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PLANDATA

Planområdet omfattar cirka 18 hektar och är beläget 
i den sydvästra delen av Salems kommun i Rönninge. 
Området gränsar mot sjön Uttran och mot planområ-
dena Uttringe Hage, Heliodal och Linden.

Inom området finns ett 10-tal fastigheter bebyggda 
med permanentbostäder i form av enbostadshus. 
Resterade fastigheter är obebyggda. Kommunen äger 
tre fastigheter inom planområdet inom området och 
resterande är privatägda. Två av kommunens fastig-
heter är vägfastigheter.

SYFTE
 
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsätt-
ningarna för förtätning och bevarande av värdefull 
natur- och kulturmiljö inom Södra Ekdalen. Syftet är 
också att utreda utbyggnad av det kommunala vatten- 
och avloppssystemet samt vägnätet.

Kommunen har som avsikt att ta fram ett övergripan-
de förslag för att klargöra ett helhetligt mönster för 
bebyggelsestrukturen och vägnätet inom området. 

Genom att ta fram ett planprogram är avsikten att 
visa kommunens intentioner för området i ett tidigt 

SYFTE OCH HUVUDRAG

1

Fastigheter inom planområdet

skede. Genom att programmet har varit ute på samråd 
har kommunen fått chans att fånga upp synpunkter 
från de boende inom området då programmet kom-
mer ligga till grund för vidare framtagande av detaljpla-
ner.



PLANOMRÅDE

Illustration över planområdet.

Ortofoto över planområdet.
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POLITISKA BESLUT
 
Den nionde april 2018, beslutade Kommunstyrelsen 
KS § 35, att uppdra Miljö- och samhällsbyggnadsför-
valtningen att upprätta program till detaljplaner för 
Södra Ekdalen. Beslutet grundade sig på en förstudie 
som tagits fram, Förstudie för planläggning av Södra 
Ekdalen, daterad 2018-03-21.

Kommunstyrelsen beslöt den 28 november 2016,  KS 
§ 104, att minsta tomtstorlek inom Södra Ekdalen 
ska vara 1200 kvadratmeter. Ärendet om tomtstorlek 
togs upp på nytt i KSAU (kommunstyrelsens arbets-
utskott) under september och oktober 2020. Efter 
ställningstagande i KSAU kan minsta fastighetsstorlek 
på fastigheten Uttringe 1:57 tillåtas uppgå till minst 
800 kvadratmeter.  

ÖVERSIKTSPLAN 

Gällande översiktsplan “Översiktsplan för Salems 
kommun 2030” antogs av kommunfullmäktige den 14 
juni 2018. I översiktsplanen benämns området som 
ett förändringsområde (område F15) som föreslås 
byggas ut med cirka 50 permanentbebodda småhus 
efter år 2023 med minsta fastighetsstorlek om 1200 
kvadratmeter. All bebyggelse ska anslutas till det 
kommunala avloppsnätet. Inom Södra Ekdalens plan-
område finns även Uttringe gård, uppförd år 1898, 

fastighetsägare om att planläggningen ska ge fler 
byggrätter än vad programmet förslår. Detta gäller 
främst fastigheter norr om Uttringe gårds väg. 

GÄLLANDE DETALJPLANER 
 
I huvudsak är området inte tidigare detaljplanelagt. 
Undantag är en smal remsa kvartersmark för bo-
stadsändamål utan byggrätt, längs Uttringevägen som 
ingår i Uttringe Hages detaljplan av gatukostnadsskäl. 
Genomförandetiden har löpt ut.

RECIPIENT 
 
Planområdet har sitt avrinningsområde till ytvatt 
enförekomsten Uttran (vattenförekomst SE656562-
131394) med miljökvalitetsnormer god ekologisk 
status till 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Enligt 
VISS senaste klassning uppnådde Uttran en otillfreds-
ställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status på grund av att ämnena kvicksilver och poly-
bromeradedifenyletrar (PBDE) överskrider aktuella 
gränsvärden.

benämnt som en av kommunens bevarandeområden 
inom kultur (område BK12). Nuvarande markan-
vändning för Uttringe gård föreslås fortsätta gälla. 
Uttringe gård med trädgård belyser en viktig del av 
kommunens historia. Mindre kompletteringsåtgärder, 
tillbyggnader eller dylikt av befintlig bebyggelse an-
passad till den kulturhistoriska miljön kan accepteras. 
Uttringe gård finns också med som 1 av 13 närmiljöer 
som särskilt ingående belyser viktiga delar av kommu-
nens historia.

FÖRSTUDIE

En förstudie, Förstudie för planläggning av Södra 
Ekdalen, daterad 2018-03-21, har tagits fram inför 
planprogrammet. Syftet med förstudien var att få 
en översiktlig uppfattning om förutsättningarna för 
planläggningen och genomförandet. Förstudien var 
avsedd att ligga till grund för ett politiskt beslut att 
uppdra förvaltningen att påbörja planläggning enligt 
Plan- och bygglagen genom att upprätta ett planpro-
gram. 

Under förstudien visade kommunen en tidig skiss 
över möjlig ny bebyggelse där utredningar framtagna 
vid ett senare skede, under programmet, visat att 
exploatering ej är lämplig, bland annat på grund av 
höga naturvärden. Det har framkommit under pro-
gramskedet att skissen skapat förväntningar hos flera 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE OCH RIKTLINJER
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UNDERSÖKNING AV 
MILJÖPÅVERKAN
 
En undersökning av miljöpåverkan enligt Miljöbalken 
6 kap. § 5 har tagits fram. Den sammantagna bedöm-
ningen är att en strategisk miljöbedömning inte är 
nödvändig. Undersökningen belyser dock vikten av 
att hänsyns tas, ur ett ekologiskt perspektiv, till de na-
turvärden som finns inom området. Det är viktigt att 
både skydda och bevara en del av de grönområden 
som finns inom planområdet samt att skapa gröna 
samband. Undersökningen belyser även att vidare ut-
redningar kommer behöva göras gällande dagvatten, 
buller, skred och föroreningar. Den kulturhistoriska 
miljön inom området benämns också som viktig att 
beakta.

