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Inledning
Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap,

vilket innebär att samråd och granskning har genomförts. Detaljplanen har föregåtts av en

markanvisning som genomfördes 2017.

Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samråd- och

granskningstiden samt kommunens ställningstagande till synpunkterna.

Samråd och granskning

Samråd

Förslag till detaljplan för Södra Hallsta upprättades i mars 2021. Plansamråd pågick under perioden

15 april - 20 maj 2021. Information om samrådet skickades ut enligt sändlista till remissinstanser och

berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen. Samrådsförslaget visades i kommunhusets entré och

i biblioteket Murgrönan samt på kommunens hemsida,

www.salem.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagande-detaljplaner/. Annons

om samråd publicerades i lokaltidningen Mitt i Botkyrka/Salem den 17-23 april 2021. Med anledning

av Coronapandemin genomfördes tre digitala samrådsmöten. Samrådsmöten hölls den 26 april kl

18:00-19:30, den 27 april kl 18:00-19:30 och den 12 maj kl 18:00-19:30. Vid de två första tillfällena

deltog ett 20-tal sakägare. Till tillfället den 12 maj gick en öppen inbjudan ut till allmänheten och

totalt deltog 15 personer.

Granskning

Granskning av planförslaget pågick under perioden 17 maj - 14 juni 2022. Information om

granskningen skickades ut enligt sändlista till remissinstanser och berörda sakägare enligt

fastighetsförteckningen. Granskningsförslaget visades i kommunhusets entré och i biblioteket

Murgrönan samt på kommunens hemsida,

www.salem.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagande-detaljplaner/. Annons

om granskning publicerades i lokaltidningen Mitt i Botkyrka/Salem den 21 - 27 maj 2022.

Revideringar efter samråd

Nedan presenteras de viktigaste revideringarna av planförslaget från samråd till granskning.

Plankarta

- Totalhöjder har justerats för att möjliggöra marginal till bygglovsskedet för exempelvis

nödvändiga teknikutrymmen och varierande marknivåer. Vad gäller radhusen har totalhöjden

höjts för att möjliggöra takterrasser.

- Byggnadsarean för Rönningeporten III har utökats med 100 kvadratmeter söderut, från 500
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till 600 kvadratmeter. En överenskommelse mellan berörd exploatör och

bostadsrättsföreningen för Rönningeporten I har ingåtts. Nödvändigt antal parkeringsplatser

för båda parter kommer ändå att kunna lösas.

- Bestämmelserna e10, e11 och e12 har lagts till. Bestämmelserna begränsar antalet radhus som

får uppföras.

- Planbestämmelser för uppförande av garage under mark har justerats (f4 och f5).

- Angöringslösning till förskolan har reviderats och är nu lokaliserad inom förskolans

kvartersmark istället för inom blivande kommunal vägfastighet.

- Planbestämmelser om gestaltning och utformning av bebyggelsen har lagts till, reviderats

och tydliggjorts. Bestämmelse f8, som reglerar indrag av översta våningen med minst 1,5

meter, har lagts till för Rönningeporten III. En planbestämmelse om att bostadsentréer ska

finnas mot Salemsvägen har lagts till för lamellhusen. Övriga bestämmelser rörande

gestaltning som justerats till granskning är f7 till f10.

- Bestämmelsen m3 “Marken ska vara tillgänglig för översvämning vid skyfall” har lagts till

inom tre ytor.

- Reglering av höjd på bebyggelse inom förskolan har reglerats från nockhöjd till totalhöjd.

- Största byggnadsarea för förskolan har reglerats från 900 till 800 kvadratmeter för att

möjliggöra större friyta inom förskolegården.

- Administrativa bestämmelser (a5 och a6) har lagts till för radhusen och Rönningeporten II för

att reglera att avskärande dike för avledande av vatten vid skyfall ska anläggas.

- Totalhöjden för dansbanan/utomhusscenen har reglerats från sju till fem meter. Tillåten

öppenarea har justerats från 120 till 150 kvadratmeter.

- Ett x-område har lagts till mellan det södra lamellhuset och Rönningeporten III för att säkra

allmänhetens tillgång till NATUR-området i väster.

- Planbestämmelsen b1 “Marken får inte hårdgöras” har lagts till inom kvartersmarken för

Rönningeporten II och mellan de södra radhuslängorna.

Planbeskrivning

- Planbeskrivningen har kompletterats efter de förändrade planbestämmelserna och

reviderade utredningar.

- Planbeskrivningen har reviderats avseende text om friyta inom förskolegården.

- Avsnittet Kompensationsåtgärd har kompletterats med mer information.

- Ett nytt avsnittet om “Förhållande till bebyggelse i Rönninge” har lagts till.

- Volymstudier för de norra kvarteret och Rönningeporten II har lagts till.

- Principer för fasader, fasadutsnitt och materialpalett har lagts till.

- Förtydligande sektioner för landskap och bebyggelse har lagts till.

- Solstudier har lagts till för samtlig föreslagen bebyggelse.

- Avsnitten om Natur- och grönstruktur har kompletterats med information om framtagen

naturvärdesinventering för sumpskogsområdet och rekommenderade åtgärder.
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- Avsnitten om Trafik har kompletterats efter vidarebearbetning av projektering. En

beskrivning av åtgärder som planeras inom Säbytorgsvägen har lagts till. Beskrivning av val av

korsningsutformning i korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen har lagts till.

- Principsektioner för vägutformning har reviderats och kompletterats med två ytterligare

utsnitt.

- Avsnittet om parkering har kompletterats med en text om laddningsinfrastruktur.

- Avsnittet om strandskydd har reviderats efter Länsstyrelsens yttrande.

- Avsnitten om dagvatten har reviderats efter reviderad dagvattenutredning.

- Avsnittet om översvämningsrisk har kompletterats med information om skyfall efter

framtagen skyfallsutredning.

- Avsnittet om Brandsäkerhet har uppdaterats efter yttrande från Södertörns

brandförsvarsförbund.

- Avsnittet Miljökvalitetsnormer, 5 Kap Miljöbalken har kompletterats med förtydligande kring

att ingen negativ påverkan bedöms ske för recipienten, som försämrar möjligheterna att

uppfylla Uttrans miljökvalitetsnormer.

Genomförandebeskrivning

- Förtydligande att kommunen ansvarar för att ansöka om fastighetsreglering för Rönnen 8,

Lönnen 18 och Skogsro 1.

- Nya avsnitt om påverkan på Lönnen GA:2 och Lönnen GA:3.

- Nytt avsnitt om överenskommelse om fastighetsreglering med Hallinge 1:1.

