts för hydrologisk modellering. 

 

Temperaturen för Stockholms län beräknas öka med cirka 3 grader enligt RCP4.5 och cirka 5 grader enligt 

RCP8.5 till slutet av seklet. Störst uppvärmning sker vintertid med upp mot 6 grader enligt RCP8.5.  

 

Vegetationsperioden ökar med upp till 100 dagar och antalet varma dagar blir fler. RCP8.5 visar ett 

årsmedelvärde på ca 25 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet. 

 

Årsmedelnederbörden ökar med 20-30 procent. Nederbörden ökar mest under vinter och vår, upp till 40 

procent. Den kraftiga nederbörden ökar också. Maximal dygnsnederbörd kan öka med 20-30 procent och 

1-timmesnederbörden med upp till 30 procent. 

 

För länet ökar vintertillrinningen med uppemot 75 procent vid slutet av seklet. Däremot för vår och 

sommar minskar tillrinning till länets vattendrag. Tillrinningen med återkomsttid av 10 år respektive 100 

år ser ut att öka i de västliga delarna och minska i de östra delarna av länet på grund av att Mälaren utgör 

ett specialfall. Samtliga vattendrag uppvisar tydliga årstidsförlopp för referensperioden, med 

vårflödestopp, låga sommarflöden och högre höstflöden. 

 

Framtidsscenarierna från SMHI visar på högre vinterflöden och mindre distinkta vårflodstoppar. 

Altenativet  RCP8.5 (höga utsläpp av växtgaser i atmosfären) ger högre vintertillrinning och lägre 

sommartillrinning samt längre period med låg tillrinning än vad RCP4.5 (låga utsläpp av växthusgaser) 

ger. Antalet dagar då tillrinningen är låg väntas öka från ca 30 dagar i dagens klimat till 50-80 dagar i 

slutet av seklet.  

 

Den pågående klimatförändringen ger effekter på olika sektorer och områden i samhället. Områden som 

kan komma att påverkas är t ex bebyggelse, transportinfrastruktur, vattenförsörjning och avlopp, 

energiförsörjning, rekreation och hälsa. Stora delar av Stockholmsregionen ligger i anslutning till Mälaren 

och både bebyggelse och infrastruktur kan drabbas hårt vid översvämningar. Bebyggelse kan även mer 

direkt påverkas av exempelvis regn och kraftiga vindar som tär på fasader och av höga grundvattennivåer 

som gör marken instabil. Ras och skred ökar även risken för spridning av föroreningar i markförorenade 

områden. Den ökade temperaturen ger mildare vintrar och varmare somrar, vilket innebär ett minskat 
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behov av uppvärmning på vintern och eventuellt ett ökat behov av kylning på sommaren.  

 

Enligt EU:s gemensamma mål som Sverige anslutit sig till behöver de klimatpåverkande utsläppen minska 

med 85-90 procent till år 20150 i alla EU-länder för att minska effekterna av klimatförändringarna. 

Länsstyrelsen har under 2014 fastställt Klimat- och energistrategi för Stockholmsregionen  med förslag till 

gemensamma mål och åtgärder för att uppnå klimatmålet i Stockholmsregionen.  

 

Den analys som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde 2012 på uppdrag av 

regeringen visar att konsekvenserna i Salem av en översvämning av Mälaren är relativt små då Mälarens 

kustlinje är glest bebyggd.  

4.9.2 Områden med risk för översvämningar 

Enligt plan- och bygglagen skall kommunen planera bebyggelsen så att den är lämplig med hänsyn till 

risken för översvämningar. Risken för översvämning påverkas av havsnivåförändringar, ökade flöden i 

vattendrag och ökad nederbörd på grund av ett förändrat klimat. 

 

Länsstyrelserna kring Mälaren har därför tagit fram följande rekommendationer för ny bebyggelse kring 

Mälaren: Ny sammanhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt bör placeras ovan 

nivån 2,7 meter i RH2000 och enstaka byggnader av lägre värde bör placeras ovan nivån 1,5 meter i 

RH2000.  

 

Bilderna nedan av områdena Bockholmssättra och Vitsand utmed Mälaren visar de områden i Salem med 

befintlig bebyggelse som ligger lägre än 2,7 meter ovanför havsnivån (färg ljust blå till ljust röd). Som 

mest kommer två bostadshus på sammanlagt 70 kvadratmeter (vit färg) att beröras.Om höjningen blir 

högre än 2,9 meters höjning (mörkt röd) kommer ytterligare sju komplementbyggnader (mörkgrå färg) 

att påverkas.  
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4.9.3 Skredriskområden 

Enligt SGI:s undersökning finns tre områden som berör Salems kommun med risk för erosion vid 

vattendrag samt fyra områden i tätorten där ytterligare utredningar (aktsamhetsområden) bör göras för 

att kartlägga risk för skred och ras i finkorninga jordarter (Se kartbilaga 21). 

 

Skredriskområden finns där instabila markförhållanden kombineras med lutande mark. För hög 

markbelastning kan ge sättningar eller skred. 

4.9.4 Föroreningar från vatten och avlopp 

De näringsämnen som transporteras till sjöarna via marken kommer från enskilda avlopp, gödsling och 

dagvatten från vägar och bebyggelse. Vattnet i Dånviken och Flaten rinner till Uttran som finns med som 

vattenförekomst i Vattenmyndighetens register och som riskerar att inte uppnå god kemisk och ekologisk 

status till år 2021. Uttran har låga halter av syre eller har syrefritt vatten i de djupaste delarna under 5-6 

metersnivån. Sedan år 1997 har Salems kommun ett provtagningsprogram för att övervaka 

vattenkvaliteten i sjöarna. Varje år genomförs provtagning i Flaten, Flatenån och Uttran. 

Övervakningsprogrammet visar att tillskottet av fosfor till Uttran via Flatenån i genomsnitt är 68 kg per 

år.  
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5. OMRÅDESVISA REKOMMENDATIONER 
Föreliggande förslag till Översiktsplan för Salems kommun 2030   anger kommunens framtida mark- och 

vattenanvändning baserat på en avvägning mellan allmänna intressen. Översiktsplanens tidshorisont är 

år 2030. Rekommendationer hur föreslagen framtida mark- och vattenanvändning ska genomföras 

redovisas område för område. 

 

Kommunen har delats upp i fem geografiska huvudområden: Salem, Rönninge, Söderby, Hallsta-Ersboda 

och Salems glesbygd. Inom varje huvudområde förekommer delområden som kan vara 

bevarandeområden, med inriktning på kultur (BK), natur (BN), friluftsliv och turism (BF) eller trafik (BT) 

samt förändringsområden (F) och utredningsområden (U). 

 

Med bevarandeområden menas att nuvarande markanvändning skall fortsätta under planperioden. 

Bevarandeområden skall skiljas från naturreservat som innebär att marken skyddas även på sikt. I vissa 

bevarandeområden föreslås dock att nuvarande markanvändning skyddas även på sikt genom bildandet 

av naturreservat. Med förändringsområden avses att markanvändningen föreslås förändras under 

planperioden till nya bostads-/arbetsplatsområden, förskolor/skolor och dagvattendammar med mera. 

Med utredningsområden menas områden där det krävs ytterligare utredning om dess framtida 

markanvändning. 

 

5.1 Salem 
 

 

 

Kommundelen Salem är utbyggt i slutet av 1960-talet med framförallt grupphus, men också låga 

flerbostadshus och friliggande villor. Under 1990-talet kompletterades den kommersiella delen av Salems 

Centrum med kontorshus och bostadshus. Söderby Gärde byggdes ut under 1990-talet. Utbyggnaden av 

Söderby Park startade i början av 2000-talet och enligt gällande detaljplan är utbyggnaden klar.  
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I gällande Översiktsplan 2015  föreslogs att Salems Centrum skulle kompletteras med bostäder. 

Kv Vitsippan reserverades för äldrebostäder och/eller bostäder. Området har ännu inte byggts ut. 

 

Utbyggnadsområdet Söderby Park har byggts ut med bostäder och har fått en ny tillfart från Söderby 

Gårds väg. Under 2015 byggdes bostäder för äldre med särskilda behov vid Söderby torgs allé. 

 

I översiktsplan reserverades även att ett nytt arbetsplatsområde utmed Söderby Gårds väg norr om 

anslutning Skyttorpsvägen. Utbyggnaden av det nya arbetsplatsområdet startade 2014 och pågår. 

 

I översiktsplanen föreslogs även att en ny större dagvattendamm skapas i Mosshagen för att ta hand om 

dagvatten från kommundelen Salem. Dagvattendammen byggdes ut 2015 på plats söder om järnvägen i 

Garnudden (Mölle dagvattendamm). 

 

Förändringsområden 

F1: Salems Centrum 

 

Nuvarande markanvändning 

Centrumområde med butiker, arbetsplatser, parkering, bollplan och multsportanläggning för Säbyskolan 

och ett antal byggnader från fd Skyttorpskolan, som idag hyrs ut (tidsbegränsat) till främst sociala 

verksamheter. 

 

Föreslagen markanvändning 

Området byggs ut etappvis med ca 600 bostäder i fyra-sex våningar efter 2020. Ett urbant grönstråk och 

ny lösning för tillfart och parkering ingår i projektet. Enligt förslag Beta ska butikscentrum flyttas till 

bollplanen och parkeringar placeras under det nya centrumet. Det nuvarande centrumet rivs när det nya 

är byggt. Då kan bostäder byggas även på denna plats. Före detta Skyttorpssskolan rivs och nya bostäder 

byggs på den marken. De verksamheter som idag finns i Skyttorpsskolans lokaler kan få nya lokaler i 

anslutning till de nya bostäderna. 

F2: Församlingshuset/Kyrkoberget 

 

Nuvarande markanvändning 

Församlingshus med klockstapel och kuperad naturmark. 

 

Föreslagen markanvändning 

Området byggs ut med ca 60 lägenheter alternativt med ca 54 äldrebostäder (särskilt boende) 

2020-2025. Utbyggnad skall ske i samråd med församlingen. Möjligheterna skall undersökas att bygga 

tillfart och parkering från Emanuel Birkes väg. 

F3: Gräsyta vid Säbyborg 

Nuvarande markanvändning: 

Plan gräsyta (parkmark). 

 

Föreslagen markanvändning: 
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Området byggs ut med ca 120 lägenheter i fyra till sex våningar 2020-2025. Tillfart sker från 

Storskogsvägen. 

F4: Del av Salem 5:3 (Snickarstigen) 

Nuvarande markanvändning: 

Skogsbevuxen parkmark i kuperad slänt. 

 

Föreslagen markanvändning: 
Området byggs ut med ca 60 lägenheter i fyra till sex våningar efter 2025. Möjliga tillfarter till området 

skall utredas. 

F5: Vitsippan södra delen 

Nuvarande markanvändning: 

Kuperad skogsbevuxen naturmark. 

 

Föreslagen markanvändning: 
Äldreboende (särskilt boende) med 54 platser och/eller ca 40 bostäder 2020-2025. Tillfart från 

Skyttorpsvägen. 

F6: Vitsippan norra delen 

Nuvarande markanvändning: 

Kuperad skogsbevuxen naturmark 

 

Föreslagen markanvändning: 
Området byggs ut med ca 70 lägenheter i flerbostadshus 2018-2020. Tillfart sker från Prästbodavägen. 

F8: Lövhagen 

Nuvarande markanvändning: 

Plan gräsyta. 

 

Föreslagen markanvändning: 
Området reserveras för möjlig ny idrottsanläggning. Alternativt byggs området ut med 30 lägenheter i 

flerbostadshus efter 2025. Tillfart sker från Säbyvägen/Förrådsvägen. 

F9: Fårhagen 

Nuvarande markanvändning: 

Plan gräsyta (hundrastplats). 

 

Föreslagen markanvändning: 
Området byggs ut med ca 50 lägenheter i flerbostadshus för personer 55 år eller äldre (Bovieran) 

2018-2020. Exploatören ska anordna en ny inhägnad hundrastplats. Tillfart sker från Säbyvägen. 

F10: Söderbyvägen/Säbytorgsvägen 

Nuvarande markanvändning: 

Kuperad skogsbevuxen naturmark. 
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Föreslagen markanvändning: 
Området byggs ut med ca 20 småhus 2020-2025. Tillfart sker från Söderbyvägen. 

F11: Kv Våren  

Nuvarande markanvändning: 

Plan naturmark. 

 

Föreslagen markanvändning: 
Området byggs ut med ca 30 småhus efter 2025 Tillfart sker från Söderbyvägen. Mark för lek och 

rekreation mellan befintlig och ny bebyggelse reserveras. 

F12: Cirkulationsplats Säbyvägen/Salemsvägen 

Föreslagen markanvändning: 

Ny cirkulationsplats byggs ut. 

F20: Ny skola  

Nuvarande markanvändning: 

Plan naturmark. 

 

Föreslagen markanvändning: 
Två alternativa tillfartsvägar ska utredas i samband med detaljplanen. 

 

Bevarandeområden Natur 

BN13: Garnudden 

Nuvarande markanvändning 

Området är ett kuperat naturområde mellan sjön Uttran och järnvägen med strandpromenad, 

motionsspår och badplats. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. Området ägs av kommunen och avsattes 2012 till naturreservat. 
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5.2 Rönninge 
 

 

 

Utbyggnaden i kommundelen Rönninge påbörjades i slutet av 1800-talet kring Rönninge station med 

villor nära stationen och sommarhus för förmögna stockholmare utmed Uttrans och Flatens stränder. 

Samhället byggdes sedan successivt ut och många fritidshus har förvandlas till permanentbebodda hus. 

 

Kommunfullmäktige antog i april 1990 en fördjupad översiktsplan för södra Rönninge inklusive Rönninge 

Centrum. Planläggning och utbyggnad av kommunalt VA och gator har i princip följt denna översiktsplan. 

Tidplanen för utbyggnaden har dock förskjutits flera gånger.  

 

I Översiktsplan 2015  som antogs 2006 föreslogs att Rönninge Centrum skulle  byggas ut med bostäder 

och service. Ett nytt bostadsområde, Södra Hallsta, skulle  tillkomma strax norr om Rönninge Centrum 

med en ny tvärförbindelse mellan Salemsvägen och Rönninge centrum. 

 

Sydvästra Rönninge indelades i delområden (detaljplaner) och skulle byggas ut etappvis efter vissa 

övergripande riktlinjer. En ny busslinje föreslogs inrättas i södra Rönninge med alternativa dragningar. 

Den nya busslinjen tillkom 2006 och följer befintliga vägar. 

 

Förändringsområden 

F13: Södra Hallsta/Rönninge Port 

Nuvarande markanvändning: 

Skogsbevuxen kuperad naturmark (Södra Hallsta), plan asfalterad mark (Rönninge Port västra delen) och 

kuperad naturmark (Rönninge Port östra delen). 
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Föreslagen markanvändning: 
Södra Hallsta och Rönninge Port föreslås byggas ut med totalt ca 200 bostäder 2018-2020 varav 30 

småhus i södra Hallsta. Tillfart till Södra Hallsta sker från ny tvärväg med cirkulationsplats vid 

Salemsvägen. Tillfart till Rönninge Port sker från Salemsvägen. Mark för förskola (6 avdelningar) skall 

reserveras i södra Hallsta. 

F14: Kv Sandbäck 

Nuvarande markanvändning: 

Kuperad naturmark och befintlig bebyggelse. 

 

Föreslagen markanvändning: 
Området byggs ut med ca 25 småhus efter 2020. Tillfart sker från Sandbäcksvägen och Sannadalsvägen. 

Minsta tomtstorlek vid avstyckning skall vara 1 200 kvm. 

F15: Kungsgården 

Nuvarande markanvändning: 

Plan naturmark. 

 

Föreslagen markanvändning: 
Området byggs ut med 36 lägenheter i flerbostadshus och 20 småhus 2018-2020. Tillfart sker från 

Rönninge gårds väg. Området utmed Flaten reserveras för strandpromenad. Minsta tomtstorlek vid 

avstyckning skall vara 1 200 kvm. 

F16: Sydvästra Rönninge 

Nuvarande markanvändning: 

Området består av permanentbebodda fastigheter, fritidshus och obebyggda tomter. Kommunala gator 

och VA har ännu inte byggts ut i området. Detaljplaneläggning pågår i området. 

 

Föreslagen markanvändning: 
Detaljplaneläggning pågår enligt de övergripande riktlinjer (se nedan) och den utbyggnadsordning som 

fastlades i Översiktsplan 2015.  Kommunala vägar och VA byggs ut i takt med att detaljplaner färdigställts. 

I följande delområden har detaljplanearbetet inte startat: Gråstena, Södra Ekdalen och Rosenlund. Dessa 

områden kan tidigast byggas ut efter 2020 

 

Gällande övergripande riktlinjer: 

Sydvästra Rönninge föreslås byggas ut etappvis 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 behålls en öppen landskapsbild (en zon fri från 

bebyggelse). 
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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 2 000 kvm. Föreslås 

ändras till: För att få en skälig kostnadstäckning för VA-verksamhet och gatukostnader för den enskilde 

fastighetsägaren ska det prövas att vid avstyckning av ännu ej fastställda detaljplaner sänka minsta 

tomtstorlek till ca 1 500 kvm. För Rönninge Kungsgårdsområdet och Södra Ekdalen har särskilda beslut 

fattats att minsta tomtstorlek ska vara 1200 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 

F17: Sjöudden/Mårdnäs 

Nuvarande markanvändning: 

Området utmed sjön Dånviken består av permanentbebodda fastigheter, fritidshus och obebyggda 

tomter. Kommunala gator och VA har inte byggts ut i området. Övriga delar av området består av 

skogsbevuxen naturmark i sluttande terräng. 