RIKSINTRESSEN OCH STRANDSKYDD

Inga riksintressen berör planområdet. Strandskydd 
gäller 100 meter från Uttrans strand både på land och 
i vattnen.

GATUKOSTNADER

Gatukostnader kommer att tas ut i samband med att 
området detaljplaneläggs. En gatukostnadsutredning 
kommer att tas fram parallellt med detaljplanearbetet 
och utgå från kommunens  gatukostnadspolicy.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE OCH RIKTLINJER
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BEFINTLIGT OMRÅDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

BEBYGGELSE
 
Nuvarande bebyggelse inom programområdet består 
av ett 10-tal friliggande småhus och Uttringe gård. 
Uttringe gård nyttjas som en föreningslokal och intill 
det finns ett småhus i föreningens ägo som inte 
är en permanentbostad. Uttringe gård är utpekad 
som kulturhistoriskt intressant. Fastigheterna inom 
planområdet är stora och exploateringsgraden är låg i 
relation till områdets yta.

OMRÅDETS KARAKTÄRSDRAG

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av 
Rönninge. I den delen av Rönninge brukar generellt 
bebyggelsen från epoken kring sekelskiftet 1900 
framhållas som den mest karaktäristiska, även om 
också senare tidsperioder finns representerade. 
Några tidstypiska karaktärsdrag från tidigt 1900-tal är 
att bostadshusen vanligen är uppförda i en och halv 
eller två plan med källare eller torpargrund. Fasader 
är ofta av träpanel målad i röd slamfärg (falurött) eller 
i oljefärg, främst i ljusa milda kulörer som gult, ljus-
grått eller grågrönt, med snickeridetaljer i en eller två 
kontrasterande färger/nyanser, dock sällan rent vitt. 
Taktäckning är oftast lertegel eller falsad plåt. Takfor-
men kan vara sadeltak, brutet och ibland halvvalmat, 
med tunt takutsprång som sticker ut relativt långt vid 
både takfot och gavlar.

Längs Uttringe Gårds väg, Uttringevägen, Plantskole-
vägen och Karlskronaviksvägen ligger tidstypiska 
egnahemshus från 1900-talets början, byggda i en 
våning med inredd vind under sadeltak och klädda 
med rödfärgad panel. Byggnadstypen är ofta försedd 
med symmetriskt placerad veranda i en eller två 
våningar. Bebyggelse beskrivs vara från sekelskiftet 
typisk panelarkitektur med omväxlande liggande och 
stående panel, symmetriskt placerad veranda och en 
lätt arkitektur med kraftigt utskjutande taksprång.

Spridda inom helhetsmiljön ligger ett antal tidstypiska 
sportstugor från 1930-talet. Huset på Ekbacksvägen 
50, byggt år 1931 i en våning med flackt sadeltak, lig-
gande grönmålad panel och asymmetrisk fönsterpla-
cering, finns beskrivet som ett bra exempel på denna 
byggnadstyp i funktionalistisk stil. 

Ett tidigt och typiskt inslag i Rönninge var handel-
strädgårdarna där en finns belägen inom progra-
mområdet på Uttringevägen 113-115. Samtliga 
handelsträdgårdar är nedlagda men rester av träd-
gårdsanläggningarna kan fortfarande finnas kvar.

KULTURHISTORISKA MILJÖER 
OCH BEBYGGELSE

I den kulturhistoriska inventeringen Rönninge kultur-
historiska miljöer, framtagen av Stiftelsen Stockholms 
Läns Museum och Salems kommun år 1986, är delar 
av planområdet utpekat. En större del av program-
området är beskriven som en kulturhistorisk viktig 
Helhetsmiljö - område med kulturhistoriskt värdefull 
struktur och området kring Uttringe gård är utpekat 
som en kulturhistoriskt viktig Närmiljö - område som 
särskilt ingående belyser viktiga delar av kommunens 
historia. 

KULTURHISTORISK VIKTIGT HELHETSMILJÖ, 
UTTRANS NORRA OCH DÅNVIKENS ÖSTRA 
STRAND

Helhetsmiljöns västra del består av kuperade partier 
med delvis bergig strand omväxlande med låglän-
ta vikar vid sjön Uttran. Inslag av ek är fortfarande 
karaktäristiskt för landskapsbilden. Kulturlandskapet 
är präglat av att Uttringe gård var i drift fram till andra 
världskriget. Odlingsmarken brukades fortfarande 
medan de mera kuperade skogs- och hagmarkerna 
exploateras vid 1900-talets början.
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BEFINTLIGT OMRÅDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

UTTRINGE GÅRD - KULTURHISTORISK 
VÄRDEFULL NÄRMILJÖ 

Uttringe gård är belägen i den sydvästra delen av 
programområdet och är utpekad som en kulturhis-
torisk värdefull närmiljö. Närmiljön kring Uttringe 
gård beskrivs bidra till förståelsen för en väsentlig 
del av Rönningetraktens historia. Gården har samma 
bebyggelseläge som vid 1700-talets början. Nuva-
rande byggnad är uppförd år 1898 med Ladviks gård, 
väster om Bornsjön, som förebild. Uttringevägen 
norrut, mot Rönninge gård har, i stort sett, behållit 
samma sträckning som redovisas på kartmaterial från 
år 1706. 

SÄRSKILT UTPEKAD BEBYGGELSE

En bebyggelsehistorisk inventering genomfördes år 
1982 av länsantikvarien. Inventeringen fastställde 
vilka byggnader och fastigheter som har särskilt
kulturmiljövärde. Mellan 2015–2016 har en ny foto-
dokumentering av samma bebyggelse genomförts.  
Uttringe gård, som är belägen på fastigheten Utt-
ringe 1:180, är klassad som kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. På fastigheten Uttringe 1:180 finns en 
gammal sportstuga och bagarstuga som är klassade 
som kulturhistoriskt intressant eller ur miljösynpunkt 
viktig bebyggelse. Befintligt bostadshus på fastigheten 

NATUR OCH REKREATION

Inom Södra Ekdalen finns en varierad natur bestå-
ende av öppna gräsytor, ängsmark och skogsterräng 
med en rik biologisk mångfald. Inom området finns 
flera värdefulla äldre träd, såsom exempelvis ekar 
och tallar. I söder gränsar programområdet till sjön 
Uttran, som angränsar både till Botkyrka och Söder-
tälje kommun. 