- Avsnittet Marköverlåtelse har kompletterats med ansvarig part för ansökan om

lantmäteriförrättning och att marköverlåtelseavtalen kommer att reglera åtaganden kring

dagvatten- och skyfallshantering. Avsnittet har kompletterats med text om planerad förskola.

- Avsnittet om Salem 27:1 har kompletterats med ansvarig part för ansökan om avstyckning.

- Nytt avsnitt om att servitutsavtal behöver tecknas för anordnande av Rönningeporten III:s

infart över Salem 27:1.

- Nytt avsnitt om kvartersnamn.

- Avsnittet Transformatorstationer har reviderats med information om att kommunen och

Vattenfall eldistribution kommer att ingå ett servitutsavtal för de tillkommande

transformatorstationerna.

- Avsnittet Dagvattenhantering har kompletterats med information om bolagens åtaganden

kring skyfallshantering.

- Avsnittet Tele och Fiber har kompletterats med information efter Skanovas samrådsyttrande.

- Nytt avsnitt, Miljö- och klimat.

- Avsnittet x1-område har förtydligats kring ansvar.

- Nya avsnitt Infrastruktur och Tvärförbindelse med information om planerade åtgärder.

- Avsnittet Kommunikation har förtydligats med vilka parter som dialog ska föras med under

genomförandet.

- Avsnittet Ekonomiska frågor har förtydligats bland annat kring ansvariga parter.
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Framtagna eller reviderade utredningar/PM

- Bullerutredning

- Dagvattenutredning

- Skyfallsutredning

- Projektering

- Naturvärdesinventering för sumpskogsområdet

- PM om kompensationsåtgärd för våtmark

Revideringar efter granskning

Nedan presenteras de viktigaste revideringarna av planförslaget från granskning till antagande.

Plankarta

- Plushöjder har lagts till för att säkerställa avrinning mot planerade skyfallsytor.

- E-området för transformatorstationen söder om tvärförbindelsen har förskjutits cirka en

meter västerut för att underlätta angöringen till stationen. Det påverkar inte möjligheten att

hantera dagvatten inom kvarteret.

- x1- område mellan Salemsvägen och det norra kvarterets kvartersgata har utgått med

anledning trafiksäkerhetsskäl på grund av eventuell konflikt med garagenedfarten till det

södra lamellhuset. Kvartersgatan kommer fortfarande att vara allemansrättsligt tillgängligt för

fotgängare och cyklister.

- Bestämmelse a7 “Slutbesked får inte ges för flerbostadshus förrän ett avledande dike, eller

funktionellt likvärdig lösning, för skyfall har anlagts i väster.” har lagts till på plankartan för

Rönningeporten III.

- Skyddsområdet för skyfall i planområdets västra del har utökats.

- Planområdet har utökats för att innehålla skyfallsyta E.

- Mindre justeringar har gjorts i GATA-området efter uppdateringar i förfrågningsunderlag.

- Bestämmelserna "Marklov får inte ges för väg, dike och övriga anläggningar inom

sumpskogsområdet (se illustrerad gräns för sumpskogsområde) förrän kompensationsåtgärd

för markavvattning har kommit till stånd” och "Startbesked får inte ges för bebyggelse inom

sumpskogsområdet (se illustrerad gräns för sumpskogsområde) förrän kompensationsåtgärd

för markavvattning har kommit till stånd" har lagts till på plankartan för att säkerställa att

inga åtgärder påbörjas inom sumpskogsområdet innan kompensationsåtgärden för

markavvattning är genomförd.

- En illustrerad gräns för sumpskogsområdet har lagts till på plankartan som stöd till ovan

nämnda bestämmelser.
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Planbeskrivning

- Avsnittet Kompensationsåtgärd Våtmark har reviderats efter aktuell information om bland

annat godkänt kontrollprogram och anmälan om vattenverksamhet. LokaliseringsIllustration

över sumpskogen i Södra Hallsta har lagts till.

- Avsnittet Riksintressen har kompletterats med text om att Västra stambanan inte kommer att

påverkas negativt av planförslaget.

- Revidering/komplettering av illustrationer på sidorna 1, 6, 10, 15, 22, 41, 42, 45, 72

- Avsnittet Avfallshantering har kompletterats med att samråd ska ske med SRV vid utformning

av avfallslösning. En förtydligande illustration om var angöring för avfallshantering planeras

har lagts till.

- Planbeskrivningen har kompletterats med totala beräknade fördröjningsvolymer inom

respektive skyfallsyta enligt Länsstyrelsens yttrande.

- Planbeskrivningen har kompletterats med text om skyfallsytor inom förskolegården och att

inga säkerhetsrisker kopplade till mer vanligt förekommande regnmängder finns inom

förskolefastigheten.

- Avsnittet om Buller - planförslag har kompletterats med text om framtaget buller-PM
innehållande bullernivåer för respektive våningsantal och trafikslag, enligt Trafikverkets
yttrande.

- Avsnittet Naturvärden har kompletterats med text om planbestämmelserna som villkorar
startbesked och marklov inom sumpskogsområdet innan kompensationsåtgärden är
genomförd.

Genomförandebeskrivning

- Avsnittet om marköverlåtelse har förtydligats avseende när mark kommer att försäljas till

bolagen.

- Avsnittet om förskolan har förtydligats gällande försäljning av kommunal mark.

- För Macken 4 och 5, Rönnen 6, Rönnen 8 och Skogsro 1 har informationen kompletteras med

ytan som kommer behöva fastighetsregleras.

- Ett nytt avsnitt om hänsyn till natur vid genomförandet har tillagts.

- Förtydligande om att kvartersnamn beslutas i bygg- och miljönämnden först när detaljplanen

vinner laga kraft.

- Ett nytt avsnitt om markreservat för allmännyttiga ändamål tillagd, avseende bevarande av

VA-ledningar inom den planerade förskolan.

- Avsnittet om dagvattenhantering har förtydligats med mängd kubikmeter som kommer

behöva säkerställas vid skyfall.

- x1-området från granskningsförslaget är borttagen i antagandeförslaget. x2-området från

granskningsförslaget har fått beteckningen x1 till antagandeförslaget.

- Ett nytt avsnitt om kommunikation under byggtiden har tillagts.

- Avsnitt om fastighetsreglering med Hallinge 1:1 har tagits bort.

- Avsnitt om nyttjanderätt med Hallinge 1:1 har lagts till.

- Beskrivning av kostnader för fastighetsrättsliga åtgärder har förtydligats avseende ansvar om

att ansöka och bekosta.
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- Nytt avsnitt om ändring av ledningsrätt för kommunala VA-ledningar inom fastigheten Salem

27:1.