 

Föreslagen markanvändning: 
Området föreslås byggas ut efter 2025. Detaljplaneläggning skall ske efter de övergripande riktlinjer som 

fastlades för sydvästra Rönninge samt den ändring som föreslås för riktlinje 5 i område F16: Sydvästra 

Rönninge (se ovan). Kommunala vägar och VA byggs i samband med att detaljplaner färdigställts. 

F18: Gångstig runt Flaten 

Nuvarande markanvändning: 

En gångstig finns utbyggt i norra delen mellan Irisdalsvägen och Herrängsparken.  

 

Föreslagen markanvändning: 
Under planperioden byggs gångstigen successivt ut i samband med detaljplaneläggning och/eller 

försäljning av mark. Längs stranden i kv Björkstranden har en 10-20 meter bred sträcka reserverat som ej 

får bebyggas för att inte omöjliggöra en sammanhängande strandpromenad på sikt. Marken berörs delvis 

av strandskydd. 

F19: Idrottsanläggning Bintebo 

Nuvarande markanvändning: 

Plan naturmark med dåliga grundförhållanden. 

 

Föreslagen markanvändning: 
Området reserveras för möjlig framtida idrottsanläggning. Tillfart sker från Garnuddsvägen. 
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Bevarandeområde Trafik 

BT1: Stambanan 

Nuvarande markanvändning 

Västra stambanan med skyddszoner är av riksintresse för järnvägen. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. Detaljplaner och bygglov skall utformas så att riksintresset ej 

hotas. 

 

 

Bevarandeområden Kultur 

BK12: Rönninge Kungsgård 

Nuvarande markanvändning 

Gården består av två mangårdsbyggnader med flyglar. Till gården hör även andra byggnader som varit 

stall och vagnslider.  

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. Närmiljön med Rönninge kungsgård med spår av odlingsmark 

belyser en viktig del av Salems historia. I förslaget till detaljplan för Rönninge kungsgårdsområdet 

föreslås att gården bevaras. Mindre kompletteringsåtgärder, tillbyggnader e dyl  av befintlig bebyggelse 

anpassad till den kulturhistoriska miljön kan accepteras. 

BK13: Uttringe Gård 

Nuvarande byggnad uppfördes 1898 med Ladviks Gård som förebild. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. Även Uttringe gård med trädgård belyser en viktig del av 

kommunens historia. Mindre kompletteringsåtgärder, tillbyggnader e dyl  av befintlig bebyggelse 

anpassad till den kulturhistoriska miljön kan accepteras. Uttringe gård ingår i programområdet för södra 

Ekdalen. 

 

5.3 Hallsta/Ersboda 
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Nuvarande markanvändning 

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 skjutbana och ett elljusspår. Dessutom finns några mindre vägar som är avstängda för 

biltrafik och ett flertal strövstigar. Området är flitigt använt för undervisning och friluftsverksamhet. 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 söder om motorvägen. Kulberget är 

värdefullt dels ur naturvårdssynpunkt genom den artrika floran och dels som kulturmiljö. Gränsen för 

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

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning bör fortgå. Skogsskötseln ska ske med särskilda hänsyn till friluftslivets och 

undervisningens intressen. Den nuvarande skytteverksamheten bör kunna fortgå inom nuvarande 

område, men verksamheten bör inte expandera så att det inkräktar på det rörliga friluftslivet. 

 

Bevarandeområden Natur 

BN14: Ersboda 

Nuvarande markanvändning 

Det kulturhistoriskt värdefulla torpet Ersboda, ligger vackert i kulturlandskapet. Runt torpet finns öppen 

mark. Salems kommun har 2014 inköpt området från Stockholms stad för att skapa möjligheter till olika 

friluftsaktiviteter i västra Rönninge. 

 

Föreslagen markanvändning 

Ersboda gård bör bevaras och rustas upp. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma förutom några enstaka 

byggnader för framtida verksamheter som t ex 4H-gård eller motsvarande. Ett förslag till kommunalt 

naturreservat har tagits fram. 
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Utredningsområden 

U1: Mellersta Hallsta 

Nuvarande markanvändning 

Marken består till största delen av en dalgång med relativt dåliga grundförhållanden. Dalen består av 

flack naturmark med fuktlövskog omgärdat av branta skogsbevuxna bergssidor. Marken ägs av 

Stockholm Vatten som köpt den av Stockholms stad i syfte att skydda Bornsjöns avrinningsområde. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter under planperioden. Området föreslås avsättas som framtida 

reservområde för bostadsbyggande. Dagvatten måste tas om hand och renas eftersom området ligger 

inom Bornsjöns avrinningsområde. 

 

5.4 Söderby 
 

Inom kommundelen Söderby har det skett stora förändringar sedan början av 1990-talet. Först byggdes 

Söderby Gärde, kv Mosshagen, ut med 360 bostäder i flerbostadshus ochn radhus/kedjehus under 

1990-talet. Mellan 2004 och 2016 byggdes Söderby Park ut med totalt 450 bostäder. Till Söderby Park 

finns även en ny tillfart västerifrån. Under 2014 tillkom kv Trädgårdsmästaren med ca 70 bostäder. Under 

2016 påbörjades utbyggnaden av nya arbetsplatser utmed Söderby Gårds väg. Mölle dagvattendamm 

som tar hand om dagvatten från stora delar av kommundelen Salem färdigställdes under 2015. 

 

Utbyggnaden från 2006 i Söderbyområdet har skett enligt riktlinjer från nuvarande Översiktsplan 2015 . 

 

Förändringsområden 

F7: Del av Salem 5:3 (Söderby Gärde 11) 

Nuvarande markanvändning: 

Plan skogsbevuxen naturmark. 

 

Föreslagen markanvändning: 
Förslag finns om att bygga ut området med 140 lägenheter i flerbostadshus i två våningar och 20 småhus. 

Tillfart sker från Söderby Gårds väg och Mosshagestigen. Åtgärder för att minska buller från järnvägen 

måste vidtas och markförhållanden skall undersökas. 

 

Bevarandeområden Kultur 

BK14: Söderby sjukhus 

Nuvarande markanvändning 

Området är av riksintresse för kulturminnesvården och de viktigaste byggnaderna för sanatoriemiljön bör 

bevaras exteriört. Huvudbyggnad, liggveranda (förändrat utseende) och andra byggnader av betydelse 

har redan byggts ut. 

 

Föreslagen markanvändning 
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Nuvarande markanvändning fortsätter. Detaljplaner och bygglov skall utformas så att riksintresset ej 

hotas. 

BK15: Nedre Söderby 

Nuvarande markanvändning 

Området ligger på en höjd sydost om Bornsjön och omfattar delar av den brukningsareal som gården 

Nedre Söderby  historiskt haft. Idag används gården som cafe och utställningslokal. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. Området ägs av kommunen och avsattes 2013 till kulturreservat.  

 

 

5.5 Salems glesbygd 
 

Nuvarande markanvändning 

Salems landsbygdsdel karakteriseras av det för Södertörn så typiska småbrutna sprickdalslandskapet. En 

stor sprickdal 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 koncentrerad 

till mindre höjder och kullar samt till övergången mellan den odlade marken och skogen.  

 

Landskapet karaktäriseras av öppna åkrar och fält omväxlande med skogspartier och bergsklackar. 

Kulturlandskapet bär till största delen prägel av 1800-talets markanvändning. Men rester av ett äldre och 

mer småskaligt kulturlandskap finns på flera platser. Bebyggelsen domineras av herrgårdsmiljöerna. 

Bevarade bybildningar finns på vissa håll, liksom flera torp. Bornsjöbygden har behållit en orörd prägel av 

ett äldre kulturlandskap. Frånvaron av modern bebyggelse förstärker detta intryck. Delar av området har 

förklarats som riksintresse för kulturminnesvården och naturvården. 

 

Föreslagen markanvändning (allmän rekommendation) 

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. 

 

Ny bebyggelse utanför befintliga byggnadsgrupperingar bör inte tillkomma inom föreslagna 

bevarandeområden. Nya hus ska anpassas till den kultur- och naturhistoriska miljön vad gäller läge och 

form. Vid tillkomst av ny bebyggelse inom bevarandeområden bör en lämplighetsprövning göras, som 

klarar ut var den nya bebyggelsen bäst lokaliseras med hänsyn till miljön. Områdesbestämmelser, som 

innebär utökad bygglovsplikt bör införas så att bygglov krävs för tillbyggnader, väsentlig förändring av 

byggnadernas yttre utseende och nya ekonomibyggnader. 

 

Förändringsområden 

F21: Högantorp (Del av Högantorp 3:8) 

Nuvarande markanvändning: 

Sluttande skogsbevuxen naturmark. 

 

Föreslagen markanvändning: 
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Området föreslås byggas ut med 177 småhus i Salems kommun och 54 i Södertälje kommun. Tillfart sker 

från Högantorpsvägen som delvis passerar igenom Södertälje kommun. Vid breddning av 

Högantorpsvägen berörs unik trädallé. Diskussioner pågår med Trafikverket om vem som ska vara 

huvudman för Högantorpsvägen. Projektet är beroende av att frågan får en lösning. I området planeras 

även en förskola. 

 

 

Bevarandeområden Kultur 

BK1: Högantorp inklusive Vitsand 

Nuvarande markanvändning 

Högantorps gård är en karakteristisk herrgårdsanläggning, både för Salem och för regionen. Under 

1800-talets senare del utvecklades det forna säteriet till ett rationaliserat storjordbruk och det 

omgivande kulturlandskapet 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 områdes- 

bestämmelser skulle upprättas för ett antal områden och i första hand för de kulturhistoriskt 

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 

lagakraftvunna områdesbestämmelser eller detaljplaner. 

 

Till Högantorp hör en äldre kvarn, som äger ett stort kulturhistoriskt värde då det är den enda 

kvarvarande representanten för en för en i länet karakteristisk äldre näring. Högantorps miljö med 

kulturlandskap och bebyggelse speglar ett viktigt skede i Salems historia och kan berätta hur ett större 

säteri sett ut och fungerat. Salems golfbana har anlagts enligt gällande områdesbestämmelser som 

innehåller skyddsbestämmelser för de kulturhistoriska byggnaderna och trädallén. 

 

Golfbanan är en 18 hålsbana (Salems golfbana), samt en mindre 9-hålsbana (Högantorps golfbana). Det 

befintliga fårhuset har byggts om på ett varsamt sätt till ett estetiskt tilltalande klubbhus 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 under de senaste åren på grund av ägarskifte. Den 

förre ägaren har avstyckat ett antal fastigheter och sålt dem vidare till enskilda personer. Området har 

omvandlats till en mindre boplats för åretruntboende. Det är positivt att området har röjts upp och fått 

ett ljusare och öppnare utseende, men negativt att området inte är lika tillgängligt som tidigare för 

friluftslivet. Här råder utvidgat strandskydd med 300 m på land och 100 m i vattnet. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning med golfbana, jordbruk och skogsbruk bör fortsätta. Det är också önskvärt 

med fortsatt jordbruksdrift. Skogsbruksåtgärder bör undvikas på höjdområdet i den norra delen och vid 

bäckravinen för att bevara de intressanta geologiska bildningar, speciella naturtyper och ovanliga 

växtarter som finns i detta område.  

 

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

befintlig bebyggelse och begränsa utbyggnaden samt att säkerställa tillgängligheten till strandområdet. 

För skogsbruket bör samråd ske mellan markägaren, skogsvårdsstyrelsen och kommunen. 

 

BK2: Bockholmssättra 

Nuvarande markanvändning 

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 karakteristiska 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 bebyggelselägen, samt det öppna odlingslandskapet gör att 

Bockholmssättra i stort behållit en äldre prägel. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

 

BK3: Lideby/Lundby 

Nuvarande markanvändning 

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 byggnadsminnesklass, då endast ett fåtal liknande objekt finns kvar i 

Stockholmsområdet. 

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 bebyggelsen placerades i utkanten av den odlingsbara 

marken. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

 

BK4: Vällinge 

Nuvarande markanvändning 

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 verksamheter, däribland ett manufakturverk. Ett tegelbruk har också funnits. Spår av dessa 

verksamheter finns ännu kvar. Den enda kvarvarande byggnaden från brukstiden är kapellet, som 

invigdes 1679. Huvudbyggnaden med omgivande paviljonger i gustaviansk stil är uppförd omkring 1770. 

Liksom brukskapellet håller huvudbyggnaden en hög klass. Den äldre bebyggelsen är överlag av stort 
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kulturhistoriskt intresse. Hit räknas också de kvarvarande torpen Ängsstugan, Verandan och Fiskartorpet. 

Vällinge disponeras sedan 1943 av Hemvärnet. 

 

Kulturlandskapet speglar i första hand 1800-talets markanvändning och är viktigt för att förstå Vällinges 

utveckling efter brukstiden. Även vägnätet, som återfinns i det äldsta kartmaterialet från 1700-talet men 

vars sträckning troligen är äldre, är av stort miljömässigt och kulturhistoriskt värde. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

 

BK5: Ladvik 

Nuvarande markanvändning 

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 karakteristisk 

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 representanter på de tre förekommande typerna av lantarbetarbostäder 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 helhetsmiljön i Bornsjöbygden. 

 

Föreslagen markanvändning 

Jord- och skogsbruk ska bedrivas så att värdefull naturmiljö bevaras. Ingen värdefull naturmark bör tas i 

anspråk av ny verksamhet. Byggnader och fornlämningar ska skötas så att de kulturhistoriska värdena 

bevaras. 

 

BK6: Talby 

Nuvarande markanvändning 

Talby är jämte Söderby, Salems bäst bevarade bybildning med en lång kontinuitet i bebyggelsen, 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 Mellangården, med sin för 

Salem unika arkitektur, har ett högt kulturvärde. Det äldre kulturlandskapet vid Talby är välbevarat 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. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

BK7: Bergaholm 

Nuvarande markanvändning 

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 
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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 vandringsled 

i området kring Bergaholm. Syftet är att ge upplevelser av och kunskaper om kulturlandskapet. I 

anslutning till gravfälten ligger Sofiaberget som är värdefullt ur naturvårdssynpunkt genom den öppna 

hagmarkskaraktären och förekomsten av stora ekar och ängsflora. Området är ekologiskt särskilt känsligt 

enligt miljöbalken.  

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. Området hävdas genom betning eller röjning. Gravfältet 

prioriteras för vård.  

BK8: Skårby 

Nuvarande markanvändning 

Skårby har en lång bebyggelsekontinuitet från bronsåldern 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 ursprungligt utseende. Kulturlandskapet vid gården bevarar fortfarande drag från 

1700-talet och bidrar tillsammans med kvarvarande byggnader och lämningar efter tidigare existerande 

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

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. Gravfältet prioriteras för vård. 

BK9: Hallinge 

Nuvarande markanvändning 

Hallinge är genom sina bronsålderslämningar av stort arkeologiskt 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. Bebyggelsen 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. Torpet Eriksberg är en typisk representant för denna 

byggnadskategori, både när det gäller läge och utformning. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

BK10: Fågelsta 

Nuvarande markanvändning 

Fågelsta har en lång bebyggelsekontinuitet som lätt kan avläsas i fornlämningar och bebyggelse. De 

äldsta byggnaderna, två flyglar, härstammar från 1700-talet men den nuvarande bebyggelsen speglar i 



 

70 

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 Fågelsta. På Männö 

finns en fornborg av stort intresse.  

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

BK 11: Salems kyrka 

Nuvarande markanvändning 

Kyrkan är från 1100-talet och bildar tillsammans med kyrkvaktmästarbostaden och f d skolbyggnaden en 

fin bebyggelsemiljö med ett känsligt läge i kulturlandskapet. Den är vida synlig och utgör ett riktmärke för 

alla som passerar Salem via motorvägen eller Bergaholmsvägen. Salems medeltidskyrka bevarar, trots 

senare tillbyggnader, i stort sin medeltida karaktär och speglar en viktig del i socknens historia. 

Kyrkskolan är Salems äldsta bevarade skolbyggnad med en bibehållen äldre karaktär, trots att den senare 

kompletterats med flyglar. Här finns också en mindre 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. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

 

Bevarandeområden Natur  

BN1: Bornhuvud 

Nuvarande markanvändning 

Utsiktsberg med rikt varierad naturskogsliknande barr- och lövskog med rik mossa och lavflora. 

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. 

Sydsluttningen är mycket brant och nedanför bergväggarna domineras skogen av ek och lind. I 

svallgruset öster om Bornhuvud finns en naturlig källa. Med avseende på biologisk mångfald är området 

mycket värdefullt. Variationen 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. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

 

BN2: Jungfrulund  

Nuvarande markanvändning 

Marken nyttjas bland annat som jaktmarker för fastigheten Bockholmssättra 1:2. Utvidgat strandskydd 

med 300 m på land och 100 m i vattnet råder här p g a unik natur och växtlighet, samt djurliv. Några 

mindre byggnader som tidigare använts som fritidshus ligger inom områdets norra del ner mot vattnet. 

Husen har eftersatt underhåll. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. Det är ett vackert naturområde som har vattenkontakt och är 
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värdefullt för det rörliga friluftslivet. Det är därför önskvärt med fortsatt jordbruksdrift. Om nuvarande 

markägaren inte längre vill arrendera ut för jordbruksändamål, bör marken ändå hållas öppen. 

Skogsbruksåtgärder bör undvikas på de högre belägna partierna. Någon ny bebyggelse förutom 

komplettering av befintlig bebyggelse bör inte tillkomma.  