Södra Ekdalen gränsar i den norra delen till området 
Källdalen/Ekdalen, som är ett bevarat skogs- och
hagmarksområde i Rönninge. Området har inslag av 
lövträd och utgör en värdefull trädmiljö med bland 
annat ek och alkärr och är utpekad i kommunens 
översiktsplan som ett bevarandeområde för natur. 

I södra delen av programområdet finns en kommunal 
småbåtsbrygga. Området nås via en enkel grusväg 
längs en öppen sluttning ner mot sjön Uttran. Områ-
det är inte inhägnat och bryggan kan nås av allmän-
heten.

Uttringe 1:545, kallad Björkås, och bostadshuset samt 
dess uthus på fastigheten Uttringe 1:304, kallad Fa-
gerås, är båda klassade som kulturhistorisk intressan-
ta eller ur miljösynpunkt viktig bebyggelse. Bostads-
huset på Uttringe 1:603 är klassad som inventerade 
och ej klassad. 

Kulturhistoriskt viktig helhetsmiljö och närmiljö 
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BEFINTLIGT OMRÅDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Inom planområdet är markförhållanden varierande.
Jordarter inom området är bland annat lös lera, berg 
i dagen och mindre områden med sandig morän. 
Bjerking AB har tagit fram en geoteknisk undersök-
ning inom området. Enligt de geotekniska under-
sökningarna lämpar sig området för exploatering av 
bostäder. På grund av områdets växlande topografi 
och jordmån från berg i dagen till lös lera behövs 
olika grundläggningsmetoder för uppförande av 
bostäder. Utredningen belyser att det finns risk för 
skred. I utredningen som tagits fram har restriktioner 
presenterats om vad som bör tillämpas vid uppföran-
de av bebyggelse inom området. För mer information 
hänvisas till utredningen, ”PM Geoteknik, Uttringe 
Södra Ekdalen Salems Kommun, 2016.”

STRANDSKYDD

Inom Södra Ekdalen råder strandskydd 100 meter 
längs Uttrans strand på land och i vatten. Fastighe-
ter inom planområdet som berörs av strandskyddet 
är Uttringe 1:603, Uttringe 1:597, Uttringe 1:180, 
Uttringe 1:1036, Uttringe 3:12, Uttringe 1:58, Utt-
ringe 1:181, Uttringe 1:935, Uttringe 1:57. En del av 
fastigheterna inrymmer bostadsbebyggelse, några är 

Område 4, Ekbackens handelsträdgård, berör enligt 
registret Uttringe 1:952, Ekbacken 31, 35, 36, 37, 38 
och Ekbacken s:5. Detta område ligger i anslutning 
till planområdet och provtagning kan komma att vara 
nödvändig beroende på hur långt ifrån exploatering-
en sker. Föroreningen är inte MIFO-klassificerad.

obebyggda, en av fastigheterna består av en kom-
munal vägfastighet och en inrymmer en kommunal 
båtuppläggningsplats och båtbrygga.

POTENTIELLT FÖRORENAD MARK
 
Inom området har det funnits verksamheter som kan 
ge markföroreningar. Potentiellt förorenade områden 
enligt EBH-registret redovisas i Figur 3. 

Område 1, Åkeri och upplag, berör fastigheten 
Uttringe 1:94. Inom detta område behövs en mindre 
utredning göras, eventuellt med provtagning. Förore-
ningen är inte MIFO-klassificerad.

Område 2, Gustafssons handelsträdgård berör enligt 
registret Uttringe 3:2, Uttringe 1:95, Uttringe 1:751. 
Utredning och provtagning kommer att behöva göras 
på fastigheterna. Föroreningen är riskklassad 2 enligt 
MIFO.

Område 3, Ljusfabriken Pelavia, är beläget på fastig-
heten Uttringe 1:90. Detta område ligger i anslutning 
till planområdet. Vidare utredning behövs göras 
för att kunna göra en bedömning om provtagning 
eventuellt behöver genomföras. Föroreningen är inte 
MIFO-klassificerad.
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BEFINTLIGT OMRÅDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

VÄGAR OCH TRAFIK 
 
Inom planområdet sträcker Uttringe gårds väg och 
Ekbacksvägen. Dagens befintliga utbyggda gatunät 
försörjer Södra Ekdalens relativt stora fastigheter. 
Uttringevägen och Uttringe gårds väg ägs och driftas 
till stor del av Salems kommun. Delar av Uttringe 
gårds väg utgörs av en marksamfällighet där delägan-
de fastigheterna är Uttringe 1:180 och Uttringe 181. 
Kommunen äger dock mark 1-1,5 meter längs med/
på sidorna av vägen.

Uttringe gårds väg är cirka 5,5 meter bred och längs 
med södra delen av vägen sträcker sig en 1,5 meter 
bred gångbana. Gångbanan sträcker sig vidare norrut 
mot Uttringevägen och övergår sedan till en gång- 
och cykelbana. Genom området passerar busslinjen 
731. 

Vid framförallt tre punkter längs med Uttringe gårds 
väg är siktförhållanden mindre bra, kurvan där Utt-
ringe gårds väg övergår till Uttringevägen, i höjd med 
befintlig krön och i korsningen med  Ekbacksvägen.

VATTEN OCH AVLOPP

En utbyggnad av det kommunala VA-systemet gjordes 
i början av 2000-talet i samband med detaljplan 
för Uttringe Hage och detaljplan för Linden 3 m fl. 
Flertalet befintliga hus inom planområdet är sedan 
tidigare anslutna, varav tre ännu inte har anslutit sig. I 
Elgerudsvägen är ledningarna förberedda för anslut-
ning västerut över Uttringe 1:90. Kommunalt VA finns 
därmed utbyggt inom större delar av planområdet 
dels längs Uttringevägen, längs Uttringe Gårds väg 
och dels längs Elgerudsvägen.