- Nytt avsnitt om villkor för marklov och bebyggelse inom sumpskogsområdet.

Reviderade utredningar

- Bullerutredningen för Rönningeporten II och III har kompletterats med ett PM med separat

redovisning av bullernivåer för respektive våningsplan och bullerkälla (väg- och spårtrafik).

Ställningstagande

Inkomna synpunkter föranleder inga väsentliga ändringar av planförslaget i detta skede.

Planhandlingarna har justerats i enlighet med detta granskningsutlåtande. Ändringarna och

kompletteringarna i planen efter granskningen påverkar inte planens syfte, utformning eller innehåll i

sådan utsträckning att den behöver ställas ut på nytt.
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Vilka har yttrat sig?

Yttranden under samrådstiden

Statliga och regionala myndigheter

och förbund
R1. Lantmäteriet

R2. Länsstyrelsen

R3. Trafikverket

R4. Region Stockholm gm Trafikförvaltningen

R5. Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF)

Kommunala nämnder, bolag,

förvaltningar och förbund
R6. Kommunala rådet för

funktionshinderfrågor (KRF)

R7. Kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU)

R8. Kultur- och fritidsnämnden

R9. SRV återvinning AB (även sakägare)

R10. Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB)

Övriga remissinstanser
R11. Friluftsfrämjandet - Salems

lokalavdelning

R12. Vattenfall Eldistribution AB

R13. Skanova

R14. PostNord

Politiska partier
P18. Kristdemokraterna Salem

Sakägare enligt

fastighetsförteckning
S1. Sakägare 1

S2. Sakägare 2

S3. Sakägare 3

S4. Sakägare 4

S5. Sakägare 5

S6. Sakägare 6

S7. Sakägare 7

S8. Sakägare 8

S9. Sakägare 9

Ej sakägare
P1. Privatperson 1

P2. Privatperson 2

P3. Privatperson 3

P4. Privatperson 4

P5. Privatperson 5

P6. Privatperson 6

P7. Privatperson 7

P8. Privatperson 8

P9. Privatperson 9

P10. Privatperson 10

P11. Privatperson 11

P12. Privatperson 12

P13. Privatperson 13

P14. Privatperson 14

P15. Privatperson 15

P16. Privatperson 16

P17. Privatperson 17
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Yttranden under granskningstiden

Statliga och regionala myndigheter
och förbund
R15. Lantmäteriet

R16. Länsstyrelsen

R17. Trafikverket

R18. Region Stockholm gm Trafikförvaltningen

R19. Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF)

Kommunala nämnder, bolag,

förvaltningar och förbund
R20. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

(KRF)

R21. Kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU)

R22. SRV återvinning AB 1 (även sakägare)

R23. SRV återvinning AB 2 (även sakägare)

R24. Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB)

Övriga remissinstanser
R25. Friluftsfrämjandet - Salems lokalavdelning

R26. Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem

R27. Vattenfall Eldistribution AB

Föreningar och intresseorganisationer
F1. Klimatklubben Salem

F2. Nätverket Södra Hallsta

Sakägare enligt fastighetsförteckning
S10. Sakägare 10

S11. Sakägare 11

S12. Sakägare 12

S13. Sakägare 13

Ej sakägare
P19. Privatperson 19

P20. Privatperson 20

P21.Privatperson 21

P22. Privatperson 22

P23. Privatperson 23

P24. Privatperson 24

P25. Privatperson 25

P26. Privatperson 26

P27. Privatperson 27

P28. Privatperson 28

P29. Privatperson 29

P30. Privatperson 30

P31. Privatperson 31

P32. Privatperson 32

P33. Privatperson 33

P34. Privatperson 34

P35. Privatperson 35

P36. Privatperson 36

P37. Privatperson 37

P38. Privatperson 38

P39. Privatperson 39

P40. Privatperson 40

P41. Privatperson 41

P42. Privatperson 42

P43. Privatperson 43

P44. Privatperson 44

P45. Privatperson 45

P46. Privatperson 46

P47. Privatperson 47

Namnlistor
Namnlista 1

Namnlista 2

Namnlista
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Yttranden under samrådstiden

Statliga och regionala myndigheter och förbund

R1. Lantmäteriet

I planen finns ett x-område utlagt men det finns inte omnämnt i planbeskrivningen hur x-området är

tänkt att genomföras. Lantmäteriet vill härmed påpeka följande vad gäller x-områden:

- Genom att lägga ut x-område i en detaljplan reglerar kommunen så att byggnadsnämnden

inte får bevilja bygglov som hindrar möjligheten att bilda en rättighet för allmänhetens

tillträde till x-området. För att rättigheten ska vara säkerställd krävs det dock, som

planbeskrivningen nämner, att det även finns en upplåtelse tex ett servitut till förmån för en

kommunal fastighet.

- Om någon annan än kommunen äger marken kan ägaren kräva att kommunen ska ordna en

rättighet för att använda utrymmet och betala ersättning för detta.

- Det finns inget regelverk kring utbyggnad och underhåll av anläggningar på x-områden. Om

ingen annan bygger ut  anläggningar på området faller det därför rimligen på kommunen att

ordna detta.

- Kommunen är skyldig att sköta underhåll och renhållning inom x-områden sedan man tex

skapat rättighet för området.

- Om kommunen och markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring x-området krävs det att

det är av väsentlig betydelse för en kommunal fastighet för att det ska vara möjlighet att

bilda servitut på x-området i en lantmäteriförrättning. Lantmäteriet ser inte för vilken

kommunal fastighet servitutet skulle vara en väsentlig betydelse för kommunens fastighet.

Dessa förhållanden behöver på något sätt beskrivas i planhandlingarna med anledning av att det

finns x-områden utlagda i planförslaget. Kommunen kanske borde överväga att lägga ut området för

gång- och cykeltrafik som allmän plats istället för som x-område.

Gemensamhetsanläggning saknas

Gemensamhetsanläggning Lönnen ga:3 för dag- och spillvattenledningen är belägen i ett område

som i planförslaget anges som allmän plats för GÅNG respektive Cykel. Gemensamhetsanläggningen

behandlas dock inte alls i planbeskrivning och inte heller om den ska upphävas eller tas över av

kommunen vid planens genomförande.

Avtal
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Enligt 4 kap 33 § PBL ska det av planbeskrivningen framgå om kommunen avser ingå i

exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och

konsekvenser av planen helt eller delvis genomför med stöd av ett eller flera sådana avtal.