BN3: Lindängen – Korpberget 

Nuvarande markanvändning 

Lindängen som hör ihop med Korpberget i Södertälje kommun, har stora värden ur naturvårds- och 

friluftssynpunkt och har bedömts vara av riksintresse för naturvården 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 och sydväxtsberg) och 

sällsynta växtarter, vilket också medför att det är särskilt känsligt ur ekologisk synpunkt. Söderläget, den 

kalkhaltiga jorden och kontinuiteten i markanvändningen är viktiga faktorer som gynnar den speciella 

floran. Murgrönan har här en av sina sällsynta refuger. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning bör fortsätta, d v s 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 områdets 

varierande natur bibehålles. Inga nya byggnader bör tillkomma. Lindängen bevaras som s k tätortsnära 

grönområde.  

 

BN4: Acksjön 

Nuvarande markanvändning 

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 

naturvårdsprogram. Området ingår i Bornsjöns naturreservat och Bornsjöns vattenskyddsområde. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

 

BN5: Ryggberget 

Nuvarande markanvändning 

Ryggberget har skog av betydelse för landskapsbilden och höga värden ur naturvårdssynpunkt genom 

förekomsten av ett rikt fågelliv samt mindre vanliga växtarter. Ryggberget ingår i Bornsjöns naturreservat 

och Bornsjöns vattenskyddsområde. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

 

BN:6 Hamnberget 

Nuvarande markanvändning 

Hamnberget har höga värden ur naturvårdssynpunkt genom förekomsten av ett rikt fågelliv och mindre 

vanliga växtarter. Området, som är ekologiskt särskilt känsligt enligt miljöbalken, har också betydelse för 
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landskapsbilden, samt som skydd för djurlivet. Området ingår i Bornsjöns naturreservat och Bornsjöns 

vattenskyddsområde. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

 

BN7: Duvdal och Talby 

Nuvarande markanvändning 

Duvdal och Talby har, genom sin egenskap av småvatten, stor betydelse ur naturvårdssynpunkt för fågel- 

och övrigt djurliv och är ekologiskt särskilt känsligt genom funktionen som reproduktionsplats för sällsynt 

groddjursart. Dammarna ingår i Bornsjöns naturreservat och Bornsjöns vattenskyddsområde. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

 

BN8: Bornsjön 

Nuvarande markanvändning 

Bornsjön och dess natursköna omgivningar är, genom sin storlek och närhet till storstaden, ett unikt 

exempel på ett oexploaterat sörmländskt kulturlandskap. Området 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 Bornsjöns 

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 intressanta och hela 

området har ett mycket stort värde ur landskapsbildsynpunkt. 

 

Föreslagen markanvändning 

Kommunen skall i samverkan med markägaren Stockholms Vatten AB verka för att vattenkvaliteten höjs 

och att områdets värden för natur, kultur och friluftsliv bibehålls. 

 

BN9: Dalkarlsäng 

Nuvarande markanvändning 

Dalkarlsäng är en anlagd våtmark eller damm, belägen i skogsområdet väster om Vällinge i norra Salem. 

Våtmarken har mycket högt värde för fågellivet. Området är också betydelsefullt för viltet och som 

reproduktionsplats för grodor. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

 

BN10: Sofiaberget vid Bergaholm 

Nuvarande markanvändning 

Sofiaberget ligger vid gamla Södertäljevägen, alldeles intill Bergaholms gård. De senaste årens betesdjur 

har 

varit ridhästar. Området har uppmärksammats i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering och torde 

idag vara den bäst bibehållna naturbetesmarken i Salems kommun. Sofiaberget ingår i EU:s nätverk av 
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naturområden, Natura 2000 för de fristående ekarnas skull. Området är beläget inom det stora 

Bergaholmsgravfältet med lämningar från bronsålder till yngre järnålder. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

 

BN11: Skårby och Skårbydammen 

Nuvarande markanvändning 

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 

helhet är området mycket värdefullt för naturvården, kulturmiljövården, pedagogisk verksamhet, samt 

för turismen och friluftslivet. Inom området finns ett flertal fornlämningar som vittnar 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. 

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. 

 

BN12: Vällinge Lund 

Nuvarande markanvändning 

Hagmarken vid Vällinge är föreslaget till Natura 2000-område enligt habitat-direktivet, se sid 14, för 

värdena 

knutna till de grova ekarna.  

 

Föreslagen markanvändning 

Nuvarande markanvändning fortsätter. Området skall hävdas (hållas öppet) genom betning eller röjning. 

 

Bevarandeområde Friluftsliv 

 
BF1: Mälaren med öar och stränder 

Nuvarande markanvändning 

Mälaren med öar och stränder bedöms vara av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Området ingår i 

östra 

Mälarens vattenskyddsområde. Mälaren utgör riksintresse för yrkesfiske. Farleden mellan Stockholm och 

Södertälje utgör riksintresse för sjötrafiken. 

 

Föreslagen markanvändning 

Mälarens stränder bevaras oexploaterad. Områdets prägel av omväxlande natur- och kulturlandskap av 

skärgårdnatur bevaras genom fortsatt jord- och skogsbruk med naturhänsyn. Anordningar för turism och 

friluftsliv kompletteras och underhålls varsamt med hänsyn till områdets unika natur- och kulturmiljö. 

Inga verksamheter tillåts som motverkar riksintresset för yrkesfisket och sjöfarten. 
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Bevarandeområden Teknisk försörjning 

BT2: Stamnät Elkraft  

Nuvarande markanvändning 

Svenska Kraftnät driver stamnätet (220 kv och 400 kv) i Salem som är av riksintresse. I förslag till stam- 

och regionnät, november 2005, föreslår Svenskt Kraftnät att befintliga 220 kV och 70 kV ledningar i 

Salems grävs ned. 

 

Föreslagen markanvändning 

Ingen markanvändning tillåts som kan motverka riksintresse för stamnätet. 
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6. KONSEKVENSBESKRIVNING  
6.1 Bostäder och arbetsplatser 
 

Påbörjade bostäder 2015-2030  

 

Totalt beräknas 2 100 bostäder tillkomma under planperioden 2015-2030 eller 140 bostäder per år varav 

70 procent bostäder i flerfamiljshus. Perioden 2018 till 2024 påbörjas tillkommer över 1 300 bostäder 

eller 180 bostäder per år. Flera stora utbyggnadsområden planeras starta under denna period som 

Rönninge Centrum, Södra Hallsta, Rönninge Port, Vitsippan norra delen, Salems Centrum, Högantorp och 

Söderby Gärde. Perioden 2025-2030 minskar bostadsbyggandet till ca 100 bostäder per år med i 

huvudsak nya småhusområden. 

 

Antalet förvärvsarbetande Salemsbor beräknas att öka de närmaste 15 åren från ca 7 700 till 9 800 

personer 2030. För att arbetsplatskvoten inte skall försämras ( se kapitel 4.3.6) skulle det 

beräkningsmässigt krävas att ytterligare ca 800 arbetsplatser tillskapades i Salem mellan 2015 och 2030.  

 

I huvudsak beräknas de nya arbetstillfällena tillkomma i centrala Salem och Rönninge Centrum inom 

privat service i samband med utbyggnaden av de bägge centrumområdena. Även antalet offentliga 

arbetstillfällena beräknas öka med utbyggnaden av äldreomsorg, skolor och förskolor. 

 

Under perioden 2016-2020 beräknas tillkomma ett 50-tal nya arbetsplatser utmed Söderby Gårds väg 

inom främst service, kontor och hantverk. 

 

6.2 Befolkningsutveckling  
 

Med den planerade bostadsutbyggnaden enligt förslaget till Översiktsplan fås följande 

befolkningsutveckling: 
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Den totala befolkningen ökar från 16 426 vid årsskiftet 2015/2016 till omkring 20 500 personer i slutet av 

programperioden för att därefter minska.  

 

Antalet förskolebarn 1-5 år ökar de närmaste åren med ca 300 barn till som mest ca 1 400 barn år 2026 

för att därefter minska under resten av programperioden. Ökningen av förskolebarn sker både i 

kommundelen Salem och Rönninge i de områden som byggs ut. 

 

 

Antalet skolbarn 6-15 år ökar successivt från 2 600 idag till 3 300 år 2030 för att därefter stagnera. 

Ökningen sker i huvudsak i kommundelen Salem i samband med att den planerade utbyggnaden i 

centrala Salem startar. Antalet elever i avgångsklasser i kommundelen Rönninge är många de närmaste 

åren så trots en  planerad utbyggnad i centrala Rönninge och sydvästra Rönninge beräknas antalet 

skolbarn vara stabilt på omkring 900-1000 elever under hela programperioden i kommundelen Rönninge. 

 

En skola planeras i kommundelen Salem i Fågelsången. Skolan planeras vara klar hösten 2020. 
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Antalet äldre än 80 år kommer att fördubblas under den närmaste 10-årsperioden från 586 äldre 

personer vid årsskiftet 2015/2016 till som mest 1 400 äldre personer år 2032. Därefter stagnerar antalet 

äldre personer på ca 1 200 äldre personer. 

 

En ny byggnad för äldreboende (särskilt boende) med 54 platser bör tillkomma under perioden 

2022-2025.  

 

6.3 Trafik och buller 
Utbyggnaden av bostäder enligt planförslaget samt ökad ökad trafik generellt i samhället medför att 

trafiken kommer att öka på på Salems vägar. På Söderby Gårds väg från från Tumba mot  E4/E20 

beräknas trafikflödena öka med över 50 procent. På Skyttorpsvägen förbi Salems centrum beräknas 

antalet fordon ibland överskrida 10 000 fordon per dygn. Om Botkyrkas utbyggnadsplaner i Uttran och 

Tumba skog förverkligas kan trafiken öka än mer. 

 

Även på Säbytorgsvägen, Säbyvägen och Salemsvägen ökar trafiken successivt. I kommundelen Rönninge 

kommer trafiken att öka med upp till 70 procent på Dånviksvägen och Uttringevägen dock från en låg 

nivå.  

 

Ökad trafik på kommunens vägnät medför att bullernivåerna i bostadsområdena ökar i takt med 

ökningen av trafiken. Buller kommer att öka mest i de områden som idag är minst utsatta för buller. 

Beräkningar visar att bullerökningen på grund av trafikökningen kan vara 1-2 decibel på genomfartsvägar 

i kommundelen Salem (Söderby Gårds väg och Skyttorpsvägen) och upp till 4 decibel på områden som 

idag är mindre trafikerade (främst i kommundelen Rönninge). 

 

6.4 Klimat och miljö  
Halterna av NO2 och PM10 kommer att öka i Salem pga den ökade trafiken. Dock ligger värdena långt från 

de värden som inte får överskridas enligt miljökvalitetsnormen. Men enligt Miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler har verksamhetsutövare i kommunen ansvar att minska utsläppen så långt det är tekniskt 

och ekonomiskt möjligt. 
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I Miljökonsekvensbeskrivning  till Översiktsplan (se bilaga 4) föreslås ett antal åtgärder för ett hållbart 

resande: 

 

● Se över parkeringsnormen vid nybyggnad. 

● Kräv inrättande av bilpooler av byggföretag vid nybyggnation. 

● Bygg ut de regionala cykelstråken till grannkommunerna för arbetspendling. 

● Bygg ut infrastruktur för alternativa bränslen som el (laddstolpar för el) och biogas. 

 

Utbyggnad av bostäder kommer att ske genom förtätning i sydvästra Rönninge och genom att ytor i form 

av park- och skogsmark tas i anspråk i centrala Salem. Förutom södra delen av förtätningsområde F16 i 

södra Ekdalen berör inte föreslagna bostadsområden utpekade särskilt värdefulla naturområden. Vid 

utbyggnad av ängen vid Säbyborg F3 och ny skola F20 kommer parkmark att tas i anspråk. Vid utbyggnad 

av område F9 kommer en hundrastplats att försvinna. Vid utbyggnad av Högantorp F21 berörs trädallé 

som är biotopskyddad. 

 

I Miljökonsekvensbeskrivning  (se bilaga 4) föreslås att: 

 

● En ny hundrastplats skall hittas istället för befintlig i utbyggnadsområdet Fårhagen. 

● Utveckla parkmark (multifunktionella parker) i anslutning till parkmark som försvinner i centrala 

Salem. 

● Spara grönstråk i nya bostadsområden. 

● Spara en remsa på 10-30 meter från strand fri från bebyggelse och hårdgjorda ytor. Gång- och 

cykelvägar bör vara grusade inom detta område. Fria strandkanter medför att sjöarna kan bevara 

sin naturliga funktion och ta hand om stora vattenmängder vid skyfall. 

● Utnyttja lågpunkter för att ta hand om vatten vid skyfall. Dessa områden kan utvecklas till 

multifunktionella ytor med parkkänsla. 

 

6.5 Kultur och fritid 
Antalet barn och ungdomar beräknas öka successivt under planperioden och behovet av utbyggnad av 
kultur- och fritidsverksamheterna kommer att öka. Plats för fullstor idrottshall och bollplan finns 
redovisade i förändringsområden i Lövhagen i Salem och Bintebo i Rönninge. Även bibliotek, fritidsgård 
och simhallskapaciteten påverkas, men dessa bör i så fall inrymmas i befintliga centrumanläggningar. 
 
Utvecklingen av Salems Centrum och förtätningen kommer skapa behov av samlingsytor och 
spontanidrottsytor. Här finns även behov av motionsanläggningar för spontanidrott, t ex utegym. Antalet 
invånare ökar och fler vill kunna sköta sin motion när det passar. 
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Sammanfattning  
 
Salems kommun tar fram en ny översiktsplan för åren fram till 2030. Planen innebär en förtätning 
av bostadsområdena i kommunens södra del, söder om väg E4, där det planeras att byggas ca 
2080 bostäder under perioden 2015–2030. Planen bidrar till att kommunen uppfyller de behov av 
nybyggnationer som är beräknade för kommunen i Stockholmsregionen. Kommunen höll ett 
avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Stockholms län den 5 oktober 2016, där avgränsningen 
av MKBn fastställdes. Planens konsekvenser för trafik – kopplat till buller, luftkvalitet och farligt 
gods samt grönstruktur och vatten bedöms i denna miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Befolkningsutvecklingen i kommunen kommer att innebära en ökad trafik i kommunens södra 
tätortsdel. Trafikflöden har beräknats för 2030 utifrån ökade trafikrörelser som följd av planerade 
bostadsområden. Även fortsättningsvis kommer de högsta trafikflödena att vara på 
genomfartsgator i Salem, och ökningen är inte obetydlig. Störst relativ trafikökning sker i 
Rönninge i och med att många nya områden planeras där på idag oexploaterad mark, dock från 
relativt låga nivåer. Den ökade trafiken beräknas generera ett ökat buller. Framtida bullernivåer 
som står i relation till  respektive gators trafikflöden. Oftast handlar det om en eller två decibel 
ökning av buller, men innebär att man går emot mål om att begränsa bullernivåer för en god 
bebyggd miljö. Ökade trafikflöden innebär även ökad påverkan på luft, genom påverkan på 
luftutsläpp från förbränningsmotorer, däckslitage och dammpåverkan. Miljökvalitetsnormer för 
luft bedöms inte överskridas, men det är heller inte givet att teknikutveckling helt löser frågan om 
luftkvalitet. Både för buller och luftkvalitet bedöms det vara angeläget med åtgärder som 
resulterar i en utveckling för hållbart resande. Denna MKB har därför behandlat ett alternativ som 
benämns hållbart resande. Syftet är att visa på olika möjligheter för att föra in åtgärder för ökad 
hållbarhet i planeringen med fokus på ta tillvara förutsättningarna med kollektivtrafik, cykel och 
gång, men även incitament som kan stödja en planering som får större fokus på hållbara alternativ. 
Det handlar om förutsättningar för miljöbilar, bilpooler och parkeringsnormer som sammantaget 
kan begränsa de miljökonsekvenser som trafiken som sektor har och fortsatt kommer att medföra. 
 
MKB hanterar även frågan om transporter av farligt gods, där viktigaste slutsatsen är att 
kommunen bör beakta riskfaktorer för områden som planeras nära riskkällor. 
 
Förtätning innebär att grönområden i närhet av bostadsområden kommer att tas i anspråk. De 
flesta bostadsnära grönområden i Salem och Rönninge som planeras att tas i anspråk består av 
skogsmark och bedöms att ha en liten betydelse för de boendes rekreation och friluftsliv. Däremot 
finns det några grönområden bestående av parkmark som kommer att tas i anspråk av framtida 
bebyggelse. Kommunen behöver ta fram nya platser där dessa områden kan kompenseras, i 
samband med att grönområden i kommunen utvecklas och förädlas. Grönområden skulle även 
kunna fungera som multifunktionella ytor där dagvatten kan tas omhand samt fungera som 
bostadsnära ytor för lek och rekreation. Salems kommun berörs av den regionala gröna kilen 
”Bornsjökilen”, vilken bedöms att inte påverkas av planförslaget.  
Planförslaget innebär att fritidshusområden där fastigheterna främst har enskilt avlopp, kommer 
att anslutas till det kommunala avloppsledningsnätet, vilket bedöms som positivt då flera av 
sjöarna i kommunens södra del är starkt påverkade av övergödande ämnen, som främst 
härstammar från utsläpp från enskilda avlopp. De nya bostadsområdena är planerade så att 
lågpunktsområden i framtiden hålls fria från nya byggnader, vilket möjliggör för kommunen att 
planera för hur dagvatten ska tas om hand vid kraftiga skyfall i framtiden. 
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1 Inledning 

Syftet med denna konsekvensbeskrivning är att på ett tydligt och strukturerat sätt redovisa och 
förklara översiktsplanens konsekvenser ur ett miljömässigt perspektiv. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska uppfylla plan- och bygglagens krav om 
konsekvensbedömningar och miljöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivning. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ger underlag för en samlad bedömning av hur översiktsplanen 
förhåller sig till det övergripande målet om hållbarhet.  