PUMPSTATION FÖR AVLOPP 

En avloppspumpstation finns söder om Ekbacksvä-
gens vändplan, cirka 30 meter öster om planom-
rådet. Ytterligare en avloppspumpstation finns vid 
Uttringevägens västra sida, mittemot Hagsätervägen 
nordväst om planområdet. Hänsyn bör tas till befint-
liga pumpstationer vid byggnation för att undvika 
luktstörningar.

FORNLÄMNINGAR

Stiftelsen Kulturmiljövård utförde 2012 en arkeologisk 
utredning inom Södra Ekdalen. Inom planområdet 
finns det tre konstaterade fornlämningsområden, 
varav ett gravfält och två gravrösen (se figur 5). Grav-
fältet är placerat norr om Uttringe gårds väg och är 
beläget på delar av fem fastigheter. Ytterligare längre 
norrut är de två andra gravrösen belägna. Ett av grav-
rösen ligger på fastigheten Uttringe 1:752 och den 
andra är beläget norr på fastigheten Uttringe 1:90. 
Objektens närmare utbredning och läge kan behöva 
utredas ytterligare. Därtill finns ett stenröse på Utt-
ringe 3:12 som kan vara en fornlämning, men som ej 
är utredd. Ytterligare ett område kring Uttringe Gård, 
som formellt sett inte är fornlämning eftersom går-
den ej är varaktigt övergiven, har ett snarlikt lagskydd. 

Mer information om dessa fornlämningar och dess 
undersökning finns att läsa i utredningen, ”Södra 
Ekdalen, Gravar och boplatslägen vid Karlskronaviken, 
Arkeologisk utredning etapp 2, 2012”.

RADON 
 
Enligt kommunens översiktsplan ingår inte Södra 
Ekdalen i ett område som är utpekat som ett högrisk-
område för markradon. 
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BEFINTLIGT OMRÅDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

EL OCH UPPVÄRMNING

Elnätstationer finns vid Uttringe gårds väg och vid Utt-
ringevägen. Ombyggnation och komplettering med 
nya elnätanläggningar kan behövas. Eventuellt kan 
ytterligare en elstation behöva uppföras.

Södertörns Fjärrvärme har fjärrvärmeledningar i an-
slutning till planområdet. Möjlighet till uppvärmning 
kan ske med vattenburna system genom anslutning 
till fjärrvärmenätet.

9



 

 
 

BESKRIVNING AV PROGRAMFÖRSLAGET

TECKENFÖRKLARING

FIGUR 4.

A     -       Förtätas med cirka fem småhus

B      -       Förtätas med cirka 15 småhus

C      -      Förtätas med cirka tio småhus

D      -      Förtätas med cirka tio småhus
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BEBYGGELSESTRUKTUR

Planområdet föreslås förtätas med cirka 40 friliggan-
de småhus (enbostadshus). Möjligheten till parhus 
föreslås utredas vidare under detaljplanearbetet. Be-
slutad fastighetsstorlek är 1200 kvadratmeter enligt 
beslut i kommunstyrelsen den 28 november 2016, § 
104. Undantag om 1200 kvadratmeter kan göras på 
fastigheten Uttringe 1:57 med en minsta tomtstorlek 
om 800 kvadratmeter efter ställningstagande i kom-
munstyrelsens arbetsutskott den 28 september 2020. 
Största byggnadsarea för huvudbyggnad och komple-
mentbebyggelse bör utredas vidare under detaljpla-
nearbetet och kan variera beroende på bland annat 
terrängförhållanden, landskapsbild, naturvärden och 
kulturvärden. 

OMRÅDE A

Inom område A utreds möjlighet till högst fem bostä-
der i enbostadshus eller parhus. Inom området finns 
bland annat höga djur- och naturvärden varför en 
förtätning bör ske varsamt. Hårdgöringsgraden bör 
hållas låg. 

KULTUR OCH ARKEOLOGI

Uttringe Gård är utpekad som en av Rönninges kul-
turhistoriska miljöer av betydelse. Det är viktigt att 
hänsyn tas i samband med förtätningen av området. I 
den utredning som tagits fram för Rönninges kultur-
miljöer beskrivs att Uttringe Gård och Uttringevägen 
norrut mot Rönninge Gård, har samma bebyggelselä-
ge som vid 1700-talets början. För att inte förändra 
Uttringevägen norrut mot Rönninge gård i allt för 
stor utsträckning och påverka områdets karaktär och 
kulturvärden negativt föreslås bebyggelse längs med 
vägen placeras med en väl tilltagen, öppen förgårds-
mark.

En ny kulturhistorisk bebyggelseinventering före-
slås tas fram för att identifiera värden och ge stöd i 
det fortsatta planarbetet. Befintlig utredning berör 
inte all bebyggelse inom planområdet och behöver 
aktualiseras. Utredningen bör även identifiera viktiga 
kulturhistoriska miljöer och strukturer. Skydds- och 
varsamhetsbestämmelser kan bli aktuella. 

Identifierade fornlämningar inom planområdet är 
skyddade enligt kulturmiljölagen men kan även behö-
va skyddas i detaljplanen. Objektens närmare utbred-
ning och läge kan behöva utredas ytterligare.

OMRÅDE B

Inom område B föreslås möjligheten till cirka 15 
enbostadshus med minsta fastighetsstorlek om 800 
kvadratmeter alternativt nio parhus utredas. Bebyg-
gelsen kan hållas något mindre i skala i samklang med 
bebyggelsen öster om Ekbacksvägen. Identifierade 
naturvärden längs Uttringe gårds vägs södra sida före-
slås bevaras. Ingen bebyggelse föreslås inom strand-
skyddat område. 