Lantmäteriet anser inte att redovisningen i planbeskrivningen uppfyller villkoren i 4 kap. 33 § PBL.

Administrativa frågor

Lantmäteriet saknar beskrivning i planbeskrivningen hur kommunen avser fatta beslut om

kvartersnamn som ska tillämpas vid fastighetsbildning.

Kommentar

Planhandlingarna har förtydligats och kompletterats efter Lantmäteriets synpunkter.

R2. Länsstyrelsen

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att planförslaget behöver

bearbetas vad gäller frågor som rör miljökvalitetsnormer för vatten, strandskydd och

översvämningsrisk. Länsstyrelsen anser att kommunen tydligare behöver redovisa hur

dagvattenhanteringen leder till en minskad belastning av näringsämnen för att inte äventyra

möjligheten att nå MKN för vattenförekomsten. Kommunen behöver vidare motivera och redovisa de

särskilda skälen för upphävandet av strandskydd mer utförligt. Kommunen behöver även säkerställa

att planförslaget inte medför risk för översvämning, såväl inom som utanför planområdet.

Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter avseende markavvattning och vattenverksamhet,

då dessa frågor är av stor betydelse för planens genomförbarhet. Kommunen bör bl.a. beakta hur

den nu givna dispensen för markavvattning kan behöva att förlängas och då även kräva

uppdateringar.

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Miljökvalitetsnormer för vatten

Den mottagande vattenförekomsten Uttran har otillfredsställande status p g a övergödning med

belastning av näringsämnen. Dagvatten är en betydande källa till näringsämnen. Belastningen av

näringsämnen behöver alltså minska för att Uttran ska kunna nå satta MKN.

Dagvattenutredningen (Bjerking, 2020-11-27) redogör för en ökning av belastningen av fosfor på 4%.

Ökningen bedöms som osäker då den är inom felmarginalen för beräkningarnas osäkerhetsintervall.

Uttrans otillfredsställande status beror på övergödning. Därför anser Länsstyrelsen att kommunen

behöver arbeta vidare med dagvattenhanteringen. Belastningen av näringsämnen behöver minska

snarare än att öka marginellt. Detta för att inte äventyra möjligheten att nå MKN för

vattenförekomsten.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunen behöver i planbeskrivningen förtydliga vilka åtgärder ni anser är tillräckliga för att

hantera MKN i vattenförekomsten. Vidare behöver ett resonemang föras med utgångspunkt i ett

recipientperspektiv där vattenförekomstens behov relateras till planförslagets påverkan.

I den del av planområdet som benämns som ”Tvärförbindelsen” har ytliga grundvattennivåer

uppmätts. Kommunen behöver förtydliga i planbeskrivningen hur dagvattenhanteringen fungerar i

relation till högt stående grundvatten.

I planområdets delar ”Tvärförbindelsen”, ”Salemsvägen” och området för VAledningen har

markföroreningar konstaterats. I dagvattenutredningen görs bedömningen att förorenade massor

som eventuellt är kvar efter planerad byggnation inte påverkar eventuella dagvattenåtgärder. Förslag

på dagvattenåtgärderna är dock sådana där vatten ska infiltreras. Därför behöver kommunen

motivera er egen bedömning i planbeskrivningen. Om dagvattenhanteringen behöver anpassas

utifrån eventuella föroreningar behöver detta beskrivas och vid behov regleras.

Strandskydd

Kommunen avser att upphäva strandskyddet inom planområdet i samband med att detaljplanen

antas. I en detaljplan får kommunen upphäva strandskyddet om det finns särskilda skäl (7 kap 18 c §

MB) och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses i planen väger tyngre än

strandskyddsintresset (4 kap 17 § PBL).

För det upphävande av strandskyddet som föreslås anges att särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 1 och 2

miljöbalken föreligger. Kommunen behöver inför granskningsskedet utveckla sitt resonemang, och

motivera era ställningstaganden kring strandskyddet. Kommunens bedömning av planens inverkan

på strandskyddets syften samt redogörelse för varför ni anser att planen väger tyngre än

strandskyddet behöver tydligare framgå.

Översvämningsrisk

Ny bebyggelse planeras på tre lågpunkter där vatten kan samlas enligt lågpunktskarteringen i

dagvattenutredningen. Karteringen är gjord utifrån befintliga markförhållanden. Skyfallskarteringen

behöver ta hänsyn till framtida bebyggelse och höjdsättning. Kommunen behöver införa resultat och

eventulla åtgärder från denna i planhandlingarna till nästa skede. Skyfallskarteringen bör följa

Länsstyrelsens skyfallsrekommendationer 2018:5.

Enligt planhandlingarna ska en del av skyfallsvattnet från planområdet hanteras i

naturmarkområdena. Volym för hantering av skyfall behöver regleras i plankartan. Vidare anges att

vatten vid extrema regn ska ledas vidare längs med Salemsvägen eller tvärförbindelsen mot

recipienten. Eftersom lågpunkterna inom planområdet ska fyllas upp kan detta vid skyfall medföra en

ökning av vattenflöden mot andra områden utanför planområdet. Kommunen behöver redovisa att

genomförandet av detaljplanen inte medför en ökning av översvämningsrisker för bebyggelse och

infrastruktur utanför planområdet.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsenheten
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Framkomligheten till och från bebyggelse inom planområdet vid skyfall behöver studeras och

eventuella åtgärder säkerställas inför detaljplanens nästa skede.

Rådgivning gällande planens genomförbarhet

Markavvattning och vattenverksamhet

Kommunen har tidigare sökt och fått dispens från markavvattningsförbudet respektive tillstånd till

markavvattning. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att de åtgärder som avses behöver

vara avslutade senast när dispensen och tillståndet löper ut, det vill säga den 15 september 2021.

Om det krävs en förlängning av utförandetiden behöver en sådan ansökan ha inkommit till

länsstyrelsen senast den 15 september 2021. Eftersom lång tid har passerat sedan den ursprungliga

dispensansökan kan det krävas viss uppdatering av ansökan, exempelvis en förnyad

naturvärdesbeskrivning.

Enligt villkor i beslutet ska ett förslag om anläggning/restaurering av våtmark också lämnas till

Länsstyrelsen senast den 15 september 2021, vilket kommunen behöver förhålla sig till. Utifrån den

information som finns i planbeskrivningen går det inte att bedöma huruvida den planerade

kompensationsåtgärden i form av en ny eller restaurerad våtmark uppfyller kraven i tillståndet.

