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Nya Rönninge torg blir hjärtat i den förnyade och sammanhållna centrummiljön. Illustrationen visar det nya torget sett från öster mot Coop-huset.

I detta specialnummer av ”Salems kom-
mun informerar” berättar vi om tankarna 
och visionerna i förslaget till detaljplan för 
Rönninge centrum. 

Nya bostäder och anläggningar
I förslaget tillkommer nya bostäder bred-
vid det nya busstorget, vid Rönninge torgs 
södra del och väster om Coop-huset. Totalt 
blir det 115-120 bostäder, varav cirka 30 
hyres rätter som ska ligga i det nya bostads-
huset vid Rönninge torg. 
 I den västra delen av centrumet är bygg-
naderna lägre för att smälta samman med 
villabebyggelsen och de närbelägna parkom-
rådena. 
 Genom den aktuella volymen bostäder 

uppnår kommunen två målsättningar:
 » det ska vara en balans mellan behovet 

av bostäder och en bra utformning av 
området

 » det totala utvecklingsprojeket för 
Rönninge centrum ska gå ihop ekono-
miskt. 

I det totala projektet ingår inte bara nya 
bostäder utan även allmänna ytor och 
anläggningar som den nya cirkulationsplat-
sen, parkeringsplatser, det nya busstorget 
och upprustningen av Rönninge torg.  
 Den förnyade centrummiljön med strå-
ken som binder samman de olika delarna, är 
uppbyggd av flera uterum som ramas in av 
träd, planteringar och pergolor. Rönninge 

torg rustas upp med ny belysning, ny platt-
läggning och nya planteringar. 
 Det nya busstorget ger större närhet mel-
lan de olika transportslagen samt en säkra-
re trafiklösning med ny cirkulationsplats och 
nya övergångställen. Den del av torget som 
används för busstrafik minskas väsentligt. 
 Nya stråk anläggs för gång- och cykeltrafik. 
Det blir cykelparkering med 160 platser, varav 
cirka 120 under tak.
 För att täcka behovet av parkeringsplat-
ser för boende, handel och service anläggs 
ungefär 200 bilparkeringsplatser inom plan-
området. Planen ger även möjlighet att 
bygga ytterligare parkeringsplatser eller 
p-däck för framtida behov.

Samråd under mars och april
Under mars och april i år genomförs samråd 
om detaljplanen. Du som vill veta mer om 
planen kan läsa på kommunens webbplats 
www.salem.se/ronningecentrum. Du är 
också välkommen att delta i samrådsmötet 
i Rönninge gymnasium den 18 mars kl 18 
eller besöka kommunens informationsplats 
på Rönninge torg lördagen den 23 mars 
kl 09.00-17.00 eller onsdagen den 27 mars 
kl 16.00-20.00.

Förnyelsen av Rönninge Centrum
I förslaget till ny detaljplan erbjuder Rönninge centrum ungefär 115 nya hem 
för både yngre och äldre. Planen möter behovet av ett sammanhållet centrum 
med fler bostäder nära kollektivtrafik. Torget rustas upp och det blir bättre 
förutsättningar för en levande torgmiljö med handel och service i bottenvånin
garna. Trafiksäkerheten förbättras genom en ny cirkulationsplats med tydliga 
övergångsställen. 
 Det blir också ökad närhet mellan olika transportformer eftersom buss
torget koncentreras. I planen ingår även att Skönviksparken utökas med ett 
nytt strandstråk med ny brygga vid Flaten och en ny gångväg till centrum.
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Kommunstyrelsens sammanfattande bud-
skap om detaljplanen är:

”Allt fler vill bo i Stockholms län, i Salems 
kommun och i Rönninge. Inte minst 
våra egna kommuninvånare behöver fler 
bostäder. I Rönninge centrum finns att-
raktiv mark och bra kommunikationer. 
Därför måste fler kunna bo i ett levande 
Rönninge centrum som verkligen byggs 
färdigt, med en genuin torgmiljö och 
mindre bussytor. Serviceutbudet ska för-
bättras, likaså stationsområdets roll som 
lokalt resecentrum.