OMRÅDE C OCH D

För område C och D föreslår cirka 10 enbostadshus 
inom vardera område utredas vidare. Bebyggelsen 
längs med Uttringevägen och Uttringe gårds väg 
föreslås placeras en bit in på fastigheten med öppen 
förgårdsmark intill vägen med hänsyn till områdets 
karaktär och kulturvärden. Hårdgöringsgraden bör 
hållas låg för att bevara områdets gröna karaktär.

UTTRINGE GÅRD

Avstyckning och nytillkommen bebyggelse bör inte 
tillåtas på grund av strandskydd, kulturmiljövärde och 
arkeologiska förutsättningar. Eventuellt skulle någon 
komplementbyggnad kunna tillåtas uppföras.

BESKRIVNING AV PROGRAMFÖRSLAGET
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GESTALTNING

Under ett detaljplanearbete ska bland annat hänsyn 
till områdets karaktär, kulturhistoriska och naturvär-
den samt området landskapsbild beaktas. En kultur-
historisk inventering föreslås tas fram i syfte om att 
identifiera höga kulturhistoriska värden för att bland 
annat vara vägledande i det fortsatta planarbetet vad 
gäller både gestaltning och anpassning till miljön. 
Utifrån tidigare gestaltningsprogram och utredningar 
för omkringliggande bebyggelse i sydvästra Rönninge, 
föreslås att bebyggelsen inom planområdet uppföras i 
en och en halv till två våningar med träfasad.

STRANDSKYDD

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i 
hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. 
Strandskydd råder normalt 100 meter på land och i 
vatten, men kan utökas till 300 meter om det behövs 
för att säkra någon av strandskyddets syften. Strand-
skyddet har två övergripande syften; att långsiktigt 
trygga allmänhetens tillgång till strandområden och 
att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom 
strandskyddat område är det förbjudet att uppfö-
ra nya byggnader, ändra byggnader eller sätta upp 
andra anläggningar eller anordningar som avhåller 
allmänheten från att röra sig där, såsom bryggor eller 
staket, gräva, spränga eller på annat sätt förbereda 
för sådana åtgärder, utföra andra åtgärder som kan 

Uttringe 3:12, Uttringe 1:58, Uttringe 1:181, Uttringe 
1:935, Uttringe 1:57. En del av fastigheterna inrym-
mer bostadsbebyggelse, några är obebyggda, en av 
fastigheterna består av en kommunal vägfastighet 
och en inrymmer en kommunal båtuppläggningsplats 
och båtbrygga.

Kommunen ser det möjligt att utreda ett eventuellt 
upphävande av strandskydd för delar av planområdet 
mot de särskilda skälen 1, 2 och 5. Det handlar bland 
annat om befintlig bebyggelse samt kommunens 
båtuppläggningsplats och båtbrygga. Ett eventuellt 
upphävande av strandskyddet ska hanteras och utre-
das vidare inom ett detaljplanearbete.

skada växt- och djurliv såsom att fälla träd, lägga upp 
massor, gödsla eller muddra. 

I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd 
enligt 7 kap. Miljöbalken för ett område, om det 
finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta 
området i anspråk på det sätt som avses med planen 
väger tyngre än strandskyddsintresset. De särskilda 
skälen är:

   1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften,
   2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen,
   3. behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodo-
ses utanför området,
   4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet 
och utvidgningen inte kan genomföras utanför områ-
det,
   5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angelä-
get allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området, eller
   6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat 
mycket angeläget intresse.

Inom Södra Ekdalen råder strandskydd 100 meter 
längs Uttrans strand. Fastigheter inom planområ-
det som berörs av strandskyddet är Uttringe 1:603, 
Uttringe 1:597, Uttringe 1:180, Uttringe 1:1036, 
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Strandskydd 100 meter på land och i vatten illustrerat i blått
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dvärgpipistrell, nordfladdermus, större brunflad-
dermus, tajdafladdermus/mustaschfladdermus och 
vattenfladdermus. Två av dessa arter är skyddade en-
ligt § 9 artskyddsförordningen (ASF). Resterande sex 
arter är skyddade enligt § 4 artskyddsförordningen. 

Inom området identifierades även sex rödlistade 
arter. Tre av dessa arter var tallticka, svartöra och 
rutskinn som tillhör hotkategorin Nära hotade arter 
(NT). Två arter, ask och tallharticka, är starkt hotade 
(EN) och en art, skogsalm, tillhör den högsta hotkate-
gorin akut hotade arter (CR). 

Förutom de rödlistade arterna hittades tretton natur-
vårdsintressanta arter. Fyra av dessa arter är klassade 
som signalarter av Skogsstyrelsen. Åtta av arterna 
indikerar ängs- och betesmarker. En art är typisk för 
svämlövskog. Inom området har även många skydds-
värda träd identifierats, såsom äldre ekar och tallar 
samt betydande ädellövträdsmiljöer. 

För att gynna biologisk mångfald i området föreslås 
områden som har högt naturvärde (klass 2) undantas 
från exploatering samt att en skyddszon bör lämnas 
runt områdena. Områden med påtagligt värde (klass 
3) bör sparas i så stor utsträckning som möjligt, men 
varsam förtätning kan utredas vidare under detaljpla-
neprocessen. Hur områden med höga naturvärden 
ska planläggas utreds vidare under detaljplanearbe-
tet. 

NATUR OCH GRÖNSTRUKTUR

Inom Södra Ekdalen finns områden med höga natur-
värden. Tre utredningar som berör naturvärden har 
tagits fram i samband med planarbetet, Naturvär-
desbedömning av naturområde för Södra Ekdalen, 
Salems kommun (ADOXA Naturvård, 2012), Natur-
värdesinventering Södra Ekdalen (Ekologigruppen 
2019) och Ekologisk utredning, Södra Ekdalen, Salems 
kommun (AFRY 2020).  

Syftet med naturvärdesinventeringen, framtagen 
av Ekologigruppen, var att beskriva och värdera 
naturområden av betydelse för biologisk mångfald 
inom planområdet. Den inventering och klassning 
som genomfördes har skett enligt SIS-standard (SS 
199000:2014) och genomfördes under perioden 
augusti till september 2019. Syftet med den ekolo-
giska utredningen var att, med avstamp i genomförd 
naturvärdesinventering, analysera naturvärdenas 
känslighet mot exploatering samt hur de kan utveck-
las och bindas samman. I samband med den ekologis-
ka utredningen togs även en övergripande trädinven-
tering fram. 