2 Miljöbedömning 

2.1 Behovsbedömning 

När en ny plan ska upprättas ska den enligt lagstiftning genomgå en behovsbedömning där det 
bedöms om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om planen antas 
medföra betydande miljöpåverkan ska den genomgå en miljöbedömning och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas, där den betydande miljöpåverkan som 
planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. 
Enligt MKB-förordningen ska genomförandet av en översiktsplan nästan undantagslöst antas 
medföra betydande miljöpåverkan p.g.a. sin geografiska utbredning. En översiktsplan anger också 
alltid förutsättningar för en eller flera av de verksamheter som finns upptagna i bilaga 1 och 3 i 
MKB-förordningen och som huvudregel alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Kommuner ska därför alltid göra en miljöbedömning av översiktsplaner och en MKB ska alltid 
upprättas. 

2.2 Samråd 

Samråd ska ske avseende miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och detaljeringsnivå. 
Planen och miljökonsekvensbeskrivningen ska också göras tillgängliga för berörda myndigheter 
och allmänheten. Inom ramen för en miljöbedömning ska det också redovisas hur framförda 
synpunkter från samråd har beaktats i planarbetet. En disposition och förslag till avgränsning togs 
fram för samråd med Salems kommun och Länsstyrelsen i Stockholms län.  
 
Samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län hölls den 5 oktober 2016, i kommunhuset i Salems 
kommun. Framtaget förslag till avgränsning diskuterades med länsstyrelsen. Relevanta underlag 
och alternativhantering diskuterades. Länsstyrelsen betonade vikten av hantering av riksintressen, 
bland annat riksintresse för kulturmiljö. Planerad bebyggelseutveckling kan ha betydelse för de 
etablerade områdenas värden, vilket bör beaktas. 

2.3 Miljökonsekvensbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivningen är det huvuddokument som ska upprättas inom 
miljöbedömningen där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. Syftet 
med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att identifiera och beskriva direkta och indirekta 
effekter av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med 
naturresurser. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av effekter på människors 
hälsa och miljön. Arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning ska integreras med den övriga 
planeringsprocessen för att på så sätt tidigt kunna identifiera konflikter mellan olika intressen 
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samt att möjligheterna till att finna miljöanpassade lösningar ökar så att en hållbar utveckling 
främjas. 

2.4 Anpassning av planen 

Inom ramen för miljöbedömningsarbetet hölls en workshop tillsammans med kommunen med 
fokus på åtgärder kopplade till hållbar utveckling. Med detta möte gavs möjlighet till att i ett tidigt 
skede ta vara på slutsatser gällande planens bedömda konsekvenser så att MKB-arbetet får en 
direkt inverkan på planens utformning och grad av hållbarhet.  

3 Kommunbeskrivning 

Salems kommun ligger i södra Stockholms län. Kommunen består av fem olika områden; de 
gamla villasamhällena Rönninge och Uttringe, tätorten Salem från 1960-talet, det moderna 
Söderbyområdet från mitten av 2000-talet, samt det stora glesbygdsområdet kring Bornsjön och 
utefter Mälarstranden. Kommunen har idag ca 16 500 invånare, och där tätortsbebyggelsen är 
koncentrerad till kommunens södra delar söder om E4. Norr om E4 ligger Salems landsbygdsdel 
som omfattar Bornsjöområdet och Mälarstranden. Det är ett utpräglat skogs- och 
jordbruksområde. Området ingår i ett vattenskyddsområde, och har även andra skydd i form av 
riksintressen för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv.   
 
De regionala vägarna byggs upp kring de två infartsvägarna till Stockholm, E4 och 
Huddingevägen (väg 226). E4 passerar genom kommunen. Trafik från Väg KP Arnoldssons väg 
leds via Söderby Gårds väg alternativt Skyttorpsvägen genom Salem. Kollektivtrafiken i Salems 
kommun består av buss och pendeltåg. Pendeltågen mellan Stockholm och Södertälje/Gnesta 
stannar vid Rönninge station. En stor del av kommunens bebyggelse ligger inom 1 km från 
pendelstationen och inom en radie på 2 km nås näst intill samtlig tätbebyggelse kring 
Salem/Rönninge. Många Salembor pendlar för att arbeta, och ingen annan kommun i länet har så 
stor andel pendlare som Salem. Betydande pendlingsmålpunkter för arbete är Södertälje i väster 
respektive Tumba, Huddinge och Stockholm i öst/nordost. Enligt en medborgarundersökning 
2015 från SCB reste 37% med kollektiva färdmedel (pendeltåg/buss) till arbetet, 54% åkte bil och 
7 % cyklade eller promenerade.  
 
Salems kommun berörs av två regionala cykelleder. Dels Salemstråket (Salem-Tumba-
Flemingsberg-Huddinge-Älvsjö-Globen) och dels Södertäljestråket som förbinder Södertälje med 
Stockholm utmed E4:an. Detta är cykelleder som är beslutade på länsnivå där ansvar för 
genomförandet ligger hos Trafikverket. I Salems är gång- och cykelnätet relativt utbyggt, medan 
det i Rönninge i större utsträckning är blandtrafik med mindre god trafiksäkerhet.  
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Figur 1. Regionala stråk att utveckla på längre sikt, enligt Regional cykelplan, Stockholms län. 
 
Bornsjökilen är en i RUFS 2050 utpekad grön kil. I RUFS anges att de gröna kilarna ska bevaras, 
utvecklas och tillgängliggöras. Bornsjökilen berör området framförallt norr om E4, men även 
direkt söder om och längsmed E4. Det finns även gröna samband som är värda att 
uppmärksamma. Väster om Salems kommun ett grönt samband i området mellan Glasbergasjön 
och kommungränsen till Salem vid Dånviken. Sambandet förbinder Bornsjökilen med områdena 
vid sjön Uttran och söder därom. Det gröna sambandet berör i huvudsak Södertälje kommun och 
finns utpekat i Södertälje kommun översiktsplan. I gällande översiktsplan för Botkyrka kommun 
finns redovisat ett grönt samband direkt öster om Salems kommun, från Männö via Tumba ned 
mot Vårsta.   

4 Avgränsning 

Genom ett möte med Salems kommun togs följande avgränsning för MKBn fram. Avgränsningen 
har stämts av med Länsstyrelsen i Stockholms län, se kap. 2.2. samråd ovan. 

4.1 Geografisk 

En översiktsplans geografiska påverkan kan ske i olika dimensioner. Huvuddelen av 
översiktsplanens konsekvenser kommer att påverka områden inom kommunens gränser. Men 
vissa delar i översiktsplanen kan komma att påverka områden i grannkommunerna. För att nämna 
några exempel kan det handla om planering som påverkar vattenområden som delas med en 
grannkommun, om infrastruktur och trafik, markanvändning som skulle kunna samordnas med 
grannkommuner. 

4.2 Saklig 

Enligt miljöbalken ska MKB:n innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som 
kan antas uppkomma. Följande miljöaspekter bedömdes initialt vara av vikt att beakta inom 
ramen för MKB-arbetet: 
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 Trafik; buller, luftkvalitet, farligt gods 
 Grönstruktur och vatten 
 

Innebörden av de olika aspekterna beskrivs i kapitel 7. 

4.3 Tidsmässig 

En översiktsplans tidsmässiga påverkan på dess områden och omgivning kan ske i olika tidsserier. 
I ett övergripande perspektiv bedöms planens påverkan över tid för den period som planen berör 
och planeras för, fram till år 2030. 
 

5 Planalternativ 

5.1 Planförslag 

En viktig del för översiktsplanearbetet för Salems kommun är att ge förutsättningar för ny 
bostadsbebyggelse i enlighet med det stora behov på nya bostäder som finns i 
Stockholmsregionen. Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) på Stockholms läns landsting 
har bedömt att bostadstillskottet i Salems kommun bör vara mellan 50–100 bostäder per år. I 
översiktsplanen pekar Salems kommun ut ett antal områden för förtätning och nybyggnation. 
Sammanlagt omfattar de föreslagna områdena 2074 nya bostäder under perioden 2015–2030. Det 
innebär att planen omfattar en planläggning som svarar upp mot det behov som har bedömts på 
länsnivå. 
 
Inriktningen är att bygga nya bostäder i redan bebyggda områden, d.v.s. förtäta genom 
kompletteringsbyggelse. Det är inte minst ekonomiskt hållbart att utnyttja redan gjorda 
investeringar i infrastruktur, vatten- och avloppsledningar och kommunal service, men det är 
också viktigt ur ett klimat- och miljöhänseende att bygga i kollektivtrafiknära lägen. Ambitionen 
är att utveckla kollektivtrafiken för att möjliggöra mer förtätning/kompletteringsbebyggelse. 
Ambitionen är att i så hög grad som möjligt skapa förutsättningar för bebyggelse som knyter ihop 
kommunens olika delar.  I Salem planeras och genomförs utbyggnaden av flera nya områden med 
en blandning av bostäder, arbetsplatser, kommersiell och annan service.  
 
Översiktsplanen pekar ut ett antal planerade områden för ny eller kompletterande bebyggelse. I 
Salem pekas områden ut för utbyggnad av lägenheter, flerbostadshus, småhus och äldreboende 
samt ny idrottsanläggning. I Rönninge pekas större områden ut, och som i flera fall är 
oexploaterade i dagsläget. Även här anges lägenheter i flerbostadshus och småhus. 
 
Utöver utbyggnad av tätortsområdet planeras även tillkommande bostäder i Högantorp i 
kommunens nordvästra del. Området byggs ut med 231 småhus, varav 54 i Södertälje kommun.  
 
Utifrån kommunens övergripande mål om att behålla och utveckla Salems infrastruktur och 
hållbar miljö har kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden antagit följande tre mål (2015): 
 

- Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö.   
- Salems kommun ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel. 
- CO2-utsläppen från egna transporter ska minska.  
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Salems kommun antog 2013 en gång- och cykelplan för framtida utbyggnader av gång- och 
cykelstråk i kommunen. I planen föreslås åtta prioriterade satsningar på gång- och cykelstråk. 
Bland annat ska det i framtiden gå att cykla genom Rönninge till Södertälje via näset vid 
Dånviken. En gång- och cykelväg anläggs genom Ekdalen och Karlskronaviksområdet. Planen 
anger att det bör planeras för en breddad gång- och cykelbana längs Rönningevägen. Planen anger 
även att det bör startas en planering för en fortsättning av gång- och cykelbanan längs Salemvägen 
fram till motorvägen.  
 
Bebyggelse planeras genom tillväxt av Salem och Rönninge d.v.s. förtätning och utbyggnad av 
befintliga tätorter. Bornsjöns vattenskyddsområde berör kommunens geografiska område norr om 
E4 (och även en mindre sträcka söder om motorvägen). Detta område utgör också del av den 
regionalt utpekade gröna kilen, Bornsjökilen. Området norr om E4 berörs även av olika 
riksintressen (friluftsliv, kulturmiljö och naturvård). Med dessa värden norr om E4 fokuserar 
bostadsutbyggnad på utveckling av tätorterna i södra delen av kommunen.  

5.2 Alternativ  

Det bedöms inte finnas några realistiska alternativ till mängden planerade bostäder, då behovet 
av nybyggnad av bostäder är stort i Stockholmsregionen. På länsnivå har det även angivits hur 
många nya bostäder som skulle behöva tillkomma i respektive kommun, och planförslaget är i 
enlighet med detta.  
 
Det som däremot finns alternativ för är hur man planerar för att möta denna tillväxt. Konsekvenser 
kan bedömas för en situation där man lyckas föra över en stor del av transportbehovet till hållbart 
resande.  
 
Ett scenario är att bostäder planeras på samma sätt som i planförslaget men att det under 
planperioden sker en betydande samhällsomställning till hållbart resande och andra åtgärder som 
medför ökad grad av hållbart resande. Det innebär att förutsättningarna skapas för att vid 2030 ha 
ett betydligt mer hållbart resande på plats i samhället. I ett sådant scenario sker betydligt mer än 
idag med gång- och cykeltrafik liksom med kollektiva färdmedel. Biltrafiken och infrastrukturen 
för biltrafiken har ställts om så att de drivs av mer hållbara bränslen (el, gas etc.) och som ger 
tystare och bilar med mindre utsläpp.   
 
Scenario hållbara resor 
Ett scenario är att cykel som färdmedel får ökad prioritet, så att andelen resor med cykel för resor 
till arbetet (inkl. promenader) ökar till 25 %. Detta är ett möjligt scenario om tillräckliga 
förutsättningar skapas genom effektiva cykelstråk och särskilt i kombination med att elcyklar blir 
vanligare. Det ökar förutsättningarna för att både fler personer ser cykeln som ett alternativ och 
att cykeln blir ett alternativ även för de något längre resorna.  
 
Salem har redan idag god tillgänglighet till kollektivtrafik genom pendeltågstationen i Rönninge 
och kommunens busslinjer. Kapaciteten kan säkerligen behöva förstärkas, men en viktig del i att 
nå scenariot är planeringsinsatser så att kollektivtrafik som färdsätt blir mer fördelaktigt och 
därmed mer nyttjat. Åtgärder i form av översyn av parkeringstal och utveckling av bilpooler styr 
utvecklingen mot en situation med ett samhälle som i lägre grad är uppbyggt kring bilen. I 
scenariot ökar kollektivtrafikresorna till 50 % av arbetsresorna.  
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Scenariot innebär att bilen som alternativ för arbetsresor går ner till andelen 25 %. Scenariot 
innebär även att förutsättningarna för mer hållbara bilresor skapas. Det innebär behov av 
omfattande utbyggnad av infrastruktur med laddstolpar för elbilar och möjligheter för tankning 
av gasbilar. Bilpooler är en infrastruktur som kan ge många tillgång till elbil (eller hybrid/gas etc.) 
för resor som behöver göras med bil och att mark prioriteras för bostadsbebyggelse på bekostnad 
av att friställa ytor för parkering.     
 
Ovanstående angivning av andelar (procent) för respektive trafikslag ska jämföras med dagens 
fördelning, vilket redogörs för i kapitel 3.    

5.3 Nollalternativ 

I ett nollalternativ beskrivs konsekvenserna av att planförslaget inte drivs igenom, vilket innebär 
att planeringen vilar på befintlig översiktsplan från 2006 som övergripande styrmedel för 
kommunens planering.  
 

6 Bedömningsgrunder  

Bedömningar i MKB av konsekvenser är relativa och utgår dels från objektets värde och dels från 
påverkans omfattning. En stor påverkan på ett objekt (t.ex. ett naturområde eller en recipient) av 
litet värde kan bedömas som liten konsekvens medan en mindre påverkan på ett objekt av stort 
värde kan bedömas som en måttlig konsekvens. En stor påverkan på ett värdefullt objekt blir en 
stor konsekvens. Som utgångspunkt för konsekvensbeskrivning finns ett antal 
bedömningsgrunder vars avsikt är att utgöra jämförelsematerial för miljöbedömning. 

6.1 Miljökvalitetsnormer 

6.1.1 Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten uttrycks i ekologisk status (god eller hög) eller, för konstgjorda 
och kraftigt modifierade ytvattenförekomster, ekologisk potential (god eller maximal) och kemisk 
status (god). Enligt vattenmyndigheterna är det grundläggande målet för vattenförekomsterna att 
uppnå åtminstone god status. Samtidigt får inte statusen försämras i någon vattenförekomst.  

6.1.2 Miljökvalitetsnormer för luft  

Syftet med miljökvalitetsnormer för luft är att skydda människors hälsa och miljö. Normerna är 
av gränsvärdeskaraktär och innebär att gällande gränsvärden för t.ex. kväveföreningar och 
partiklar måste följas, annars måste åtgärdsprogram tas fram. Kommunerna ansvarar för att 
kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i samverkan med andra kommuner 
eller på egen hand, och att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. I Salems 
kommuns tätbebyggda delar bedöms inte finnas risk för överskridande varken i nuläget eller med 
planförslaget. Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”luftkvalitetsförordningen” SFS 
2010:477. Den trädde i kraft den 1 juli 2010. I förordningen finns normer för kvävedioxid och 
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM 2,5), bens 
(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Vid planering, planläggning och tillståndsprövning 
ska kommuner och myndigheter iaktta gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3§ 
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miljöbalken.  
 

6.1.3 Förordningen om omgivningsbuller och EU:s bullerdirektiv 

Enligt förordningen finns en skyldighet att genom kartläggning av buller och upprättande av 
åtgärdsprogram, sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors 
hälsa. Detta är en miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken – en så kallad målsättningsnorm. 
Miljökvalitetsnormen berör Sveriges större städer, och bedöms därför inte ytterligare i MKB. 

6.2 Riksintressen  

Inom planområdet finns det flera områden som berörs av riksintressen enligt Miljöbalken 3:6. I 
miljöbedömningen berörs särskilt riksintresse för naturmiljövård, kulturmiljö och friluftsliv. 
Riksintresse för friluftsliv är föremål för översyn hos Naturvårdsverket.  