Vi måste tänka framåt och se till att 
markägare, kommunen m fl är över-
ens om ett projekt som går ihop ekono-
miskt. Efter tidigare samrådsskede har vi 
lyssnat och anpassat förslaget. Med detta 
planförslag som innehåller 115-120 nya 
bostäder, varav ca 30 hyresrätter och res-
ten bostadsrätter, större affärsytor och 
p-platser, blir en framtidslösning möjlig. 
Kort sagt: detaljplanen är nödvändig för 
en kommun i utveckling.”

KoMMunstyrelsen  
oM planen
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Så skapas en ny helhet i Rönninge centrum
Rönninge centrum förnyas genom en helhetslösning som ger ungefär 115 nya 
bostäder, en bättre trafik lösning, förutsättningar för en livfull torgmiljö och en 
utökning av Skönviksparken med ett nytt strandstråk.

Det nya stråket löper från bron och utmed stranden i bildens högra del.

Det nya strandstråket vid Flaten
1 Skönviksparken utökas med ett nytt strand stråk med brygga vid Flaten. En ny gångväg 

anläggs till centrum via Westerdahl svägen. Rönninge centrums koppling till sjön Flaten 
förbättras och rekreationsområdets värde ökar.

Gång- och cykelleder, 
cykel- och bilparkering 

2
Vid parkeringen väster om Coop-huset 
planeras den nya bebyggelsen omkring en 

central gård. Kvarteret kallas Barnhagen och hus-
kropparna har olika höjd. Mot gatorna är det 
mer stadsmässiga fasader med fyra våningar och 
mot villabebyggelsen på andra sidan är skalan 
anpassad till de lägre husen med två våningar 
plus vind. Fasaderna mot gården får inslag av trä-

panel och den översta våningen dras in för att 
anpassa huset till de angränsande lägre byggna-
derna.
 I kvarteret Barnhagen byggs även två nya fler-
familjsvillor i trä. De har två fulla våningar och 
en vindsvåning. Bottenvåningen har lägenheter 
i ett plan och däröver ligger etagelägenheter som 
nås via en utvändig trappa.

Till vänster syns det nya busstorget och i mitten det nya bostadshuset. Till höger finns 
cykelparkeringen och Nära Ting-huset.

nytt busstorg med angränsande 
bostäder och ny cirkulationsplats 
4

Busstrafiken får ett nytt torg som anslu-
ter bättre mot centrum och skapar en 

ny entré till Rönninge centrum. Det nya 
busstorget ger större närhet mellan de olika 
transportslagen samt en säkrare trafiklösning 
med ny cirkulationsplats och nya övergångs-
ställen. Den del av torget som används för 
busstrafik koncentreras och minskas väsentligt.
 Intill busstorget och cirkulationsplatsen 
anordnas en zon för att lämna och hämta per-
soner med bil. Här anläggs också en cykelpar-

kering under tak. Cyklarna väderskyddas och 
får rejäla cykelställ där ramen går att låsa fast.
 De nya byggnaderna i Busstorgskvarteret 
ger busstorget en tydligare inramning och 
Dånviksvägens funktion som stadsgata för-
stärks ytterligare. Utrymmet mellan huset och 
trottoaren planteras. Kvarteret ramar in Nära 
Ting-huset och in mot gården är den övers-
ta våningen indragen för att anpassa volymen 
till Nära Ting-huset. Fasaderna in mot gården 
har träinslag.

Nya stråk anläggs för gång- och cykeltrafik. 
Dessa är tydligt uppmärkta och ger ökad trafik-
säkerhet. Det byggs cykelparkering med cirka 
160 platser, varav ungefär 120 under tak.
 För bilisterna anläggs ungefär 200 par-
keringsplatser inom planområdet. Det ska 
täcka behovet för boende, handel och service. 

Parkeringsplatserna för pendlare förläggs till 
långtidsparkeringen söder om Rönninge sta-
tion. Om behov uppstår finns möjlighet att 
bygga ut långtidsparkeringen. Dessutom ger 
planen en möjlighet att längre fram bygga ett 
p-däck för boende och handel. 

Gårdshusen och parkvillorna i väster
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 De nya parkvillorna på andra sidan 
Westerdahlsvägen är av samma typ som flerfa-
miljsvillorna. De ansluter i skala till de större vil-
lorna i området. Fasaderna är av trä och husen 
ligger minst två meter in från tomtgränsen för 
att ge plats för planteringar och trädgård.