Inom planområdet identifierades arter som är skyd-
dade enligt artskyddsförordningen. De arter som 
identifierades var liljekonvalj, gullviva, spillkråka, 
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musinventeringen var att identifiera förekomsten av 
fladdermöss, utreda eventuell påverkan på fladder-
musfaunan vid exploatering inom området samt ge 
förslag på eventuella skyddsåtgärder som behöver 
vidtas vid exploatering med hänsyn till artskyddsför-
ordningen.

Alla arter av fladdermöss är i Sverige fredade enligt 3 
§ jaktlagen och fridlysta enligt Artskyddsförordning-
ens fridlysningsbestämmelser 4 §. Av de i Sverige 
regelbundet förekommande arterna är nio upptagna 
på Artdatabankens nationella rödlista (Artdatabanken 
2015) och bedöms vara hotade på nationell nivå, 
då populationen av den rödlistade arten antingen 
är mycket liten, eller är liten och bedöms minska i 
avsevärd takt. Sverige har också undertecknat det 
Europeiska fladdermusavtalet EUROBATS. Avtalet 
är långtgående och skyddar även fladdermössens 
livsmiljöer. 

Fridlysningen av fladdermöss innebär enligt Art-
skyddsförordningen (2007:845 4§), att det är för-
bjudet att: 1. avsiktligt fånga eller döda djur, 2. 
avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, 
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden 
eller viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier 
hos djuren.

Förekomster av rödlistade arter och arter med högsta 
indikatorvärde bör i möjligaste mån skyddas från ex-
ploatering och hänsyn till förekomsten av arterna bör 
tas vid skötsel av området. Arter med mycket högt 
indikatorvärde är antingen ovanliga, rödlistade eller 
hotade arter, eller arter som i sig gör att området är 
skyddsvärt. Bebyggelse bör anpassas så att värdefulla 
tallar och ekar i möjligaste mån sparas och skyddas i 
detaljplanen. 

GRÖNT SAMBAND

I kommande planläggning är det viktigt att stärka de 
gröna samband som finns mellan nyckelbiotoper-
na norr om planområdet och de naturvärden som 
finns vid Uttringe gård och längs med Uttrans strand. 
För att stärka det gröna sambandet kan bland an-
nat strategiska delar av planområdet undantas från 
bebyggelse samt naturvårdshöjande åtgärder utföras 
såsom gallring runt äldre ädellövträd och plantering 
av buskar inom viktiga stråk. En annan åtgärd kan vara 
att plantera ädellövträd längs med Uttringe gårds väg 
båda sidor, för att på så sätt leda naturvärden längs 
med trädtopparna i nord-sydvästlig riktning.

FLADDERMUSINVENTERING

Sommaren 2019 genomfördes en inventering av 
fladdermöss Inom Södra Ekdalen. Syftet med fladder-
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En försämring av bevarandestatusen för de lokala 
populationerna av fladdermöss får inte ske i samband 
med eventuell exploatering. Om ingrepp görs i om-
råden med förekomst av hålträd finns en uppenbar 
risk att påverka och försämra tillgången till viloplatser 
i området för flera arter fladdermöss. Hålträd som 
fladdermöss regelbundet utnyttjar är skyddade som 
livsmiljö och ingrepp som påverkar dessa träd ne-
gativt strider mot 4 § p 2, i artskyddsförordningen. 
Dessutom finns risk för påverkan på koloniplatser. 
Förekomst av koloniplatser måste utredas närmare 
vid de platser där hålträd förekommer inom planom-
rådet. Med riktade skyddsåtgärder, såsom exempelvis 
bevarande av viktiga hålträd, jaktområden och ett 
grönt samband mellan Källdalen och Uttrans strand-
miljö, bedöms delar av området kunna exploateras 
utan att påverka fladdermössen inom området och 
därmed inte strida mot artskyddsförordningen. Flad-
dermössen kan även missgynnas av upplysta miljöer, 
vilket ska beaktas i kommande planarbete. 

BESKRIVNING AV PROGRAMFÖRSLAGET

Vid inventeringen av fladdermöss noterades sam-
manlagt fem arter, Nordfladdermus,  Mustasch-/tai-
gafladdermus, Dvärgpipistrell, Större brunfladdermus 
och Vattenfladdermus. Samtliga funna arter bedöms 
ha gynnsam bevarandestatus i Sverige och inga av 
arterna är rödlistade. 

Strandmiljöerna utmed sjön Uttran bedöms vara de 
värdefullaste områdena för fladdermöss. Strandmil-
jöerna erbjuder bra jaktmarker för områdets fladder-
möss och har sannolikt ett större upptagningsområde 
än bara för fladdermössen inom planområdet. Hålig-
heter i träd är viktigt för fladdermöss då flera arter 
använder dessa som dagsvisten och koloniplatser. 
I markerna kring Uttringe gård och syd-sydväst om 
Elgerud, finns flera gamla träd som kan vara hålträd 
och dessutom utgör delar av dessa miljöer viktiga 
jaktmarker. Bitvis är dock miljöerna igenväxta med 
slyvegetation och ung gran, vilket är negativt för flad-
dermössen. Området Källdalen, beläget direkt norr 
om Södra Ekdalen, bedömdes ha ganska höga värden 
för fladdermöss baserat på resultaten från tidigare 
genomförd inventering. Södra Ekdalen bedöms vara 
värdefullt för fladdermöss, särskilt om lämpliga åtgär-
der görs i de igenväxande skogs- och hagmarksmiljö-
erna och kopplingen i nord-sydlig riktning förstärks.
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TRAFIK

Utgångspunkten för förslaget till ny gatustruktur är att 
befintliga gator i första hand behålls och att gatunätet 
kompletteras för att möjliggöra trafikförsörjning av 
nybildade fastigheter. Landskapsbilden ska beaktas 
vid planeringen av vägnätet.