6.3 Skyddade områden 

I miljöbalkens 7 kap finns begreppet skyddade områden som omfattar Nationalparker, Natura 
2000-områden, naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och 
växtskyddsområden samt strandskydds- och vattenskyddsområden.  
Natura 2000-områden har ett skydd som förutom det faktiskt avgränsade området även innebär 
att angränsande markanvändning endast får ske på ett sådant sätt att de utpekade värdena inte 
påverkas. Det medför att ingrepp som på ett betydande sätt kan påverka miljön i eller i anslutning 
till ett Natura 2000-område inte är tillåtna. Den som planerar ett sådant ingrepp ska söka tillstånd 
hos länsstyrelsen. Hänsyn som behöver tas kan förutom markanvändning i direkt anslutning till 
områdena även handla om hur förbindelser och spridningsvägar mellan och från Natura 2000-
områdena kan tryggas. 

6.3.1 Strandskydd 

Vid sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområdet 
intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Syftet med strandskyddet är att 
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt att bevara goda livsmiljöer på land och 
i vatten för växt- och djurlivet. Strandskyddet är utökat till 300 meter längsmed Mälarens stränder 
samt runt Bornsjön i Salems kommun. 
 

7 Konsekvenser planförslag 

I detta avsnitt beskrivs miljökonsekvenserna av planförslaget. En översiktlig beskrivning och 
bedömning av de konsekvenser som planen medför görs med utgångspunkt från förslaget till 
översiktsplan. 
MKB:n fokuserar på att beskriva konsekvenserna översiktligt av de kommunövergripande 
strategierna men redovisar även, i relevanta fall, konsekvenserna för utpekade 
utbyggnadsområden, för sig. 
Under varje miljöaspekt presenteras relevanta bedömningsgrunder för planen samt förutsättningar 
och planens konsekvenser för aktuell miljöaspekt.  
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7.1 Trafik (infrastruktur) och konsekvenser 

Trafik i dagsläget: 
Salem berörs i dagsläget både av lokal trafik och av genomfartstrafik, d.v.s. fordon som endast 
passerar genom kommunen.  
 
Salemvägen är infartsväg till tätorten från E4 och berörs enligt mätningar av 5030 st fordon/dygn. 
Närmast Rönninge centrum ökar trafikflödet som då även berör lokal trafik mellan Rönninge och 
Salem. Skyttorpsvägen fungerar som infartsgata från Tumba där vissa partier går upp till 6700 
fordon/dygn. Av detta bedöms genomfartstrafiken (d.v.s. de som endast passerar igenom) vara 
1400 fordon/dygn1. Söderby gårds väg länkar samman E4 och Tumba och går via de östra delarna 
av Salem (2200 fordon/dygn). Vägen berörs huvudsakligen av genomfartstrafik.  
 

 
Figur 2. Dagens trafikflöden, fordon per dygn, uppmätta 2015-2016.  
 
Trafik med planförslaget: 
Aktuellt planförslag medför förändringar i trafikrörelserna och med utbyggnad i enlighet med 
planförslaget. Planförslaget omfattar tillkommande bostäder med tillkommande transportbehov 
som följd. Beräkningar av trafikflöden har gjorts för en situation 2030 utifrån planerad bebyggelse 
och utifrån trafikmätningar som har gjorts för dagens trafikflöden. I beräkningen finns även ny 
planerad gata vid Rönninge centrum. Andel som väljer ny föreslagen väg har beräknats till ca 500 
fordon/dygn (utöver de som tillhör nya bostäder vid Hallsta), d.v.s. cirka 10%2. 

                                                      
1 Trafikingenjör, Salems kommun, 2016. 
2 Detaljer kring vägstandard och andra ännu ej kända faktorer för berörda vägar kan ha betydelse för om 
fler skulle kunna välja den nya vägen.  
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Figur 3. Beräknade trafikflöden år 2030. Antal fordon per dygn.     
 
Beräkningarna visar att trafiken ökar i området till 2030 till följd av tillkommande bebyggelse i 
tätorten och ökad trafik generellt i samhället.  
 
På Söderbygårds väg från Tumba och vidare på Skyttorpsvägen mot E4 sker en ökning av 
trafikflödet på 70 % på vissa partier.  
 
Även Säbyvägen, Säbytorgsvägen, Salemsvägen och gator in mot Rönninge centrum tillhör de 
gator som har de högsta flödena i tätorten.  
 
Som följd av mer omfattande bostadsutbyggnad i sydvästra Rönninge sker en ökning av trafiken 
på Dånviksvägen och Uttringevägen, med 50-70%. 
 

7.1.1 Buller 

Förutsättningar  

Vägtrafiken och järnvägstrafiken utgör de största källorna till bullerspridning inom kommunen. 
Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Forskning visar att buller 
påverkar vår hälsa. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att 
skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen. Sammanställningar visar att omkring två miljoner 
svenskar i sin boendemiljö utsätts för buller som överskrider riktvärdena för buller utomhus (55 
dBA). Utöver att många bostäder utsätts för buller blir även andra områden, såsom 
rekreationsmiljöer, med god ljudkvalitet färre. Detta påverkar både människors hälsa och 



 

Sida 14 (30) 
Nyköping 2016-12-09. Rev. 2016-12-22. 

Uppdrag:8628 
 

 
 

 
 
STRUCTOR NYKÖPING AB  Org.nr 556752-4532 
 

Kungshagsvägen 3A  Hemsida: www.structor.se 
611 35 NYKÖPING 
Tel 0155-20 64 00 
   

 

välbefinnande.  
 
Regeringen har tagit fram en ny förordning (2015:206) till miljöbalken med bestämmelser om 
riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. Det blir lättare att bygga mindre 
lägenheter, eftersom måttligt ökade bullernivåer vid den exponerade fasaden tillåts. Tillåten nivå 
för små lägenheter blir upp till 60 dBA ekvivalent ljudnivå och det ställs inget krav på en 
ljuddämpad sida. Den nya förordningen innebär även att buller från spårtrafik och vägar inte bör 
överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad för bostäder som är större 
än 35 kvm, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om de nämnda riktvärdena vid en 
bostadsbyggnads fasad överskrids bör en ljuddämpad sida åstadkommas.  
 
Konsekvenser 

Hur mycket det bullrar från trafiken på en väg eller järnväg, bulleremissionerna, beror på hur 
vägen eller järnvägen är utformad och på vilka typer av fordon och hur stor mängd trafik som kör 
där och med vilken hastighet. Hur buller sprids beror bland annat på omgivning, marktyp, 
topografi, väder och vind. Hus och jordvallar skärmar av ljud. Hårda ytor som asfalt, betong och 
vatten reflekterar ljudet och sprider det vidare, medan en gräsyta eller skogsmark dämpar. Även 
bergväggar och murar kan påverka spridningen. Avståndet spelar stor roll; en högt belägen väg 
kan sprida ljudet mycket långt.  
Stockholmsregionen berörs av en omfattande tillväxt och planer visar att fortsatt tillväxt med 
omfattande bostadsutbyggnad. Detta medför en ökad befolkning med resbehov såväl i regionen 
som i Salem. Det innebär ökade flöden i kommunen båda av lokal trafik och genomfartstrafik. 
 
Ökad biltrafik på kommunens gatunät innebär att bullernivåerna i bostadsmiljöerna ökar i takt 
med ökningen av trafiken. Det resulterar i att fler kommer att utsättas för bullernivåer som 
överskrider riktvärden, och att fler personer kommer att störas av buller än i dagsläget. De 
beräkningar som har gjorts för ökat buller i samband med en ökad trafik, visar att bullret kommer 
att öka som mest i de områden som idag är minst utsatta för buller. Vid de vägar där det idag är 
en högre andel trafik, kommer bullernivån att öka i mindre omfattning. Generellt kommer 
bullernivåerna i bostadsområdena att öka, konsekvensen är att befintliga bostäder kan utsättas för 
mer buller. Om riktvärden för buller kommer att överskridas beror på hur bullerpåverad respektive 
gata är i dagsläget och i vilken mån decibelökningen medverkar till ett överskridande. 
Beräkningar visar att bullerökningen till följd av ökade trafikflöden handlar om en ökning på 
mellan en till två dB, och i de mindre trafikerade områdena upp till fyra dB (men då sannolikt 
från låga nivåer). 
 
Åtgärder 

Åtgärder för att begränsa antalet personer som kan bli utsatta för bullerstörning är att aktivt verka 
för en övergång till hållbara resor, d.v.s. fortsatt aktiv strävan för att gå mot scenario hållbara 
resor. Åtgärder innebär insatser för att begränsa bulleralstringen, d.v.s. begränsa buller vid källan. 
Inriktningen medför minskat behov av att vid samhällsbygget behöva vidta anpassande åtgärder 
till buller, t.ex. placering av bebyggelse, utformning av bebyggelse och byggtekniska åtgärder för 
att på det sättet begränsa bullerstörningar i boendemiljöer.  
 
Sannolikt kommer åtgärder behövas för att anpassa planerade bostäder till trafikbullerpåverkan. 
Anpassningar kan behövas så att tillkommande bebyggelse skärmar av buller från väg så att tyst 



 

Sida 15 (30) 
Nyköping 2016-12-09. Rev. 2016-12-22. 

Uppdrag:8628 
 

 
 

 
 
STRUCTOR NYKÖPING AB  Org.nr 556752-4532 
 

Kungshagsvägen 3A  Hemsida: www.structor.se 
611 35 NYKÖPING 
Tel 0155-20 64 00 
   

 

sida kan ordnas. God placering och utformning av nya byggnader kan även medföra att befintliga 
bostäder kan skärmas från buller. Det medför möjligheter för befintliga bostäder att få en bättre 
boendemiljö med mindre bullerstörningar i dagsläget. Att strategiskt utforma ny bebyggelse för 
att minska bullerstörningar för befintliga bostäder ses som en motiverad åtgärd för att fler 
personer ska få en god boendemiljö. 

7.1.2 Farligt gods 

Förutsättningar 

Tekniska olycksrisker kopplat till transportsystem (väg och järnväg) omfattas i huvudsak av 
olyckor med farligt gods, men även urspårning brukar räknas till dessa olycksrisker.  
Farligt gods är gods som omfattas av ett särskilt regelverk för att minimera olycksriskerna och 
den påverkan som kan uppstå på människa, miljö och egendom. Därtill har länsstyrelsen möjlighet 
att genom trafikförordningen styra transporternas vägval för att kunna separera de farliga 
transporterna från känslig omgivning såsom bostadsbebyggelse, skyddsvärd naturmiljö etc.  
 
Enligt Trafikverket bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 m från en järnväg. Ett 
sådant avstånd ger utrymme för underhållsåtgärder och eventuella räddningsinsatser om en olycka 
skulle ske. Olika typer av bebyggelse kan tillåtas på olika avstånd från väg respektive järnväg.  
Influensområdet för risker kan vara betydligt större än 30 m, och ett riktvärde att utgå ifrån är att 
riskanalyser för transport av farligt görs för planering av ny bebyggelse inom 150 m från närmaste 
spårmitt respektive från väg.     
 
E4/E20 är rekommenderad väg för transporter med farligt gods (primär transportled).  Sekundära 
transportleder är Salemsvägen (E4 till Tvärvägen) och Säbyvägen via Säbytorgsvägen och vidare 
på Säbyhallsvägen fram till Ishallen. 
 
Den primära transportleden kan och ska kunna trafikeras av alla typer av farligt gods medan det 
är målpunkternas verksamhet och kemikaliehantering som styr den typ av gods och därigenom 
den typ av påverkan som kan uppstå längs de sekundära vägarna som leder till målpunkterna. 
Målpunkter är drivmedelsförsäljningen vid Tvärvägen resp. ishallen i Salems centrum. 
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Figur 4. Primär väg för farligt gods på E4 resp. sekundära vägar inne i tätorten. 
 
Den ordinarie trafiken på järnvägsbanan Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg utgörs i stort sett 
enbart av pendeltåg för Storstockholms Lokaltrafik. Det innebär att det i princip endast är 
persontåg som trafikerar genom Salem/Rönninge. Olycksriskerna kopplat till järnväg berör därför 
risker för urspårning.  
 
Konsekvenser 

Planerade områden för bostäder som ligger i närhet till sekundär väg för farligt gods är: 
- Salems centrum (F1) 
- Församlingshuset (F2) 
- Ängen vid Säbyborg (F3)  
- Snickarstigen/Timmermansstigen (F4) 
- Lövhagen (F8), planerad idrottsplats (ej bostäder) 
- Fårhagen (F19) 
- Utredningsområde (U1) 

 
Närhet till väg för farligt gods innebär att riskerna kan behöva bedömas närmare för dessa 
områden, så att riskerna kan hållas på en acceptabel nivå. Transporter av farligt gods till ishallen 
är av mindre kvantitet och frekvens, och bedöms därför vara av mindre betydelse.   
 
Flera nya områden planeras i närhet till järnvägssträckning med pendeltåg. Risk för urspårning 
behöver beaktas vid fortsatt planering så att riskerna för omkringliggande bebyggelse kan hållas 
på en acceptabel nivå. 
 
Riskkällorna bedöms vara av samma omfattning för planförslaget som i dagsläget såvida det inte 
skulle tillkomma verksamhetsområden som innebär nya verksamheter med hantering av farligt 
gods. Förekomsten av transporter av farligt gods kan komma att förändras i samband med att nya 
typer av bränslen aktualiseras vid försäljningen vid Tvärvägen.   
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Åtgärder 

Bedömning av risker bör utföras vid en planering av bostäder inom 150 meter från led med farligt 
gods.  

7.1.3 Luftkvalitet 

Förutsättningar 

I Sverige är inte problemen med bristande luftkvalitet lika stor som på många andra håll i Europa. 
Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och/eller partiklar överskrids emellertid (eller har 
överskridits) i ett 20‐tal tätorter eller kommuner. Åtgärdsprogram för län och kommuner har tagits 
fram och genomförts med varierande grad av framgång. Miljökvalitetsnormen för luft är en 
gränsvärdesnorm, där uppsatta gränsvärden inte får överskridas. Vid risk för överskridanden, ska 
åtgärdsprogram tas fram.  
 
I Salems kommun är det väg E4 som är den största källan till luftföroreningar. Vid vägen uppgår 
värdet för PM10 till >50 µg /m3, för att sedan snabbt minska i värde på längre avstånd från vägen. 
I ett stråk i väst-östlig riktning mellan motorvägen och sjön Flatens norra sida ligger värdet för 
PM10 på 20-25µg/m3. I området söder därom ligger värdet för PM10 på 18-20µg/m3. I norra 
delen av Salems kommun ligger värdena för PM10 mellan 16-20µg/m3. 3 
 
När det gäller värden för NO2 i kommunen är de som högst i direkt anslutning till väg E4, för att 
sedan sjunka i värde på längre avstånd från vägen. I bostadsområden närmast motorvägen och 
längsmed lokalgatorna i närheten av Salem centrum ligger värdet för NO2 på 24-30µg/m3. I övriga 
delar av Södra Salems kommun ligger värdet för NO2 mellan 12–24 µg/m3. I kommunens norra 
del är ligger värdena för NO2 mellan 9-15µg/m3.4 
 
Konsekvenser 

Luftföroreningar innebär en ökad risk för cancer och hjärt- och lungsjukdomar. Dessutom kan 
luftföroreningar orsaka irritation i luftvägarna och försvåra livet framför allt för astmatiker och 
allergiker. Konsekvenser uppstår för människors hälsa när framförallt trafiken i en tätort påverkar 
luftkvaliteten negativt.   
 
Under de senaste årtiondena har det åstadkommits stora förbättringar när det gäller tätorternas 
luftkvalitet. Trots ökad trafik har luften i de flesta svenska städer blivit bättre. Under senare år har 
diskussionen om vägtrafikens utsläpp kommit att handla om klimatpåverkan, vilket även har varit 
premierat fokus i miljöbilssystemen. Följden har blivit att utvecklingen mot lägre halter i 
utomhusluft av kvävedioxid har stannat av eller till och med vänt. Andelen kvävedioxid av den 
totala mängden kväveoxider i bilavgaserna har med stor sannolikhet ökat de senaste 10 åren på 
grund av en ökande andel dieselfordon. Så även om fordonsflottans utsläppsegenskaper har 
förbättrats under senare tid så innebär ökade trafikflöden och ökad andel dieselfordon att 
problemet med höga halter kvävedioxid kvarstår. Halterna av ozon har också ökat i städerna, 
vilket bidrar till att öka andelen kvävedioxid av den totala mängden kväveoxider i 
omgivningsluften. Stockholms län växer för närvarande kraftigt och trafikflödena ökar på många 

                                                      
3 Östra Svealands luftvårdsförbund  
4 Ibid. 
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håll, inte minst på det statliga vägnätet. Även om fordonsflottans utsläppsegenskaper har 
förbättrats på sikt kan det innebära problem att hålla god luftkvalitet på kort sikt.  
 
En av de luftföroreningar som medför störst hälsoproblem i svenska tätorter är partiklar. 
Partiklarna i luften har varierande storlek och form olika kemisk sammansättning, och kommer 
från olika källor. Ett vanligt partikelmått är PM10. Denna partikelfraktion passerar till stor del ner 
i luftrör och lungor och orsakar effekter på hälsan. Hälsoeffekter är bland annat tidigare än 
förväntad dödlighet i hjärt‐ och kärlsjukdomar och lungsjukdomar. Höga partikelhalter medför 
också en ökning av besvär från luftvägarna, särskilt bland känsliga personer som astmatiker. En 
dominerande källa till höga partikelhalter i gatu‐ och vägmiljöer är slitage av vägbeläggning, 
bromsar, däck och vägsand. Slitaget sker bland annat genom användning av dubbdäck på snöfria 
vägbanor. Dubbdäcksandelen i fordonsflottan har därmed stor betydelse för partikelhalterna. 
Andra faktorer av betydelse är väderförhållanden och städmetoder. Dammbindning kan minska 
spridningen av partiklar. Till skillnad från kvävedioxid och andra luftföreningar som härrör från 
bilavgaser sker ingen ”automatisk” förbättring på grund av att fordonsflottan förnyas. 
Dubbdäcksanvändningen är sannolikt den enskilt viktigaste faktorn – om dubbdäcksandelen 
minskar kan halter och befolkningsexponering komma att minska även om trafikflödena ökar. 
 