Det framgår i handlingarna att bland annat den planerade tvärförbindelsen kommer att kräva

arbeten under grundvattennivån och länshållning, vilket i så fall kräver tillstånd för

grundvattenbortledning. Endast om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen

skadas av vattenverksamheten behöver inget tillstånd sökas (11 kap. 12 § miljöbalken). Om

genomförandet av planen är beroende av tillstånd eller bifallen anmälan till vattenverksamhet enligt

11 kap. miljöbalken, rekommenderar vi att kommunen söker tillstånd eller anmäler i god tid. Det går

inte att på förhand säga om tillstånd kommer erhållas eller att den anmälda verksamheten kommer

att bifallas.

Formaliafrågor

I planbeskrivningen anges att strandskydd inträder på nytt då en ny detaljplan antas. Reglerna om

generellt strandskydd infördes den 1 juli 1975 genom 15 § i den då gällande naturvårdslagen

(1964:822), NVL. Området i nu aktuell detaljplan som ligger inom 100 meter från Flatens strandlinje

omfattas av stadsplan för Vägen Rönninge Stn - Lilldal, laga kraft den 9 oktober 1959. Det innebär att

området aldrig har omfattats av strandskydd. Av 10 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

framgår dock att strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan

upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Kommentar

Planhandlingarna har reviderats och kompletterats efter Länsstyrelsens synpunkter.

En skyfallsutredning har tagits fram inför granskningen av detaljplanen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsenheten
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En förlängning om dispens och tillstånd för markavvattning har skickats in och godkänts av

Länsstyrelsen. Kommunen fick förlängd dispens i fem år med ett nytt villkor.

R3. Trafikverket

Riksintresse för kommunikationsanläggningar

Trafikverket är verksamhetsutövare och anläggningsägare av Västra stambanan som av Trafikverket är

utpekat riksintresse för kommunikationer. Västra stambanan ska därmed skyddas mot åtgärder som

påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen. Riksintressena och eventuell

påverkan på dessa bör framgå av planbeskrivningen.

Buller

Trafikverket har inget att anmärka på utredningen som är utförd på uppdrag av Svea fastigheter. I

utredningen har hänsyn tagits till spår- och vägtrafik och bullerberäkningarna har baserats på

Trafikverkets basprognos för 2040. Trafikverket anser dock att utredningen som är utförd för Vestigia

fastigheter är otillräcklig för att Trafikverket ska kunna bedöma påverkan på riksintresset Västra

stambanan.

I utredningen för Vestigia fastigheter, i södra delen av planområdet saknas uppgifter om trafikering

på järnvägen. Trafikverket anser därför att utredningen behöver kompletteras. Vid beräkning av

bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för

bullersituationen. Vid bullerutredningar inför nybyggnad av bostäder ska beräknade gränsvärden för

buller och utgå från Trafikverkets basprognoser för år 2040 för att de ska kunna bedömas av

Trafikverket. Vid planering av bebyggelse ska hänsyn tas till såväl nuvarande som framtida trafik.

Bullerberäkningar av ekvivalent- och maxnivåer i nuläge och i framtiden ska baseras på antal fordon

per årsdygnsmedelvärde (ÅDT), avstånd till spårmitt samt hastighet. Trafiken bör vara fördelad på

gods- och persontrafik under dag, kväll och natt. När spårtrafik är bullerkällan bör tågtyper, gods-

eller persontrafik och tågtyper specificeras. I vissa fall är det även nödvändigt att redovisa maximala

ljudnivåer för respektive tågtyp. Förutom redovisning av buller från respektive källa ska även

sammantagna bullerberäkningar analyseras. Det gäller till exempel för områden påverkade av flera

vägar eller när buller från väg och järnväg förekommer samtidigt. Trafikverket anser även att åtgärder

och utformning som behövs för att åstadkomma en hälsosam ljudmiljö bör regleras i

planbestämmelserna. Trafikverket anser att utredningarna som utgör underlag för remitterad

detaljplan behöver revideras och därefter önskar Trafikverket att återigen få möjlighet att ta del av

underlaget.

Kommentar

Bullerutredningen för Vestigas tilltänkta bebyggelse har kompletterats vad gäller uppgifter om

trafikering på järnvägen och hänsyn till Trafikverkets basprognoser för år 2040 har tagits.

Planbeskrivningen har uppdaterats med den nya informationen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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R4. Region Stockholm gm Trafikförvaltningen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt bostadsområde med flerbostadshus, radhus, förskola

och ett LSS-boende. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en tvärförbindelse som sträcker sig

mellan Salemsvägen och Rönningevägen. Tvärförbindelsen ska avlasta trafik från Rönninge centrum

och utgöra huvudsaklig entré till det nya bostadsområdet.

Planområdet ligger inom en 600 meters radie från Rönninge pendeltågsstation och bussterminal.

Linje 725 (Nytorp-Tumba Station), och nattbuss 791 passerar idag området men stannar inte.

I RUFS 2050 är området en del av ett Strategiskt stadsutvecklingsläge och planens intentioner ligger

väl i linje med de förhållningssätt som råder där.

Trafikförvaltningens synpunkter på förslaget

Region Stockholm, trafikförvaltningen ser positivt på planen som ligger väl i linje med RUFS 2050.

Den breddning av Salemsvägen som ingår i planförslaget bidrar till bättre framkomlighet för

kollektivtrafiken. De in- och utfarter som planeras till området bör studeras noggrant så att det inte

uppstår framkomlighetsproblem och trafiksäkerhetsproblem för förbipasserande busstrafik.

Det är även viktigt att busstrafikens framkomlighet säkras under byggtiden och när området är

färdigbyggt. Om det finns en risk att bussens framkomlighet påverkas vill trafikförvaltningen vara

med i en tidig dialog kring detta.

Planen innehåller två nya busshållplatser och planbeskrivningen betonar att dessa ska uppfylla

trafikförvaltningens Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss) vilket är

mycket bra. Trafikförvaltningen vill föra dialog om arbetet och granska ritningar för hållplatserna.

Då planområdet angränsar till vägar som trafikeras av buss är det viktigt att eventuella störningar från

buss beaktas. För busstrafik är det ofta lågfrekvent buller som orsakar störningar till omgivningen.

Risken för bullerstörning kommer att vara störst vid den hållplats som planeras, där bussar står på

tomgång eller accelererar vid start. Trafikförvaltningen anser att kollektivtrafikens förutsättningar

kring exempelvis bullerproblematik vid busshållplatser bör beskrivas mer utförligt i

planbeskrivningen. Dessa problem kan t.ex. uppkomma vid korsningar och busshållplatser. För de

bostäder som vetter mot gator som trafikeras av buss ska utformning av byggnader ske så att

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) för lågfrekvent buller

innehålls i sovrum.