UTTRINGE GÅRDS VÄG

Åtgärder behöver genomföras på Uttringe gårds väg 
för att tillgodose den ökade trafikmängden inom 
området och för att höja säkerheten, bland annat för 
oskyddade trafikanter. Enligt förslaget behöver Utt-
ringe gårds väg breddas med en 1,5 meter till totalt 
sju meter för att uppfylla kraven för busstrafik. Utt-
ringe gårds väg och Uttringevägens geometrier kan 
inbjuda till högre hastighet än vad som tillåts. Faktiska 
hastigheter behöver utredas. Kurvan i den sydvästra 
delen av programområdet har skymd sikt varför den 
föreslås breddas. Enligt beslut i kommunstyrelsens 
tekniska utskott den 30 januari 2019 ska förslag på 
hastighetdämpande åtgärder för kurvan tas fram i 
samband med projekteringen. 

Uttringe gårds väg består även av ett krön i höjd med 
infarten till fastighet Uttringe 1:304, där vägens lut-
ning för trafik som färdas i nordöstlig riktning uppgår 
till nästan 13 %. Lutningen tvingar tyngre fordon 
att hålla högre hastigheter för att komma upp. Som 

åtgärd föreslås en profilsänkning av vägen.
Kommunen föreslås bli fortsatt huvudman för all-
män plats på Uttringevägen, Uttringe gårds väg och 
Ekbacksvägen. Kommunen föreslås bli huvudman för 
hela vägen ner till kommunens båtplats. Övriga gator 
föreslås bli gemensamhetsanläggningar. Hur tillfarten 
via Elgerudsvägen ska lösas behöver utredas vidare. 

Vid anläggande av vändplatser ska Avfall Sveriges re-
kommendationer uppfyllas samt räddningstjänstens 
framkomlighet beaktas. Infartsvägar till och väger 
inom områdena bör utföras så att rundkörning eller 
vändning möjliggörs. 

VÄG MOT BÅTPLATSEN

Vidare utredning behövs av vägen ner mot kom-
munens båtbrygga gällande behov av bland annat 
upprustning och p-platser. 

OMRÅDE A

Trafikförsörjningen till område A föreslås ske via El-
gerudsvägen som förlängs i sydvästlig riktning. 
Elgerudsvägen är cirka fem meter bred, vilket även 
dess förlängning föreslås bli. Med en körbanebredd 
om fem meter möjliggörs möte mellan en personbil 
och en lastbil. Vägnätet bör anpassas efter tillkom-
mande antal bostäder och bör utredas vidare under 
ett detaljplanearbete. 

BESKRIVNING AV PROGRAMFÖRSLAGET
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OMRÅDE B

Område B föreslås ansluta till Ekbacksvägen via en ny 
kvartersväg. Anslutning till den nya kvartersgatan
bör inte ske för nära korsningen till Uttringe gårds väg 
med hänsyn till trafiksäkerhet. Vändning kan ske via 
vändplats eller rundkörning och utan backrörelser. 
Kvartersgatan föreslås få en bredd om fem meter för 
att möjliggöra möte mellan personbil och lastbil. En 
gemensamhetsanläggning föreslås bildas för den nya 
kvartersgatan.

OMRÅDE C OCH D

Befintliga infarter från Uttringevägen bör nyttjas för 
anslutning till kommande exploatering i de fall där det 
är möjligt. En ny kvartersväg kan eventuellt behöva 
anläggas för föreslagen bebyggelse i direkt anslutning 
norr om Uttringe gårds väg.   

Körbanebredden föreslås vara fem meter för att 
möjliggöra möte mellan personbil och lastbil. En 
vändplan som medger vändning med typfordon LBn 
utan backning bör eventuellt anläggas beroende på 
fastigheternas utformning och områdets bebyggelse-
struktur. En gemensamhetsanläggning föreslås bildas 
för vägen.

och Hagsätervägen. Avståndet mellan hållplatser-
na är cirka en kilometer, vilket skapar möjlighet att 
anlägga ytterligare en hållplats på Uttringe gårds väg. 
Lokalisering av hållplatsen ska ske med utgångspunkt 
från bussresenärernas behov och möjligheterna att 
skapa goda gång- och cykelförbindelser till och förbi 
hållplatsen. Det är positivt om möjligheter till att 
parkera sin cykel vid busshållplatsen finns. Busshåll-
platsen kan utformas för att även fungera som hastig-
hetsdämpande åtgärd. Vidare utredning bör göras i 
detaljplaneskedet. 

VATTEN OCH AVLOPP

Fastigheter där kommunalt vatten och avlopp ännu 
inte är framdraget föreslås byggas ut. Det är framfö-
rallt området mellan Uttringe gårds väg och Ekbacks-
vägen som kräver utbyggnad. Utöver detta behöver 
ett flertal servisledningar med förbindelsepunkter 
anläggas från befintlig huvudledning längs Uttringe 
gårds väg. Ledningarna längs Uttringe gårds väg be-
höver även sänkas vid en profilsänkning av vägen. 

En sammankoppling mellan VA-ledningarna längs Utt-
ringe gårds väg och Elgerudsvägen, för rundmatning 
av vatten, bör utredas vidare. I samband med detta 
bör även dimensionen på ledningarna längs Uttringe 
gårds väg ses över för att säkra vattentillgången i 
området.

För tillkommande bebyggelse söder om Uttringe 
gårds väg föreslås en mindre gemensam kvartersväg 
anläggas med infart från Uttringe gårds väg. För-
slagsvis kan infarterna samordnas via vägen ner mot 
kommunens båtbrygga. 

KORSNINGEN UTTRINGE GÅRDS VÄG, EK-
BACKSVÄGEN OCH ELGERUDSVÄGEN

I och med exploatering av området kan korsningen 
vid Uttringe gårds väg, Ekbacksvägen och Elgeruds-
vägen komma att behöva byggas ut för att säkerställa 
ett hållbart och trafiksäkert vägnät. Uttringe gårds 
vägs geometri medför högre hastigheter och dålig 
sikt. Siktförhållanden i korsningen bör därför ses över.