Salems kommuns översiktsplan innebär större bostadsutbyggnad och förtätning av befintliga 
bebyggda områden, med ökad trafik som följd. Dessa omständigheter medför risk för stigande 
halter av luftföroreningar, då utsläppen ökar i områdena samt att en förtätad bebyggelse gör att 
koncentrationerna av luftföroreningar ökar på platser där vinden inte kan komma åt och späda ut 
koncentrationerna.  
 
Halterna av NO2 bedöms öka från dagens 24–30 µg/m³ på de gator som har de högsta värdena, 
vilka är tydligt knutna till genomfartsgatorna Salemsvägen, Säbyvägen, Säby torgs väg och 
Skyttorpsvägen5. Halterna är relativt långt ifrån miljökvalitetsnormen på 60 µg/m³. Med 
beräknade trafiksiffror för 2030 ger det ökade trafikflödet risker för ökande halter av 
luftföroreningen. Enligt nationella miljömål så bör Sveriges fordonsflotta vara fossilfri 20306. Det 
skulle innebära en tydlig reducering av halterna av NO2, men bör ställas i relation till möjligheten 
att uppnå detta nationella mål. Tills dessa att fossilfri fordonsflotta är på plats är haltutvecklingen 
relaterad till förhållandet mellan bilar som drivs på bensin respektive diesel.     
       
Halterna av PM10 bedöms öka från dagens 18–20 µg/m³ (20–25 µg/m³ i de norra delarna av 
tätorten samt på vissa genomfartsgator, t.ex. Salemsvägen, Säby torgs väg, Skyttorpsvägen och 
Söderby gårds väg)7. Miljökvalitetsnormen på 50 µg/m³ bedöms vara relativt stor distans till och 
risken för överskridande med beräknade trafiksiffror år 2030 bedöms inte vara överhängande. 
Däremot är miljökvalitetsmålet på 20–25 µg/m³ inte särskilt avlägset, vilket innebära att det finns 
risk för att miljökvalitetsmålen inte klaras. Samtidigt som beräknade trafikflöden visar på en 
ökning av trafik resulterar teknikutveckling och övergång till fossilfria bränslen en begränsning i 
spridning av partiklar. Partiklar delas ofta in i två olika storleksfraktioner, grova och fina partiklar 
vilket representeras av partiklar mindre än 10 µm och mindre än 2.5 µm i diameter respektive. I 
båda fraktionerna förväntas koncentrationerna i luft minska fram till 2020. Fina partiklar antas ha 

                                                      
5 8:e värsta dygnet, 2015. SLB-analys, 2016. 
6 Prop. 2008/09:162. En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik – Klimat. Regeringen. 
7 Under det 36 värsta dygnet för nuläget år 2015. SLB-analys, 2016.  
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en större sannolikhet att uppfylla krav i lagstiftningen8. 
 
Även om miljökvalitetsnormer inte överskrids i ett område så har verksamhetsutövare enligt 
miljöbalken ansvar för att, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, minska 
utsläppen. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler innebär således att försiktighetsmått i 
lokalisering, utformning med mera ska vidtas tills det är orimligt därför att miljönyttan är 
marginell i förhållande till kostnader och besvär med ytterligare insatser. De allmänna 
hänsynsreglerna är basen för nästan alla slags prövningar och tillsyn som ska följa 
miljökvalitetsnormer och omfattar även kommunal planering. 
 
Åtgärder 

Åtgärder för att begränsa halterna av luftföroreningar är att verka för en planering för hållbart 
resande, vilket redogörs för vidare i denna MKB. Teknikutveckling är andra åtgärder som bidrar 
till förbättringar, men det är riskfyllt att lita på detta enkom.  

7.2 Grönstruktur och vatten 

7.2.1 Gröna kilar, grön infrastruktur 

Förutsättningar 

Salems kommun är belägen i en region där det sker en stor inflyttning och det finns ett stort behov 
av att ta mark i anspråk för att bygga bostäder. En stor del av Salem kommuns yta består av 
naturmark, speciellt i kommunens norra del norr om väg E4. Där är markanvändningen varierande 
mellan jord- och skogsbruk. En stor del av kommunens norra yta ingår i vattenskyddsområde för 
Bornsjön. Skyddsföreskrifterna ger inga förutsättningar för en utökad markanvändning från det 
som finns i dag i området, vilket betyder att markanvändningen inom skyddsområdet kommer att 
vara oförändrad inom översiktsplanens tidplan och troligen även därefter. Vattenskyddsområdet 
sträcker sig en bit söderöver från väg E4. Den mark där det finns möjlighet till att utveckla nya 
bostäder är begränsad till mellan söder om vattenskyddsområdet och sjön Uttran i nordsydlig 
riktning samt inom kommunens ytliga gränser i väst mot Södertälje kommun och öst mot 
Botkyrka kommun. Inom detta område ligger Salem och Rönninge centrum med omkringliggande 
bostadsområden med en blandning mellan flerfamiljshus och villaområden. Mellan 
bostadsområdena finns det en del mark sparade som grönområden, vilka bidrar till att det finns 
rekreationsområden på nära håll från invånarnas bostäder i kommunen. I kommunens sydvästra 
del finns det ett äldre fritidshusområde med stora tomter och glest avstånd mellan husen. Området 
avdelas norröver av järnvägsspåret mellan Södertälje och Stockholm, men även norr om 
järnvägen finns det fritidshusbebyggelse. Salems kommun berörs direkt av den regionala gröna 
kilen Bornsjökilen där kilen passerar över kommunens norra område. Söder om Salems kommun 
i Botkyrka och Nynäshamns kommuner ligger Hanvedenkilen. För att de gröna kilarna i 
Stockholmsregionen ska kunna bibehålla sin ekologiska funktion behöver de gröna sambanden 
som finns emellan dem bevaras och utvecklas, detta är något som kommunerna i regionen behöver 
ta i beaktande när de planerar sin framtida markanvändning.  
 

                                                      
8 SMHI, 2016. Reflab. 
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Figur 5. Bilden visar de regionala gröna sambanden mellan de regionala gröna kilarna, som är belägna 
strax öster och väster om Salems kommun. 
 
Konsekvenser 

I ett regionalt perspektiv berörs inte de gröna sambanden mellan de regionala gröna kilarna av 
planförslaget. Den huvudsakliga utvecklingen av nya bostäder kommer att ske i kommunens 
södra områden, söder om väg E4. Detta område präglas idag av kommunens huvudsakliga yta för 
bostäder, det är här kommunens invånare i störst utsträckning bor.  
 
Utvecklingen av bostäder kommer att ske genom förtätning av fritidshusområden i kommunens 
sydvästra del vid Dånviken och Rönninge, samt genom förtätning och att grönytor i form av park- 
och skogsmark tas i anspråk vid Salem och Rönninge (figur 6). I denna del av kommunens finns 
det inga utpekade naturvärden som berörs av planerad utbyggnad, förutom vid förändringsområde 
F16, där ett flertal värdefulla trädmiljöer med inslag av ek och alkärr, ligger i direkt anslutning 
till utbyggnadsområdena. Vid en oaktsam planering av utbyggnadsområdet kan de inventerade 
trädmiljöerna påverkas negativt. Konsekvensen bedöms som stor om trädmiljöerna påverkas av 
ny bebyggelse, då de är de enda utpekade områdena med värdefulla träd i denna del av 
kommunen. Trädmiljöernas isolering från liknande värden bidrar till att dessa områden blir 
särskilt känsliga för yttre påverkan. De biologiska värdena är mycket lokalt förankrade till 
värdena som finns i gammal ekskog, då de arter (som svampar och insekter) som lever i dessa 
miljöer inte har förmåga till att sprida sig längre sträckor. Oftast är det sällsynta, rödlistade 
insekter som lever i trädmiljöer med gamla ekar. Om dessa värden går förlorade vid en oaktsam 
planering av nya bostadsområden, kan den biologiska mångfalden komma att minska i 
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omfattning. Parkliknande trädmiljöer med inslag av stora ekar i närheten av bostadsområden 
bidrar till en god tillgång till rekreation för de boende i närområdet. Om dessa trädmiljöer 
decimeras ger det negativa konsekvenser för de boende i området, då deras möjligheter till 
vardaglig rekreation med närhet till bostaden minskas. Den negativa konsekvensen för invånarnas 
möjligheter till rekreation i området bedöms som stor om dessa trädmiljöer decimeras, eftersom 
trädmiljöerna är de enda av sitt slag i denna del av kommunen. 
 
Vid förändringsområde F3 kommer en parkmark att tas i anspråk för byggande av bostäder. Vid 
förändringsområde F9 kommer en äng, som idag används som hundrastplats, att tas i anspråk för 
byggande av bostäder. Dessa är områden som idag används för vardaglig rekreation av invånarna 
i kommunen. Om områden som idag används för invånarnas dagliga utevistelse decimeras eller 
försvinner och inte ersätts i något annat närliggande område, ger det en negativ konsekvens för 
invånarnas möjlighet till att ha ett rörligt och lättillgängligt friluftsliv.  
 
Det bedöms som positivt för friluftsliv och rekreation att det i planförslaget planeras för ett 
promenadstråk runt sjön Flaten, då det möjliggör för ett lättillgängligt rekreationsområde för de 
boende i närområdet. 
 
I kommunens norra del finns det förslag på att vid Högantorp, förändringsområde F21, bygga ett 
nytt bostadsområde med ca 200 småhus. Området ligger strax utanför gränsen för 
vattenskyddsområdet över Bornsjön samt riksintresse för totalförsvaret, Vällinge skjutfält. Det 
finns inga utpekade naturvärden i området, men området berörs av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet (4 kap. 2§ MB). Området består idag av barrblandskog på kuperad mark. Vägen som 
försörjer området med trafik är idag smal och skulle behöva förbättras när det gäller kapacitet och 
säkerhet, om ett nytt bostadsområde byggs i Högantorp. En sträcka av vägen till Högantorp kantas 
av en allé, som berörs av det generella biotopskyddet. Alléerna i området är även viktiga ur ett 
kulturmiljöperspektiv, varför det bedöms som negativt för riksintresset för kulturmiljövården om 
alléerna påverkas negativt av framtida exploatering. 
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Figur 6. De rosa områdena visar de områden som ska förtätas eller byggas ut.  
 
Åtgärder 

Där parkmark och rekreationsområden tas i anspråk av framtida bebyggelse är det viktigt att 
genomföra kompensationsåtgärder, som att: 

 Hitta en ny plats för hundrastplats i kommunen 
 Utveckla parkmark i närheten av den park som kommer att tas i anspråk. Gärna genom 

att skapa multifunktionella parker, som invånare i alla åldrar kan använda som 
rekreationsområde. Där skulle det kunna anläggas t ex en lekpark, hundrastplats, en 
boulebana, beachvolleybana, m.m. Ytor som är till för aktiv fritid och umgänge. 

 
Genom att utveckla multifunktionella grönytor i ett område som förtätas med bostäder, bibehålls 
invånarnas upplevelse av att det finns gröna rekreationsområden i närheten av bostaden.  
Ju mer ett samhälle förtätas, desto mer angeläget är det att förädla de grönytor som finns kvar. 
Möjligheten att promenera längsmed en sjö kan vara mycket värdefullt för kommunens invånare. 
Att anlägga promenadstråk längsmed vattnet, runt Flaten och längsmed Uttran, samt genom 
skogslundar där områden ska utvecklas med nya bostäder, förhöjer invånarnas uppfattning om att 
det finns lättillgängliga grönytor för rekreation.  
Även fritidshusområdena som planeras att förtätas går att utveckla på sådant sätt så att gröna stråk 
genom området utvecklas och bibehålls. Där kan kommunen införa riktlinjer inför 
detaljplaneprocesser, som vägleder utvecklingen i områdena så att gröna stråk sparas vid 
förtätning och utformning av nya bostadsområden. 
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7.2.2 Vatten, blå infrastruktur 

Förutsättningar 

Salems kommun hyser tre sjöar som av vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har 
pekats ut som vattenförekomster: Bornsjön, Mälaren och Uttran. Bornsjön och Mälaren har en 
god ekologisk status medan Uttrans status är bedömd som måttligt. Den främsta parametern som 
försämrar Uttrans status är övergödning och höga halter av ammoniak. Detta kommer ifrån att 
delar av västra Rönninge saknar kommunala VA-ledningar och att spillvatten från detta område 
leds via enskilda avlopp med skiftande kvalitet till Dånviken, Uttran och Flaten. Både Bornsjön 
och Mälaren används som dricksvattentäkter och försörjer stora delar av Stockholmsregionen 
med dricksvatten. För Bornsjön finns det ett mycket starkt skydd i skyddsföreskrifterna för 
vattenskyddsområdet, som bidrar till att det inom skyddsområdet inte går att planera för fler 
bostäder eller en förändrad markanvändning inom skyddsområdet. Övriga sjöar i kommunen är 
Dånviken och Flaten som ligger i kommunens södra del, samt Tullan, Bergsjön, Dalkarlssjön 
samt några andra mindre sjöar i kommunens del norr om väg E4. I kommunen finns det även tre 
utpekade grundvattenförekomster: Männö, Uttran och St. Botvid, varav samtliga omfattas av 
skyddsföreskrifter för dricksvatten och har goda möjligheter för uttag av dricksvatten. Alla 
grundvattenförekomster i Salem uppnår en god kemisk status. Det största hotet mot Männö och 
St. Botvid när det gäller markanvändning är dessas direkta närhet till väg E4. För St. Botvid och 
Uttran grundvattenförekomster finns det även risker vid framtida markanvändning när det gäller 
utveckling av nya bostadsområden. Salems kommun försörjs med dricksvatten via en 
huvudledning från Norsborgs vattenverk. En del av kommunens dagvatten leds med ledningar till 
sjön Uttran/Utterkalven. Kommunen planerar att bygga dagvattendammar för att förbättra 
vattenkvaliteten på sjöarna Flaten, Uttran och Utterkalven. Mälaren och Bornsjön kommer inte 
att beröras av kommunens förslag till översiktsplan. 
 
Konsekvenser 

Planförslaget innebär en utbyggnad och förtätning av fritidshusområdet i sydvästra Salem, vilket 
innebär att området kommer att anslutas till det kommunala avloppsledningsnätet. Det bedöms 
som positivt för miljökvalitetsnormerna för sjön Uttran att området ansluts till det kommunala 
avloppsledningsnätet. Detta bidrar till en minskad belastning av övergödande ämnen i Uttran samt 
Dånviken. Det är viktigt att kommunen har en plan för hur dagvatten från de nya områdena ska 
tas om hand, så att inte utsläpp av föroreningar av dagvatten till kommunens vattenförekomster 
ökar. Om kommunen har en oaktsam planering av nya områden och förtätningsområden finns det 
en risk för att mängden förorenat dagvatten som tillförs vattenförekomsterna ökar i kommunens 
södra del, vilket bedöms ge negativa konsekvenser för vattenförekomsternas framtida ekologiska 
och kemiska status.  
Ett bostadsområde planeras i planförslaget att byggas på grundvattenförekomsten Uttran i direkt 
närhet till åsens sekundära skyddszon. Åsen är sedan tidigare bebyggd och fler bostadsområden 
planeras att byggas i dess direkta närhet i grannkommunen Botkyrka. Vid en oaktsam planering 
av markanvändning och dagvattenhantering i området kan åsen påverkas negativt av ytterligare 
bebyggelse.  
Inga utav de planerade förändringsområdena berörs av lågpunkter med risk för översvämningar 
vid skyfall, vilket bedöms som positivt, då det möjliggör för kommunen att bereda ytor med plats 
för vatten vid skyfall.  
Vid en oaktsam planering av utformning av nya bostadsområden med direkt närhet till sjöarna 
finns det risk för att sjöarnas morfologi påverkas negativt, om bostäder och hårdgjorda ytor tillåts 
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att anläggas i direkt närhet till strandkanten, så att sjöarnas strandkanter förändras. Detta kan leda 
till negativa konsekvenser för sjöarnas ekologiska och kemiska status. 
 
Åtgärder 

För att sjöarnas strandkanter inte ska påverkas negativt av nya bostadsområden och förtätning, 
kan det vara bra att föra in, som en riktlinje inför detaljplanering av planer där strandskyddet 
upphävs, att en remsa på mellan 10–30 meter från stranden ska lämnas fri från bebyggelse och 
hårdgjorda ytor. Dessa ytor kan även göras multifunktionella genom att strandpromenad i grus 
anläggs längsmed sjöarnas strandkanter, där det är tekniskt och juridiskt möjligt. På så vis ökar 
tillgången till rekreation för kommunens invånare. Fria strandkanter ger sjöarna möjlighet till att 
ha sin naturliga funktion och bidrar till att sjöarna kan ta hand om stora vattenmängder vid skyfall 
i framtiden. 
För att undvika översvämningar och utsläpp av förorenat dagvatten till kommunens 
vattenförekomster i framtiden, skulle kommunen kunna utnyttja ytor vid lågpunkter, som ytor där 
vatten kan samlas vid skyfall. Även dessa ytor skulle kunna utvecklas till multifunktionella ytor 
med parkkänsla, som fungerar som rekreationsytor för kommunens invånare. 
Hantering av dagvatten vid grundvattenförekomster behöver planeras på sådant sätt att inga 
föroreningar riskerar att spridas till grundvattenförekomsterna.  
 