Gång- och cykelvägar till kollektivtrafiken ska utformas säkra, trygga, gena, attraktiva och tillgängliga

för personer med funktionsnedsättning.

Kommentar

Kommunen har studerat framkomligheten och trafiksäkerhet för busstrafik inom samtliga

korsningar och in- och utfarter inom området. Busstrafiken kommer att påverkas under

byggnationen. Kontakt ska tas med trafikförvaltningen i god tid för att säkerställa en hållbar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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temporär lösning under byggtiden. Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats

med information efter Trafikförvaltningens synpunkter.

Trafikbullerutredning - Södra Hallsta (ADAC) har kompletterats med bullerproblematik kring

busshållplatser enligt trafikförvaltningens yttrande. Busshållplatser bedöms inte påverka

ljudnivåerna mer än redovisade värden. Fasaddimensionering ska göras i den fortsatta

projekteringen för att uppfylla ställda ljudkrav.

Övriga synpunkter har noterats.

R5. Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF)

Risker i omgivningen

Inom omgivningen finns en bensinstation (över 100 m bort) samt järnväg (över 200 m bort).

Avståndet till dessa riskkällor är så pass att det ej anses krävas åtgärder.

Ett område för småindustri och handel ligger nordost om planområdet och bedöms inte utgöra

en risk som behöver åtgärdas för aktuellt planförslag.

Räddningstjänstens möjlighet till insats

För det aktuella området för denna detaljplan är räddningstjänstens framkörningstid 10–20 minuter

enligt Södertörns brandförsvarsförbunds karta för framkörningstider. Detta innebär att det inte anses

godtagbart att i den föreslagna planen att ge möjlighet för användning av räddningstjänstens

stegutrustning som en alternativ utrymningsväg:

Boverkets byggregler (2011:6) 5:323 - Utrymning genom fönster – allmänt råd: ”Tillräckligt snabb

insatstid för räddningstjänsten är normalt högst 10 minuter. För friliggande flerbostadshus i

verksamhetsklass 3 med högst tre våningsplan kan tillräckligt snabb insatstid vara högst 20 minuter.

Med tillräcklig förmåga avses sådan bemanning och utrustning att utrymningen kan genomföras på

ett tillfredsställande sätt.”

Det bör därmed förtydligas i planförslaget att en lösning med räddningstjänsten som alternativ

utrymningsväg ej är godtagbar.

Infartsvägar till och vägar inom områden bör utföras så att rundkörning eller vändning möjliggörs.

Eventuella hinder skall utföras som bommar eller liknande som går att öppna med en så kallad

”brandskåpsnyckel”. Betongsuggor, blomkrukor, träd, planteringar, stenar eller andra fasta hinder får

inte användas.

Om räddningstjänsten behöver nyttja väg ovanpå underjordiska parkeringsgarage ska det undersökas

huruvida bjälklagen klarar vikten av räddningstjänstfordon.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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För områden som byggs ut etappvis eller om byggnader tas i bruk innan området är färdigbyggt skall

framkomligheten säkerställas även under själva byggskedet.

I planförslaget tas hänsyn till brandpostnätet och det fastslås att en utökning av brandpostnätet

behövs för att uppfylla kraven.

Psykosocial miljö

Förslaget tar hänsyn till trygghetsskapande faktorer vid utformning av flerbostadshusens entréplan

samt trafiksäkerheten. Södertörns brandförsvarsförbund har inga övriga åsikter kring den

psykosociala miljön i planförslaget.

Övrigt

Att begrunda redan i planeringsskedet är behov av vattentillgång för automatiska släcksystem

som kommer att krävas för LSS boende i verksamhetsklass VK5B. Södertörns brandförsvarsförbund

vill bli involverad i kommande byggprocessen för detta område.

Kommentar

Samtliga synpunkter har beaktats och planhandlingarna har uppdaterats.

Kommunala nämnder, bolag, förvaltningar och förbund

R6. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)

Södra Hallsta är lokaliserat i kommundelarna Rönninge och Salem, ca 500 meter norr om Rönninge

centrum och ca två kilometer sydväst om Salems centrum.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt bostadsområde med ca 300 bostäder med

flerbostadshus, radhus, förskola och LSS-boende. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en ny

tvärförbindelse som sträcker sig mellan Salemsvägen och Rönningevägen. Tvärförbindelsen ska

avlasta trafik från Rönninge centrum och utgöra huvudsaklig entré till det nya bostadsområdet.

Alla har nytta av ett tillgängligt samhälle och alla kan bidra. Tillgänglighet – fysisk -är smart. Ett

tillgängligt samhälle är bra för alla – och nödvändigt för en del!

Det är därför viktigt att området planeras så att man har framkomlighet med bil (taxi) till varje port

med tanke på att vem som helst kan bli beroende av färdtjänst. Det är också viktigt att alla ledstråk

planeras med skilda gång och cykelbanor så att de går att följa från A-Ö på ett säkert sätt.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) välkomnar en bra utbyggnad av Södra Hallsta.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommentar

Området planeras tillgängligt och det kommer finnas möjlighet till framkomlighet med bil till

varje port. Längs med Salemsvägen och Säbytorgsvägen planeras angöringsfickor och längst

med bostadsområdets kvartersgata finns möjlighet att nå varje port. Salemsvägen planeras

med en gemensam gång- och cykelbana på den västra sidan och en gångbana på den östra

sidan. På grund av platsens förutsättningar och platsbrist i förhållande till befintliga fastigheter

planeras gång- och cykelbanor utan separering mellan gående och cyklister. Den planerade

gång- och cykelbanan knyter även an till befintlig gång- och cykelinfrastruktur på ett enhetligt

sätt.

R7. Kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU)

Gatuenhetens yttrande:

Gatuenheten har varit med och utformad förslaget till detaljplan för Södra Hallsta.

Gatuenheten ser positivt på anläggandet av en ny tvärförbindelse då den minskar

sårbarheten vid eventuella olyckor i Rönninge.

Gång- och cykel

Att sträva efter en bra tillgänglighet för cyklister och fotgängare är viktigt för kommunens

hållbara utveckling och det är därför positivt att arbetet med Södra Hallsta har fokuserat

på den delen. De nya GC-vägarna som leder till Rönninge centrum kommer att göra

området mer tillgängligt för bland annat boende i Nytorp. GC-vägen längs Salemsvägen

inom planområdet planeras att knytas ihop med planerad GC-väg längs Salemsvägens

norra del. Tillsammans kommer det att skapa ett enhetlig och väl fungerande gång- och

cykelvägnät på denna sträcka.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet har varit prioriterad i arbetet med gator och trafik inom Södra Hallsta. Vid

nybyggnation av vägar finns möjligheten att skapa nya trafiksäkra gator redan från början.