GÅNG- OCH CYKELBANA

Gångbanan längs med Uttringe gårds vägs södra sida 
föreslås breddas och bilda en gång- och cykelbana. 
Exakta mått behöver utredas i kommande vägprojek-
tering.

KOLLEKTIVTRAFIK

Busslinje 731 trafikerar sträckan mellan Rönninge sta-
tion, via Tallsätravägen, Rosenlundsskolan och tillbaka 
till Rönninge station. De två närmaste hållplatserna 
till Södra Ekdalen finns lokaliserade vid Toredalsvägen 
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DAGVATTEN 

Under ett detaljplanearbete ska en dagvattenutred-
ning tas fram. Utredningen ska ge förslag på åtgärder 
för att fördröja och rena dagvatten inom planom-
rådet, enligt LOD (lokalt omhändertagande av dag-
vatten). Åtgärdsförslagen till dagvattenhantering ska 
följa kommunens dagvattenstrategi och policy där 
bland annat öppna dagvattenlösningar eftersträvas. 
Dagvattenutredningen ska föreslå dagvattenåtgärder 
som gör att föreslagen förtätning inte kommer att 
påverka möjligheten till att uppnå Uttrans miljökvali-
tetsnormer. Planförslaget bör också eftersträva att så 
få ytor som möjligt hårdgörs. I samband med dagvat-
tenutredningen bör även frågan om översvämnings-
risk utredas. 

FÖRORENINGAR

Det behövs göras vidare utredningar under de-
taljplaneprocessen angående de föroreningar som 
har utpekats. Utredning behövs för att klargöra om 
marken är förorenad och vilka eventuella åtgärder 
som behöver vidtas för att marken ska bli lämplig för 
bostadsändamål (känslig markanvändning, KM).

Det kan vara lämpligt att behandla utpekade förore-
ningar i en gemensam utredning och även identifiera 
hur föroreningarna eventuellt kan ha spridit sig. 

BESKRIVNING AV PROGRAMFÖRSLAGET
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

FASTIGHETER OCH 
SAMFÄLLIGHETER

Programområdet omfattar 22 fastigheter och två 
samfälligheter. Inom planområdet äger kommunen 
två fastigheter varav möjligheten till exploatering 
föreslås utredas inom en. Resterande fastigheter där 
exploatering föreslås är privatägda. Först när alla ut-
redningar är framtagna under detaljplanearbetet kan 
förslag på antal möjliga avstyckningar presenteras. 
Fastigheten Uttringe 1:1049 ingår till största del inom 
detaljplanen för Heliodal. En liten kil av fastigheten 
ingår i Södra Ekdalens programområde, vilken föreslås 
planläggas med kvartersmark och fortsätta tillhöra 
fastigheten Uttringe 1:1049. 

Planavgifter kommer att debiteras i samband med 
bygglov alternativt genom plankostnadsavtal med de 
större fastighetsägarna. 

MARKINLÖSEN

KOMMUNALA VÄGAR

I samband med utbyggnaden av Uttringe gårds väg 
kommer kommunen överta marksamfälligheten Utt-
ringe S:39 genom en fastighetsreglering. Kommunen 
föreslås bli huvudman för marksamfälligheten Utt-

GEMENSAMHETSANLÄGGNING

BEFINTLIG GEMENSAMHETSANLÄGGNING I
ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET 

Elgerudsvägen är en lokalgata med enskilt huvudman-
naskap. Vägen består av en gemensamhetsanläggning 
och förvaltas av en samfällighetsförening. Vägen 
föreslås nyttjas av tillkommande bebyggelse i utbygg-
nadsområdet A. Hur tillfarten via Elgerudsvägen ska 
anordnas behöver utredas vidare.

TILLKOMMANDE 
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

I anslutning till Elgerudsvägen föreslås en gemensam-
hetsanläggning bildas för utbyggnadsområde A. Res-
terande kvartersgator i övriga utbyggnadsområderna 
föreslås bli gemensamhetsanläggningar med enskilt 
huvudmannaskap. 

GATUKOSTNADER

Gatukostnader kommer att tas ut i samband med att 
området detaljplaneläggs. Parallellt med detaljpla-
nearbetet kommer en gatukostnadsutredning att 
upprättas och utredningen kommer att utgå från 
kommunens gatukostnadspolicy.

ringe S:39. Överenskommelse om fastighetsreglering 
kommer att behöva tecknas med berörda delägare.
På fastigheten Uttringe 1:181 finns en väg som sträck-
er sig ner till kommunens fastighet Uttringe 1:58 och 
båtbrygga. Kommunen föreslås bli huvudman för vä-
gen. En fastighetsreglering kommer därför att bli ak-
tuell från fastigheten Uttringe 1:181 till kommunens 
vägfastighet Uttringe 1:935. I samband med fastig-
hetsregleringen behöver ett befintligt vägservitut 
mellan Uttringe 1:181 och Uttringe 1:58 upphävas.  

AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER 

Kommunen kommer, för breddning av allmän gata, 
att behöva upprätta överenskommelser om fastig-
hetsreglering eller genomförandeavtal med berörda 
fastighetsägare inom planområdet.

NATURMARK

Om områden inom programområdet planläggas som 
naturmark och allmän platsmark, kommer fastighets-
regleringar och överenskommelse om fastighetsreg-
lering eller genomförandeavtal behövas att tecknas 
mellan kommunen och berörda fastighetsägare.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

KOMMANDE PLANARBETE

Efter att planprogrammet blivit godkänt kommer 
programmet att ligga som en grund inför det kom-
mande detaljplanearbetet. Processen för att ta fram 
en detaljplan är fastlagd i Plan- och bygglagen och 
en  detaljplan för hela planområdet föreslås att i 
första hand tas fram med standardförfarande. Utökat 
förfarande kan bli aktuellt om nya planförutsättningar 
identifieras. Under detaljplaneprocessen kommer 
tillfällen finnas för berörda invånare att återigen läm-
na synpunkter på förslaget, både under samråd och 
granskning.
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