7.3 Konsekvenser övriga alternativ 

7.3.1 Alternativ – fokus hållbart resande 

 
Förutsättningar   i  scenariot 

Bilismen har i många tätorter blivit en dominerande faktor som undertrycker andra kvaliteter som 
orten bör och kan erbjuda. Den utvecklingen är inte hållbar. Översiktsplanen betonar behovet av 
ett mer hållbart resande och anger ett centralt mål om att CO2-utsläpp från egna transporter ska 
minska. Här presenteras konsekvenser för en situation där man har lyckats få till en hög grad av 
hållbart resande och hur åtgärdsarbetet kan se ut för att nå en situation.   
 
Enligt ovan måste bilen och bilismens negativa konsekvenser reduceras för att säkerställa en god 
hälsa och oförstörda ekosystem. Om utvecklingen ska vändas till ett mer hållbart resande krävs 
att man prioriterar gåendes, cyklisters och kollektivresenärers anspråk på säkerhet, tillgänglighet 
samt vårdade, trivsamma och trygga gaturum. Det är nödvändigt även om det sker på bekostnad 
av bilisternas anspråk på framkomlighet, åtkomlighet och bekvämlighet. I annat fall sker ingen 
övergång till mer hållbara alternativ.  
 
Cykeln är en viktig del av ett fungerande transportsystem, och här finns stor potential. Om ett 
sammanhängande gång- och cykelnät kombineras med hastighetsdämpande åtgärder blir stråken 
mer attraktiva. Denna miljö behöver utformas för att passa fotgängare och cyklisternas 
förutsättningar.  
 
Åtgärder behövs så att en stor del av resande sker på hållbara sätt. Omvärldsfaktorer har stor 
betydelse för hur detta ska åstadkommas. Bland annat har styrmedel för förnyelsebara drivmedel 
betydelse. Men även lokala faktorer har stor betydelse, hur planeringen och andra åtgärder i 
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samhället lyckas möta målen av hållbart resande. 
 
Konsekvenser   i  scenariot 

Många av de konsekvenser som idag uppträder till följd av trafikmiljöerna blir lindrigare vid 
omställning till ett hållbart resande.  
 
Bullerpåverkan i samhället kan begränsas genom att begränsa biltrafiken. Bullerstörningar för 
boende i anslutning till vältrafikerade gator och genomfartsleder kan begränsas om antalet fordon 
per dygn kan hållas nere. Fler cykelresor istället för personbilsresor är bra ur såväl individens som 
samhällets perspektiv. Cykeln är ett tids- och yteffektivt sätt att ta sig fram som bidrar till 
förbättrad folkhälsa, minskad trängsel, miljö- och klimatpåverkan. I den mån som biltrafik kan 
ersättas med resor med cykel sker fler resor som inte är bulleralstrande. För att stärka cykelns roll 
i transportsystemet är det viktigt att betrakta och hantera cykling som ett eget färdsätt och 
trafikslag. Det är också viktigt att cykeln som fordon utvecklas. Det finns stor potential i att kunna 
öka cykelns andel som transportslag. Regionalt sker ansträngningar för att skapa sammanhållna 
cykelstråk, och det finns i denna storstadsregion goda förutsättningar för att komma dit.  
 
I denna tätbebyggda region med väl utbyggd kollektivtrafik finns mycket goda förutsättningar för 
att en stor andel resor ska kunna ske kollektivt (buss och pendeltåg). Även kollektivtrafiken ger 
stora miljöfördelar, som begränsar klimatpåverkan och förbättrar stadsluften.  
 
Sammanfattningsvis så är riktningen både på länsnivå och lokal att fler resor ska ske med hållbara 
färdmedel framöver. Kan det uppnås så får det även positiva konsekvenser för miljö och 
människors hälsa. En begränsning av miljöpåverkan från trafiken innebär bättre förutsättningar 
att hålla halter av luftföroreningar på en mer acceptabel nivå liksom bullernivåer. Detta alternativ 
i miljökonsekvensbeskrivningen visar hur miljökonsekvenser som följer av kommunens tillväxt 
kan begränsas med en tydlig vision om samtida styrning mot hållbar utveckling.    
 
Utmaningen är att rikta planeringen och åtgärder i samhället i övrigt så tydligt att den tillväxt som 
nu pekas ut både i länsplaner och i kommunens översiktsplan kan ske på ett sätt där övergång till 
hållbara resor är central strategi för att tillväxten inte sker med stora miljökonsekvenser som följd.  
 
Åtgärdsförslag för  en  planering  med  hög ambition  om hållbara  resor   

Salem kommuns översiktsplan har ovanstående mål om hållbara resor i beaktande, men det är 
graden satsningar och möjligheten att genomföra detta som har betydelse för 
miljökonsekvenserna. Översiktsplanen skulle kunna utvecklas gällande hur visionen ser ut inom 
detta område för att tydligare bemöta de konsekvenser som har bedömts för planförslaget och att 
sträva efter en utveckling mot scenariot hållbart resande.    
 
Planförslaget har redan idag en princip om förtätning av befintliga bebyggda miljöer. 
Planförslaget skulle kunna utvecklas kring vilka ambitioner man har kring invånartäthet i ortens 
olika delar. Med direkt närhet till pendlingsstation är det naturligt att arbeta för en högre 
invånartäthet i dessa lägen för att upprätthålla ”kundunderlaget” till kollektivtrafiken och på så 
sätt nyttja dessa investeringar i hållbart resande väl. Med tiden får kommunen allt större brist på 
exploaterbar mark. Hur ser kommunen på högre bebyggelse, och i så fall i vilka delområden?  
 
Med närhet till pendlingsstation och förutsättningar för andra resor än med bil finns anledning att 
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se över parkeringsbehovet för kommande bostadsbebyggelseprojekt. En låg (och anpassad) 
parkeringsnorm kan vara aktuellt för nya områden, så att värdefull mark istället kan användas för 
bostadsyta och därigenom möjliggöra mer acceptabla prisnivåer på nybyggda bostäder. 
Bedömningar bör göras av vilka lägen där t.ex. bilpooler kan vara ett alternativ till att kräva 
parkeringsplatser av nybyggnadsprojekt. Krav på parkeringsplatser har visat sig i flera fall varit 
en svårhanterad fråga och verkar belastande i byggprojekt. När fler personer vill sätta sig i ett 
boende där det inte förutsätts tillgång till bil kan det vara ekonomiskt fördelaktigt för dessa att 
byggprojektet utförs med ett till behovet nischat upplägg, så att man inte behöver vara med och 
finansiera för ett bilberoende man inte deltar i.  
 
I ett antal kommuner kommer nu exempel på där parkeringsnormer utmanas och både behovet av 
resor generellt och bilbehovet specifikt löses på andra sätt. Ett exempel är att byggföretag som 
erbjuder bilpool, busskort eller lånecykel ska få lov att bygga färre parkeringsplatser9. Kan strävan 
för kommunen vara att ett antal av tillkommande lägenheter ska ordnas på motsvarade sätt? 
 
Planförslaget har en bra ambition om ökat cykelanvändande och en utvecklad cykelinfrastruktur. 
Hur cykelanvändandet blir i praktiken är beroende av ett flertal faktorer. Det är av stor betydelse 
att regionala cykelstråk och att övriga cykelstråk till grannorterna utvecklas på avsett sätt.  
Med de begränsade avstånd som målpunkterna ligger för arbetspendlingen bör det finns goda 
förutsättningar för att säkerställa att elfordon får en större marknadsandel framöver. Genom 
satsningar på infrastruktur kan förutsättningar skapas för alternativa transportfordon och 
drivmedel (exempelvis laddstationer för elbilar och tankställe för biobränsle). I de bilpooler som 
införs bör det vara naturligt med elfordon och möjligheten att införa laddstolpar bör även ses över 
i övriga bostadsprojekt och i det kommunala fastighetsbeståndet.   
 
Pendlingsresor med cykel bedöms ha stor kapacitet om effektiva cykelleder kan skapas och 
upprätthållas till de stora arbetsmarknaderna i Södertälje (direkt via Dånviken) och 
Tumba/Huddinge.   
 
Utvecklingen av hållbart resande bedöms ha stor betydelse för miljön genom minskade 
koldioxidutsläpp (kommunalt mål) och begränsning av bullerpåverkan och luftföroreningar. 
Miljöförbättringarna har betydelse för folkhälsan då lokalmiljön förbättras. Utvecklingen har 
även betydelse för folkhälsan då hållbart resande innebär färdsätt som innebär mer fysisk aktivitet. 
 
Med nationell vision om att Sverige år 2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning 
och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären samt strävan efter en fossiloberoende 
fordonsflotta 203010 bör särskilt de tätbefolkade områdena i Stockholmsregionen ha goda 
förutsättningar för en omställning till hållbart resande.    

7.3.2 Nollalternativ 

Med anledning av att den tidigare översiktsplanen med tiden blir allt mer inaktuell finns efterhand 
begränsade förutsättningar att hämta stöd i översiktsplanering vid fortsatt utveckling av 
kommunen. Nya anspråk och strategier får efterhand en allt större betydelse, men utan att ha 
samlats och avvägts i en övergripande strategi för kommunen.  

                                                      
9 Beslut i bygg- och tekniknämnden, Uppsala kommun, 2016. 
10 Prop. 2008/09:162. En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik – Klimat. Regeringen. 
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I nollalternativet saknas en aktuell precisering av strategier för hur kommunen ska utvecklas och 
var olika verksamheter ska förläggas. Det innebär att det med tiden blir en allt ökad otydlighet 
kring kommunens förutsättningar för utveckling, med risk för att bedömningar sker isolerat till 
respektive aktuellt projekt. I nollalternativet kan det i ökad omfattning saknas övergripande 
perspektiv och att det därför saknas ett kunskapsunderlag för hur tillväxt av kommunen kan ske 
på ett sätt som kombineras med hållbarhetsambitioner.   
 
Nollalternativet kan visserligen innebära att oexploaterade områden inte tas i anspråk men kan 
lika gärna innebära att tillkommande bebyggelse tillkommer i oönskade lägen utan övergripande 
överväganden. Ställningstagande om bygglov kan i en sådan situation behöva tas utan 
övergripande strategier med risk för undervärdering av olika värdens betydelse i ett större 
perspektiv. Risken är att värden, särskilt i ett större sammanhang, skadas med en allt mer inaktuell 
övergripande planering. Det kan innebära att beslut om lokalisering för en verksamhet sker utan 
kontroll över lämplig placering med risk för sämre nyttjande av naturresurser. 
 
Med en aktiv och aktuell översiktsplanering ges signaler om att kommunen har ambitionen att 
utvecklas och det blir tydligt hur genomförande ser ut. Med en avsaknad av tydlighet kan olika 
aktörer uppleva att det finns bättre förutsättningar för investering i exploatering på andra håll. Det 
innebär att det i nollalternativet även finns risk för en lägre inflyttningstakt och att kommunen får 
svårare att uppfylla utbyggnadsambitioner. Eftersom det finns goda möjligheter att i kommunen 
åstadkomma täta och resurseffektiva bebyggelsestrukturer, kan nollalternativet ge större 
miljökonsekvenser om det medför att bostäder tillkommer på andra platser som inte har lika stora 
möjligheter att bygga ett samhälle med god anslutning till kollektivtrafik och resurseffektivitet i 
övrigt.  
 

8 Riksintressen, Natura 2000 och Miljökvalitetsnormer 

Planen bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintresse. Planen innebär inte någon 
exploatering av mark som skulle kunna påverka Bornsjöns vatten eller vattenskyddsområde. 
 
Planen i sig bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids. Däremot är det 
angeläget att ha ett övervakningssystem och vidta åtgärder i enlighet med de åtgärdsprogram som 
finns, så att förutsättningarna för miljöns status framöver inte försämras.  
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9  Samlad bedömning 

Översiktsplanen innebär en förtätning av bostadsområdena vid Rönninge och Salem i kommunens 
södra del, där kommunen är som mest tätbefolkad. Med en ökad befolkning beräknas även 
trafiken i kommunen att öka. En ökad trafik innebär risk för ökad bullernivå och mer föroreningar 
i luften. Bullernivåerna är beräknade att öka, som kan ha särskild betydelse längs redan idag 
bullerpåverkade gator och genomfartsleder. Även halterna av luftföroreningar beräknas öka, men 
inte i sådan art att miljökvalitetsnormerna överskrids. Ökade konsekvenser inom områdena buller 
och luftkvalitet går emot mål om att begränsa bullerpåverkan och skapa en bättre luftkvalitet i 
städerna. Det är angeläget att beakta dessa faktorer vid planering av ny bebyggelse. Det är även 
angeläget med åtgärder som ger ett mer hållbart resande.    
 
Inför den framtida utvecklingen av nya bostadsområden behöver risk för urspårning vid 
spårområdet beaktas, såsom närhet till transportsträckor för farligt gods, så att riskerna för 
omkringliggande bebyggelse kan hållas på en acceptabel nivå. Riskkällorna bedöms vara av 
samma omfattning för planförslaget som i dagsläget såvida det inte skulle tillkomma 
verksamhetsområden som innebär nya verksamheter med hantering av farligt gods. Förekomsten 
av transporter av farligt gods kan komma att förändras i samband med att nya typer av bränslen 
aktualiseras vid drivmedelstationen vid Tvärvägen.   
 
Planen innebär inte någon påverkan på de regionala gröna kilarna och dess gröna samband. En 
del gröna områden kommer att tas i anspråk vid förtätning, samtidigt som möjligheter till att 
förstärka och utveckla befintliga grönområden och skapa multifunktionella ytor för lek, rekreation 
och dagvattenhantering finns i kommunen. Vid ett av utvecklingsområdena finns det mindre 
områden med ädellövskog, som är viktiga att bevara då de är de enda utpekade områdena med 
värdefulla träd i denna del av kommunen. 
 
Planens inriktning med förtätning av befintliga fritidshus – och villaområden innebär att fler 
befintliga fastigheter som idag har enskilt avlopp kommer att anslutas till det kommunala 
avloppsledningsnätet, vilket bedöms som positivt för de till området närliggande 
vattenförekomsterna i kommunen. Planen ger goda förutsättningar för framtida omhändertagande 
av dagvatten och stora vattenmängder vid skyfall, då lågområden som kan samla upp vatten inte 
kommer att bebyggas med nya bostäder. Om ny bebyggelse vid kommunens sjöar planeras så att 
sjöarnas strandkanter fredas från exploatering, kan det bidra till att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan hållas samt bidra till en ökad tillgång till rekreation då stränderna fortsatt hålls öppna 
för allmänheten. 
 

9.1 Översiktsplanens relation till nationella och regionala mål 

 
Inom ramen för den regionala miljömålsdialogen har sex av de 16 nationella miljömålen som ska 
nås till år 2020 valts ut för prioriterade insatser i Stockholms län. För varje prioriterat område 
finns fastställda strategier, åtgärdsprogram etc. Prioriteringen på länsnivå indikerar att även 
Salems kommun särskilt bör beakta dessa miljömål; 
 

- Begränsad klimatpåverkan 
- Frisk luft 



 

Sida 29 (30) 
Nyköping 2016-12-09. Rev. 2016-12-22. 

Uppdrag:8628 
 

 
 

 
 
STRUCTOR NYKÖPING AB  Org.nr 556752-4532 
 

Kungshagsvägen 3A  Hemsida: www.structor.se 
611 35 NYKÖPING 
Tel 0155-20 64 00 
   

 

- Giftfri miljö 
- Ingen övergödning 
- Ett rikt växt- och djurliv 
- God bebyggd miljö 

 
För att klara uppsatta mål gällande begränsad klimatpåverkan och frisk luft bedöms åtgärder 
behöva vidtas för att begränsa utsläppen från trafiken, vilket har redogjorts för i denna MKB. Det 
finns goda förutsättningar för en god bebyggd miljö i Salem, men allt eftersom tillväxt sker 
behöver trafiksituationer och miljöföljder av trafiken beaktas för en samlad god utveckling.    