Allmänna ytor och anläggningar
Ny cirkulationsplats, nytt busstorg, nya cykel- 
och gångstråk inklusive cykelparkering, bil-
parkeringsplatser, upprustning av Rönninge 
torg med bland annat nya parkbänkar och 
träd. Skönviksparken utökas med ett nytt 
strandstråk, ny brygga och en ny gångväg till 
centrum.

Bostäder
Cirka 85 bostadsrätter och 26-30 hyresrätter. 
Lägenheternas storlek varierar från tvåor till 
femmor.

Bilparkeringsplatser
Cirka 200 parkeringsplatser för boende, han-
del och service.

Cykelparkering
Ungefär 160 platser för cyklar, varav cirka 120 
under tak.

Byggherre/Arkitekter
Kommunens samarbetspartner i projek-
tet med utveckling av Rönninge centrum är 
SMÅA AB. Illustrationer och skisser har gjorts 
av Södergruppen Arkitekter AB och WSP 
Stadsutveckling.

Ekonomi
Målet är att projektet går ihop ekonomiskt. 
Kommunens kostnader för allmänna anlägg-
ningar ska täckas av ersättningar från exploa-
tören. 

Kostnaderna för utbyggnad av allmänna 
anläggningar beräknas till 18 miljoner kronor. 
Den preliminära exploateringsersättningen är 
på drygt 12 miljoner kronor. Dessutom beräk-
nas exploatören betala en ersättning för bygg-
nation av allmänna anläggningar på 6 miljo-
ner kronor. 

snaBBFaKta oM FÖrnyelsen aV rÖnnInGe CentruM

utveckling av rönninge torg 
med ny torgmiljö och nya hem 

Nya Rönninge torg sett från väster med Torghuset till höger.

3
Rönninge torg utvecklas 
till en naturlig mötesplats 

och rustas upp med ny belysning, 
ny plattläggning och nya plante-
ringar. Det nya bostadshuset som 
kallas Torghuset ger bättre förut-
sättningar för en levande torgmil-
jö med handel och service i bot-
tenvåningen. 
 Den totala butiksytan blir 

ungefär 320 kvadratmeter och för-
delas på ett antal butiker. Jämfört 
med tidigare förslag har husets 
fasad mot torget fått ett lättare 
och luftigare utseende med stora 
balkonger och fönsterpartier.
 Eftersom marken sluttar upp 
från torget får Torghuset fyra 
våningar mot Dånviksvägen och 
fem mot torget. Dånviksvägen 

får en ny funktion som stads-
gata. Här finns entréer och kant-
stensparkering. Huset är indra-
get cirka tio meter från butiksfa-
saderna vid torget och den översta 
våningen är indragen ytterligare 
två meter. Det gör att byggnaden 
upplevs som lägre från torget. I 
huset ska det finnas 26-30 hyres-
rätter.

Torghusets gavel mot Nära Ting. 



Gemensamma utgångspunkter för bebyggelsen
De tre bostadskvarteren med 
flerfamiljshus utformas med 
några gemensamma utgångs-
punkter. 
 Kvarterens ytterfasader ut 
mot gatorna fungerar som ett 
skydd mot den gård eller det 
torg som husen vetter emot. 
Ytterväggen är uppbyggd av 
bullerdämpande material och 
uppfyller kraven för ljuddämp-
ning och skydd. Fasaderna ut 

mot gatorna är strama och mer 
stadsmässiga med putslika ytor 
i jordkulörer. 
 Gatuplanet ägnas särskild 
omsorg eftersom det är vikti-
gast för hur huset upplevs av 
förbipasserande.
 In mot gården är fasaderna 
lättare och ljusare, med inslag 
av träpanel. Alla balkonger pla-
ceras mot gården som är buller-
skyddad mot bilar och tåg.

Behov av nya hem
Det finns ett stort behov av nya hem i hela stockholmsregionen. Även 
i Salems kommun finns en ökande efterfrågan. Kötiden för en hyres-
lägenhet i kommunen har under de senaste två åren ökat från cirka ett 
år till två/tre år. 
 I Rönningeområdet finns en efterfrågan på mindre och servicenä-
ra lägenheter. Efterfrågan kommer bland annat från unga vuxna och 
villaägare som vill bo kvar i Rönninge men ha ett mer bekymmersfritt 
boende.