Inom Södra Hallsta planeras det för två upphöjda gång- och cykelpassager likt den som

nyligen anlagts på Dånviksvägen vid Rönninge centrum. De upphöjda passagerna i Södra

Hallsta planeras på tvärförbindelsen där även en ny förskola planeras, vilket gör det extra

viktigt att hastigheterna inte är för höga. Passagen i Rönninge centrum har varit

uppskattad och gjort området tryggare vilket ger oss bra indikationer på att detta är en

åtgärd som kommer att göra Södra Hallsta tryggare.

Överlag ser gatuenheten positivt på utformningen av gatorna och trafiksituationen inom

Södra Hallsta och har inget att erinra planförslaget.

VA-enhetens yttrande

I samband med exploateringen av Södra Hallsta har ett helhetsgrepp kring VA-frågan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsenheten

18



GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Dnr PEX/2018:46

2022-12-20

tagits. Det kommer bli nya ledningar av dricksvatten och spillvatten i Salemsvägen där det

kommer anläggas strategiskt bra för kommande drift och underhållsarbete för framtidens

Salem. Det kommer läggas en helt ny vattenledning vid tvärförbindelsen som

sammankopplas med den befintliga vattenledningen längst Rönningevägen med

huvudledningen längst Salemsvägen. Genom att koppla samman dessa ledningssträckor

kan man bidra till ett mer hållbart framtida ledningsnät. Tidigare erfarenheter t.ex. vid

utbyggnaden av Rönninge centrum har visat att kapaciteten i befintliga VA-ledningar för

att försörja södra Rönninge och Nytorp bör förbättras. En rundmatningsledning mellan

Salemsvägen och Rönningevägen kommer nu att bli verklighet.

Vad gäller spillvatten finns det bra möjlighet för exploateringen av Södra Hallsta att

ansluta det nya fastigheterna med självfall. Dagvattnet kommer tas om hand med LOD

(lokalt omhändertagande av dagvatten) inom det nya detaljplaneområdet.

VA-enheten ställer sig positivt till det framtagna förslaget eftersom den bidrar till en

långsiktig hållbar vattenförsörjning till större delar av Rönninge/Nytorp och Salem i stort.

Kommentar

Synpunkterna noteras.

R8. Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra mot upprättat förslag till “Detaljplan för Södra

Hallsta”, då påverkan av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter ej påverkas i större utsträckning. I

planområdet låg den gamla dansbanan. Fundament från dansbanan finns kvar och möjligheten att

behålla den gamla dansbanan i ny form såsom beskrivet i planhandlingarna är intressant ur hur man

kan läsa in och uppleva historien i området. Som funktion som dansbana är det av mindre intresse då

efterfrågan saknas idag. Snarare att prioritera dansbanan som ett slags historiskt minnesmärke och

därmed skapa en kulturhistorisk gestalt på platsen.

Protokollsanteckning från Leif Ståhl (C):

Tvärförbindelsen får inte bli ett hinder för det rörliga friluftslivet. Möjligheter för människor och

föreningar att använda det tätortsnära friluftsområdet mot motorvägen och Bornsjön måste skapas,

med tydliga gångstråk och skogsstigar. Även cykelstråket från Nytorp via Lilldalsvägen och genom

“Södra Hallsta” mot Salemsvägen och Rönninge centrum måste garanteras.

Kommentar

Synpunkterna noteras. Namnsättningen av kvarteren och vägar inom området kommer att

inspireras av den gamla dansbanan. Skogsområdet i norr kommer att gå att nå via en passage

vid den norra busshållplatsen längst Salemsvägen. Efter granskning har en passage från

planerad gång- och cykelväg från Lilldalsvägen lagts till för att möjliggöra ytterligare en

anslutning till naturområdet i norr.
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R9. SRV återvinning AB (även sakägare)

SRV återvinning AB (SRV) har getts möjlighet att yttra sig över förslag till detaljplan för Södra Hallsta,

plan 81-72, Salems kommun, dnr PEX 2018:46.

SRV äger fastigheterna Macken 4 och Macken 5 som gränsar till området Södra Hallsta. På

fastigheterna driver SRV Salems återvinningscentral för insamling av avfall från hushåll och företag.

SRV återvinning AB har tagit del av förslaget till detaljplan för Södra Hallsta och lämnar följande

synpunkter:

1. SRV anser att den genomförda utredningen av buller (bilaga 5C) behöver kompletteras med

beräkningar som visar bullervärden vid fasad vid de planerade bostäderna i enlighet med plan-

och bygglagens 4 kap 33 a §. Utredningen behöver också kompletteras med en bedömning som

visar hur mycket ett bullerplank vid återvinningscentralen kan minska bullernivåerna vid de

planerade bostäderna.

2. SRV anser att avståndet (enligt detaljplanen cirka 50 m) mellan det planerade närmast liggande

huset och Salems återvinningscentral är för kort för att undvika bullerstörning. SRV har under

2020 fått klagomål på buller från närboende på Skogsrovägen och vidtagit åtgärder för att

minska buller från återvinningscentralen. SRV anser att det korta avståndet till nya planerade

bostäder kommer kunna ge upphov till ytterligare bullerklagomål vilket medför en risk för att

verksamheten på återvinningscentralen behöver begränsas ytterligare. SRV anser därför att

avståndet mellan de närmast planerade bostäderna och återvinningscentralen behöver vara

större än i den nu föreslagna detaljplanen.

Kommentar

Bjerking AB har utfört ljudmätningar för att se hur den intilliggande återvinningscentralens

(SRV) ljudnivåer kommer att påverka planerad förskolegård och bostadsbebyggelsen.

Mätningarna visar att återvinningscentralen inte kommer inverka störande på förskolegården

eller planerade bostäder då inga överskridanden av bullernivåer har uppmätts från SRV till

skolgård eller bostäder.

R10. Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB)

Södertörns Fjärrvärme AB har ingen erinran.

Politiska partier

P18. KD - Pernilla Schubert - Ordförande

KD Salem anser att de förelagda planritningarna ger intryck av att det byggs ett kasernområde i

Hallsta. Arkitektoniskt anser vi att det är olämplig byggnation med hänsyn taget till den övriga
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bebyggelsen i Salems kommun. Betongblocken är för höga och för kasernlika, för att de skall kunna

anses som trivsamma bostäder.