9.2 Uppföljning 

Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för de 
åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen eller programmet medför. Eftersom översiktsplanen omfattar en stor 
yta och många verksamheter finns det ett tydligt behov av samordning med den miljöövervakning 
som förekommer av andra orsaker. Boverket rekommenderar att uppföljningen av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av översiktsplanen i realiteten ger så långt som möjligt 
kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem. Enligt Boverket kan det 
vidare vara svårt att föreslå exakt hur uppföljning och övervakning ska ske redan när MKBn tas 
fram och att en anpassning kan behöva ske under planens genomförande. Exempel på uppföljning 
av planens påverkan på miljöaspekterna är att genomföra luft- och bullermätningar i staden, 
mätningar av trafik på gång- och cykelvägar. 
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Kartbilaga 6 - Arbetsplatser i privat regi
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Kartbilaga 7-Kulturmiljö - tätort
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Kartbilaga 8 - Kulturmiljövård - landsbygd

Närmiljöer

Riksintresse, kulturmiljövård

1. Bornsjöområdet (ingående
närmiljöer redovisas sparat)

TECKENFÖRKLARING

Helhetsmiljö

2. Söderby sjukhus
3. Högantorp

Fornlämning

Närmiljöer

Kulturminnen

A  Ersboda
B  Tullan
C  Nyboda
D  Männö fornborg

4. Bockholmssättra



Bornsjön

Aspen

Aspen

Skårbydammen

Uttran Ensta ö

Flaten

Utter-
kalven

Glas-
berga-

sjön Dån-
viken

Karlskrona-
viken

Duvdalsdammen

Tullan

Berg-

sjön

Kolbottsdammen

Talbydammen

Mälaren

Ack-

sjön

Bockholmssundet

Vällingeström

Uttran

Salem

Söderby

SÖDERTÄLJE

KOMMUN

Rönninge

Uttringe

Uttran

Borg

Norsborg

Vattenverk

Gravhögar

Granmora

Hålvägar

Getryggen Lindhov

Hasselbacken

Tegellöt

Nedre Söderby

Fågelsta

Skola

Salems
kyrka

Övre Söderby

Fornborg

Innön

Limpan

Fornborg

Männö

Kastellholmen

Vretaberg

Hallsta

Smedstorp

Bergaholm

Hallinge

Skårby Långnäsudd

Eriksberg

Gravfält

Gravröse

Mellanberg

Lurudden

Fiskarstugan

Kanan

Sillvik

Stallbacken

Edeby holme

Fornborg

Verandan

Kullaholmen

Bornö

Skjutfält

Skansberg

Oxhaga holme

Ersboda

Kolbottsberget

Tullen

Nyboda

Kolbotten

Mårdnäs

Uttringe
gård

Loringe

Bråttom

Hästhagen

Ladvik

Vällinge

Ryggbergen

Lideby

Ängstugan

Skjutfält

Dalkarlsäng

Hamnberget

Nedergården

Lillsved

Gravfält

Oxelby

Sveden

Lorensberg

Lundby

Fornborg

Glasbergakrog

Listonhill

Getasjön

Getan

Lindesborg

Solbacken

Bergåsa

Skogslund

Stora Ritorp

Strålsnäs

Talby

Västergården

Fridshäll

Hjälmsättra

Fågelsången

Per-Larsbo

Flaggstångsberget

Bockholmssättra

Solliden

Persboda
Solvik

Torpa

Älgbacken

Svalängen

Malmängen

Jungfrulund

Vitsand

Falkenbergsgrundet

Lussebo

Högantorp

Lindängen

Kvarndammen

Bornhuvud

Friluftsgård

Bastmora

Larslund

Åtorp

Mora

Olofsskog

Lersjön

Dammkärr

Hanstavreten

Fornborg

Torsjödal

Mot Tumba

Naturreservat

Elljusspår

Garnuddens
friluftsområde

Bom

Mot Stockholm

Bom

Bom

Bom

Kulberget
Fornborg

Elljusspår

Bom
Mot Södertälje

Friluftsområde
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0 2 000

Skala: 1:75 010

meter

Teckenförklaring

Natura 2000

Bevarandeområde friluft och
turism enl. MB 4:2

Storstockholms gröna kilar "Bornsjökilen"

Ekologiskt särskilt känsligt område

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Naturminne

Tätortsnära grönområden

Naturreservat

Kartbilaga 9 -Natur och grönstruktur 



Bergviks brygga

Garnuddens brygga

Barrtorps-
bryggan

Uttringe-
bryggan

Flaten

Uttran

Utter-
kalven

Ensta ö

Dån-
viken

Karlskrona-
viken

Uttran

Rönninge
Segersjö

Salem

Söderby

Uttringe

Uttran

Segersjö

Granmora
Tegellöt

Nedre Söderby

Övre Söderby

Hallsta

Smedstorp

Mellanberg

Ersboda

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

Bergviks brygga

Garnuddens brygga

Barrtorps-
bryggan

Uttringe-
bryggan
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meter

Skala: 1:23 000 Teckenförklaring

 Båtbryggor

 Badplats

 Bollplan

 Näridrottsplats

 Ishall

Tätortsnära 
grönområden

Kulturreservat

Naturreservat


Elljusspår

 Odlingslott

 Simhall

Skjutbana



 Tennishall

Idrottshall

 Fritidsgård

 Utegym

Kartbilaga 10- Fritidsanläggningar tätort     
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Vällingeström
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Segersjö

Salem

Söderby

SÖDERTÄLJE

KOMMUN

Rönninge

Uttringe

Gräsåker

Ekebyhov

Erikssten

Uttran

Skårdal

Segersjö

Norsborg

Borg

Tomtberga gamla tomt

Kyrkbyns gamla tomt

Norsborg

Vattenverk

Gravhögar

Gravrösen

Hammarby

Malmvik

Tappström

Tappsund

Granmora

Hålvägar

Getryggen Lindhov

Hasselbacken

Tegellöt

Nedre Söderby

Fågelsta

Skola

Salems

kyrka

Övre Söderby

Fornborg

Innön

Limpan

Fornborg

Männö

Kastellholmen

Hallsta

Smedstorp

Bergaholm

Hallinge

Skårby Långnäsudd

Eriksberg

Gravfält

Gravröse

Mellanberg

Lurudden

Fiskarstugan

Kanan

Sillvik

Stallbacken

Edeby holme

Fornborg

Verandan

Kullaholmen

Bornö

Skjutfält

Skansberg

Oxhaga holme

Ersboda

Kolbottsberget

Tullen

Nyboda

Kolbotten

Mårdnäs

Uttringe
gård

Loringe

Bråttom

Hästhagen

Ladvik

Vällinge

Ryggbergen

Lideby

Ängstugan

Skjutfält

Dalkarlsäng

Hamnberget

Nedergården

Lillsved

Gravfält

Oxelby

Sveden

Lorensberg

Lundby

Fornborg

Glasbergakrog

Listonhill

Getasjön

Getan

Lindesborg

Solbacken

Bergåsa

Skogslund

Stora Ritorp

Strålsnäs

Talby

Västergården

Fridshäll

Hjälmsättra

Fågelsången

Per-Larsbo

Flaggstångsberget

Bockholmssättra

Solliden

Persboda
Solvik

Torpa

Älgbacken

Svalängen

Malmängen

Jungfrulund

Vitsand

Falkenbergsgrundet

Lussebo

Högantorp

Lindängen

Kvarndammen

Bornhuvud

Larslund

Åtorp

Mora

Olofsskog

Lersjön

Dammkärr

Hanstavreten

Koloniområde

Mot Tumba

Naturreservat

Elljusspår

Garnuddens

friluftsområde

Bom

Mot Stockholm

centrum

Koloniområde

centrum

Bom

Bom

Bom

Kulberget

Fornborg

Elljusspår

Bom
Mot Södertälje

Friluftsområde
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Bornsjöns vattenskyddsområde

Övriga sjöars avrinningsområden

Bornsjöns avrinningsområde

Dagvattenreningsdamm (Befintlig)

Dagvattenreningsdamm (Planerad)

Vattenskyddsområden 
(Östra mälaren och Bastmora)

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Teckenförklaring
Strandskydd 
(100 respektive 300 m)

Våtmark

Naturlig källa

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Kartbilaga 11 - Vattenförhållanden



Bergviks brygga

Garnuddens brygga

Barrtorps-
bryggan

Uttringe-
bryggan

Uttran Ensta ö

Flaten

Utter-
kalven

Dån-
viken

Karlskrona-
viken

Salem

Söderby

Rönninge

Uttringe

Granmora
Tegellöt

Övre Söderby

Hallsta

Ersboda

Mårdnäs

Uttringe
gård

Möllebadet

Koloniområde

Mot Tumba

Naturreservat

Långa raden

Begravnings-
plats

Prästboda
Bollplan

Skyttorps-
skolan

Säby kyrka

Rönningeborg

Tennis-
hall

Elljusspår

Garnuddens
friluftsområde

Söderby friskola

Utegym

Kommunens
driftverksamhet

Säby begravnings-
plats

Bom

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

Teckenförklaring

Lokalgata

Huvudväg

Genomfart/Infart

Låg

God

Mindre god

Olyckor

Kvalitet av GC-passager

Vägnätsfunktion

Kartbilaga 12- Vägnätsfunktion och polisrapporterade trafikolyckor 2005-2012



Bergviks brygga

Garnuddens brygga

Barrtorps-
bryggan

Uttringe-
bryggan

Flaten

Uttran

Utter-
kalven

Ensta ö

Dån-
viken

Karlskrona-
viken

Rönninge

Salem

Söderby

Uttringe

Granmora
Tegellöt

Övre Söderby

Hallsta

Ersboda

Tullen

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
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Skala: 1:20 440

Kartbilaga 14 - Lokala gång- och cykelnätet

Teckenförklaring

Befintligt gång- och cykelnät

Föreslagen utbyggnad gång- och cykelnät
enligt antagen GC-plan

Befintligt gångbana



Bergviks brygga

Garnuddens brygga

Barrtorps-
bryggan

Uttringe-
bryggan

Uttran Ensta ö

Flaten

Utter-
kalven

Dån-
viken

Karlskrona-
viken

Salem

Söderby

Rönninge

Uttringe

Granmora
Tegellöt

Övre Söderby

Hallsta

Smedstorp

Ersboda

Tullen

Mårdnäs

Uttringe
gård

Möllebadet

Koloniområde

Mot Tumba

Naturreservat

Långa raden

Begravnings-
plats

Prästboda
Bollplan

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

&
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Skala: 1:22 000

VA-verksamhetsområde

Avloppstunnel

Högspänningsledning

Vattentorn resp. vattenintag

Teckenförklaring

Huvudvattenledning

Fjärrvärmeledning

Fjärrvärmeledning i tunnel

Kartbilaga 15- Teknisk försörjning



Miljöstörande verksamhet (Återvinningscentral)

Miljöstörande verksamhet (Bensinstation/verkstad)
med förorenad mark.

Miljöstörande verksamhet (Grustäkt)

Buller järnväg/Motorväg (55 dB(A) ekv.)

Miljöstörande verksamhet (Skjutbana)



Mobilmast (befintlig)

Mobilsändare (Antenn)



 Hästanläggning (Fler än 3 hästar)

Teckenförklaring

Högriskområde för markradon

Riskområde för markradon

Förorenad mark




Bergviks brygga

Garnuddens brygga
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bryggan

Uttringe-
bryggan

Flaten

Uttran

Utter-
kalven

Ensta ö
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viken

Karlskrona-
viken

Rönninge

Salem

Söderby

Uttringe

Granmora
Tegellöt

Nedre Söderby

Skola

Övre Söderby

Vretaberg

Hallsta

Smedstorp

Hallinge

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-
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Fritidsgården
Huset
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Salarps
äldre-
boende

Koloniområde

Rönninge
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bollplan

Rönninge stn.

Nytorps-
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Rönninge kungsgård

Kursgård

Skolberga
vårdhem
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hallen
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gästhem

Bom
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Elljusspår

Bom

Mot Södertälje

Friluftsområde 
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Kartbilaga 16- Hälso- och miljöstörande verksamhet, tätort
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Källtorp
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Miljöstörande verksamhet (Bensinstation/verkstad)
med förorenad mark.

Miljöstörande verksamhet (Skjutbana)

Mobilsändare (Antenn)

Hästanläggning  (Fler än 3 hästar)

Miljöstörande verksamhet (Återvinningscentral)

*

Mobilmast (befintlig)

= Miljöstörande verksamhet (Grustäkt)

Högriskområde för markradon

Buller järnväg/Motorväg (55 dB(A) ekv.)

Sekundär transportled för farligt gods

Insatstid för brandförsvar < 10 min.

Insatstid för brandförsvar < 20 min.

Insatstid för brandförsvar < 30 min.

Förorenad mark

Primär transportled för farligt gods

Riskområde för markradon

Område för totalförsvar

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
:

Teckenförklaring

\
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Bergviks brygga

Garnuddens brygga

Barrtorps-
bryggan

Uttringe-
bryggan

Uttran Ensta ö

Flaten

Utter-
kalven

Dån-
viken

Karlskrona-
viken

Uttran

Salem

Söderby

Rönninge

Uttringe

Uttran

Granmora
Tegellöt

Övre Söderby

Hallsta

Smedstorp

Mellanberg

Ersboda

Tullen

Mårdnäs

Uttringe
gård

Möllebadet

Koloniområde

Mot Tumba

Naturreservat

Långa raden

Begravnings-
plats

Prästboda
Bollplan

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

2460

12206
5
7
0

2200

580

19
0

6690

3250

3900

59
10

1630

540

3
9
5
0

5570

4210

1370

1550
5030

1940

1
5
1
0

2020

6
8
8
0

2
0
0

2010

38
0

6
1
0

210

6
4

0

420

3
5
0

1410

3
9
0

'

0 500,0

meter

Skala: 1:22 000
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E4/E20

E4/E20

584/Gamla RiksEttan

)
Uttran

Ensta ö

Flaten

Utter-
kalven

Dån-
viken

Karlskrona-
viken

Söderby

Salem

Skola

Vretaberg

Uttringe

Hallsta

Hallinge

E4/E20

Tullen

Mårdnäs

Rönninge

Nyboda

Kolbotten

0 619,0

meter

Skala: 1:27 000

Teckenförklaring

Fast jord: Morän,grus,sand.Genomgående
torrskorpa på morän eller berg
Vid belastning upp till 40kN/kvm finns
obetydlig risk för sättningar

Organisk jord

Lös jord

Halvfast jord

Berg,

Fyllning

Kartbilaga 19- Geologisk karta



Bergviks brygga

Garnuddens brygga

Barrtorps-
bryggan

Uttringe-
bryggan

Uttran Ensta ö

Flaten

Utter-
kalven

Glas-
berga-

sjön Dån-
viken

Karlskrona-
viken

Salem

Söderby

Rönninge

Uttringe

Granmora
Tegellöt

Nedre Söderby

Övre Söderby

Hallsta

Smedstorp

Mellanberg

Ersboda

Tullen

Nyboda

Mårdnäs

Uttringe
gård

Möllebadet

Koloniområde

Mot Tumba

Naturreservat

Långa raden

Begravnings-
plats

Prästboda
Bollplan

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

&

1 0000

meter

Skala: 1:22 000

Kulturhistoriskt intressant eller ur
miljösynpunkt viktig bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse

Inventerad ej klassad
bebyggelse

Omistlig bebyggelse

Rivet

Teckenförklaring

Kartbilaga 20- Kulturhistoriskt intressanta byggnader



Bornsjön

Aspen

Aspen

Skårbydammen

Uttran
Ensta ö

Flaten Utter-
kalven

Glas-
berga-

sjön Dån-
viken

Karlskrona-
viken

Duvdalsdammen

Tullan

Berg-

sjön

Kolbottsdammen

Talbydammen

Mälaren

Ack-

sjön

Bockholmssundet

Vällingeström

Uttran

Segersjö

BOTKYRKA
KOMMUN

Salem

Söderby

SÖDERTÄLJE

KOMMUN

Rönninge

Uttringe

Gräsåker

Ekebyhov

Erikssten

Fornborg

Uttran

Hästmossen

Skårdal

Segersjö

Norsborg

Borg

Tomtberga gamla tomt

Kyrkbyns gamla tomt

Norsborg

Vattenverk

Gravhögar

Gravrösen

Hammarby

Tappström

Tappsund

Granmora

Hålvägar

Getryggen

Lindhov

Hasselbacken

Tegellöt

Nedre Söderby

Fågelsta

Skola

Salems

kyrka

Övre Söderby

Fornborg

Innön

Limpan

Fornborg

Männö

Kastellholmen

Vretaberg

Hallsta

Smedstorp

Bergaholm

Hallinge

Skårby

Långnäsudd

Eriksberg

Gravfält

Gravröse

Mellanberg

Lurudden

Fiskarstugan

Kanan

Sillvik

Stallbacken

Edeby holme

Fornborg

Verandan

Kullaholmen

Bornö

Skjutfält

Skansberg

Oxhaga holme

Ersboda

Kolbottsberget

Tullen

Nyboda

Kolbotten

Mårdnäs

Uttringe
gård

Loringe

Bråttom

Hästhagen

Ladvik

Vällinge

Ryggbergen

Lideby

Ängstugan

Skjutfält

Dalkarlsäng

Hamnberget

Nedergården

Lillsved

Gravfält

Oxelby

Sveden

Lorensberg

Lundby

Fornborg

Glasbergakrog

Listonhill

Getasjön

Getan

Lindesborg

Solbacken

Bergåsa

Skogslund

Stora Ritorp

Strålsnäs

Talby

Västergården

Fridshäll

Hjälmsättra

Fågelsången

Per-Larsbo

Flaggstångsberget

Bockholmssättra

Solliden

PersbodaSolvik

Torpa

Älgbacken

Svalängen

Malmängen

Jungfrulund

Vitsand

Falkenbergsgrundet

Lussebo

Högantorp

Lindängen

Kvarndammen

Bornhuvud

Fornborg

Friluftsgård

Bastmora

Källtorp

Larslund

Åtorp

Mora

Linabro

Olofsskog

Lersjön

Dammkärr

Hanstavreten

Fornborg

Näsbyviken

Grönholmen

Torsjödal

Måsnaryd

Mot Tumba

Naturreservat

Elljusspår

Garnuddens

friluftsområde

Bom

Mot Stockholm

centrum

Koloniområde

Bom

Bom

Bom

Kulberget

Fornborg

Elljusspår

Bom

Mot Södertälje

Friluftsområde

0 2 000

meter

Skala: 1:70 010

Teckenförklaring

Utredningsområde för skred och ras

Risk för erosion

Översvämningsområde vid beräknat högsta
flöde (3 m över Mälarens medelvattenstånd.

'
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