Salems kommun, postadress 144 80 Rönninge, besöksadress Säby Torg 16.
Telefon 532 598 00, e-post info@salem.se, webbplats www.salem.se
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Nära Ting-huset blir centralpunkt för de nya torgmiljöerna 

Busstorgskvarterets fasad mot norr/cykelparkering

Torghusets fasad mot Rönninge torg

Här får du veta mer
Läs allt om Rönninge centrum på kommu-
nens webbplats www.salem.se/ronninge-
centrum. Du kan även kontakta:

 » Anders Öttenius
miljö- och samhällsbyggnadschef
08-532 599 08, 070-623 30 61
anders.ottenus@salem.se

 » Conny Olsson
kommunarkitekt
08-532 598 99, 070-623 30 32
conny.olsson@salem.se

 » Magnus Hansson
exploateringsingenjör
08-532 599 42, 070-042-55 75
magnus.hansson@salem.se

tankar om 
utvecklingen av 

Rönninge centrum

Vilka är dina tankar om förslaget till utveck-
ling av Rönninge centrum? Skriv ner hur du 
tänker och motivera varför. Skicka in detta 
till oss på adress Salems kommun, miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
144 80 eller via mail till msb@salem.se. 
Märk kuvertet eller mailet med rubriken 
”Rönninge centrum”. Senast den 29 april 
vill vi ha ditt brev eller mail.

torgmiljöer
Nära Ting-huset är en fin representant för Rönninges trävillor från 
förra sekelskiftet. Huset kommer att stå som mittpunkt i det nya 
Rönninge centrum och runt huset bildas tre offentliga rum i form 
av torgmiljöer.
 Norr om Nära Ting-huset bildas en ny plats som länkar busstor-
get till nya Rönninge torg. Det inramas av själva huset, en cykel-
parkering under tak, en pergola, en arkad mot busstorget och 
gaveln på Busstorgskvarteret.
 Söder om Nära Ting-huset bildas ett mindre torg invid entrén 
till pendeltåget som ramas in av villan och två nya husgavlar. Här 
finns även plats för cykelparkering.
 Väster om Nära Ting-huset blir dagens Rönninge torg tydli-
gare och mer innehållsrikt. Längs med hela södra sidan tillkom-
mer butikslokaler i ett plan. Stora skyltfönster och något indragna 
entréer bildar en fond åt torget. Coops fasad får en byggrätt för en 
ny, modern entré med skärmtak.

processen
I arbetet med en utveckling av Rönninge cen-
trum har synpunkter behandlats under resans 
gång. Först i samband med den arkitekttäv-
ling som genomfördes 2008 och sedan under 
programsamrådet 2011.

De tydligaste synpunkterna under program-
samrådet gällde ett högre punkthus vid torget 
och ett bostadshus bredvid ”Bamses kiosk”. 
Dessa båda förslag har tagits bort och bostä-
derna har fördelats på ett annat vis. Bredvid 
”Bamses kiosk” finns nu istället cykelparke-
ring och en pergola som markerar ingången 
till Rönninge torg från det nya busstorget. 

Vissa framförde även synpunkter på att det 
överhuvudtaget skulle byggas i Rönninge 
centrum. Det finns dock en bred politisk 
majoritet som är ense om att Rönninge cen-
trum ska utvecklas.

tidigare 
medborgardialoger
Dialoger har tidigare anordnats, bland annat 
i samband med arkitekttävling 2008 och pro-
gramsamråd 2011.

Detta händer i samrådet
 » Samrådet om Rönninge centrum pågår 

mellan 5 mars och 29 april.
 » Samrådsmöte i Rönninge gymnasiums 

aula måndagen den 18 mars kl 18.00-
21.00

 » Kommunen informerar på Rönninge torg 
lördagen den 23 mars kl 09.00-17.00 och 
onsdagen den 27 mars kl 16.00-20.00

tidplan för förnyelsen 
av Rönninge centrum
Preliminär tidsplan för förnyelsearbetet under 
2013 är:
 » Utställning av detaljplanen i juni.
 » Bygg- och miljönämnden godkänner 

detaljplanen i september
 » Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen 

i oktober
 » Kommunfullmäktige antar detaljplanen i 

november

Den nya detaljplanen kan vinna laga kraft 
före årsskiftet 2013/2014. Enligt prelimi-
när tidsplan kan den första inflyttningen ske 
under 2015. Sedan kan husen bli klara i olika 
etapper fram till och med 2019. Planeringen 
av etapperna är inte klar.