Trots att en stadsarkitekt varit med vid framtagandet så bör nybyggnationen i Hallsta anpassas till

övrig bebyggelse i kommunen, så att det inte uppfattas som att område för mindre bemedlade på

sikt, oaktat att hyreskostnaderna är för höga för normalinkomsttagare redan i planskedet.

Hur tänker man sig dansbanans utformning och funktion när den inte skall vara dansbana. Vem står

för kostnaden vid renovering. Risken är uppenbar att kommunen hålls ansvarig vid skador (på

deltagare) men även skadegörelse. Renoveringskostnader bör utredas, jämför med kommunens

simhall.

Enligt info så skall det finnas plats för 6 parkeringar utanför förskolan. Även om den blir privatägd så

är ju tanken att 21 anställda skall kunna arbeta där. Bra om byggherren redan från början planerar in

för minst 21 platser med laddstolpar. Flera åker bil nu pga. sin trygghet samt att de skall hinna hem

till sin familj. Pga att det behövs vikarier så kan man inte räkna med att alla bor i kommunen eller

alltid har så lätt att komma till sin arbetsplats beroende på olika tidsscheman. KD Salem kräver att

antalet p-platser utökas kraftigt, om planen avses fullföljas. Laddning av bilar, mopeder, cyklar och

permobiler måste beaktas om planen avses fullföljas.

Beräkning av parkeringsplatser är väldigt snålt tilltaget. Ännu har ingen fundering över ladd stolpar

tagits med. Endast om man har en lägenhet på över 60 kvm så får man 1 plats. Vid 35 kvm 0,3 plats.

Orimligt . Vanligtvis åker hela människor i ett fordon. KD Salem anser det vara fel att förutsätta

kollektiva äganden av motorfordon, eller att tro att behoven av fordon minskar över tiden. Vem hålls

ansvarig för ogenomtänkta planer? Detta måste regleras innan planprocessen eventuellt fullföljs.

Säkerhet i garage när elbilar tar över. Sprinklersystem fungerar ej då.

Vid samrådsmötet svarade tjänstemännen på KD Salems fråga om brandsäkerhet i de underjordiska

garagen, att det finns sprinklersystem. Det torde vara sant, men anpassat för en tidigare

byggstandard. Dagens el och elhybridfordon har sina energipack baserade på olika

litiumjonackumolatorer, sådana utvecklar ytterst hög hetta vid brand, samt att brandgaserna är

högtoxiska. Boende i fastigheterna kommer att få letala skador av de giftiga brandgaserna, och

vattenbegjutningen av brandhärdar skapar ytterst giftiga och högkorrosiva vätskor. Skall dessa ledas

ut i kommunens dagvattenavlopp? Våra reningsverk torde slås ut. Är det planerat för

reservvattentillförsel?

I dessa tider sätter olika grupperingar allt oftare eld på fordon, vi måste ta höjd för detta och

riskminimera nybyggnationer.

Plats för permobiler måste tagas med i planritningen.

Lämpligheten med radhus mittemot. Vore bättre med mindre höga hus i hela området i stället.
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Färgtillsättningen med tre olika kulörer som vi inte kan påverka sedan men som kan påverka

Rönninges utseende mycket borde beaktas redan nu.

Hyresläget fick vi ingen info om förutom att förmodligen inte ungdomar kommer att ha råd att

bosätta sig där, utan att det endast blir människor med kommunalt försörjningsstöd som blir de

boende. Risken är uppenbar att vi skapar ett eget "utanförskapsområde" om inte hela boendemiljön

görs människovänlig.

Kommentar

I området kring Södra Hallsta finns olika typer av bebyggelse med villor och flerbostadshus i

varierande ålder, upplåtelseform, skala och gestaltning. Bebyggelsen i Södra Hallsta planeras

med varierad utformning både i skala och material. Fasaderna planeras med inslag av material

som känns igen i Rönninge. En blandning av trä och tegelarkitektur med färgsättningen i

nyanser som rött och gult innebär att bebyggelsen kan harmoniera med både sekelskiftets

villabebyggelse och nyare flerbostadshus.

För att möjliggöra för en socialt hållbar stadsdel planeras för en mix av bostadstyper med både

radhus och flerbostadshus med både bostadsrätter och hyresrätter. Individer med olika

socioekonomiska bakgrunder kan på så sätt ges möjlighet att bosätta sig i samma område och

stanna i området genom livets olika skeden och förändrade livsförutsättningar. Genom bland

annat varierade upplåtelseformer och en gemensamt bostadsgård vill kommunen motverka

segregation.

Det kommer att finnas kapacitet för att anlägga laddstolpar för samtliga parkeringsplatser

inom planområdet. Enligt framtagna utredningar bedöms kapaciteten för parkeringsplatser för

förskolan vara tillräcklig. Kapacitet för laddning av övriga elfordon såsom exempelvis cykel och

moped kommer också att finnas.

Parkeringsnormen är bland annat baserad på områdets lokalisering med närheten till Rönninge

centrum och pendeltågsstation. Gång- och cykelnätet byggs ut och förstärks och två nya

busshållplatser kommer att anläggas. Kommunen bedömer att använd p-norm är lämplig i ett

område som Södra Hallsta. Detaljplanen redovisar hur området ska planeras i stora drag och

redovisar inte detaljerade ritningar över exempelvis p-platser för permobiler. Sådana ritningar

tas fram under bygglovsskedet.

Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) är remissinstans till kommunens detaljplaner. Dialog

förs löpande med SBFF under planprocessen och under byggskedet. Brandsäkerheten bevakas

även under bygglovsprocessen.

Området för den gamla dansbanan kommer att ägas och skötas av berörd exploatör.

Övriga synpunkter har noterats.
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Övriga remissinstanser

R11. Friluftsfrämjandet - Salems lokalavdelning

Vi har förståelse för kommunens behov att skapa nya bostäder och vi ser generellt positivt till

omfördelning av trafiken och därmed avlastning av trafiken genom Rönninge centrum.

Vi har dock några synpunkter som rör tillgängligheten till naturområdet som angränsar

planområdet i norr, det skyddsvärda våtmarksområdet samt avsnörpning av den gröna kil som

sammanlänkar området Bornsjön-Hallsta med Garnuddens naturreservat.

I friluftsfrämjandets friluftsmiljöprogram står att läsa: ”Friluftsfrämjandet anser att friluftslivets

intressen ska väga lika tungt i samhällsplaneringen som andra intressen, som t.ex.

bostadsbyggande”. Se bilaga 1, Friluftsfrämjandets friluftsmiljöprogram. Att friluftsliv och tillgång

till naturmiljöer är viktigt för välmående och folkhälsa har blivit extra tydligt under pågående

covid-19 pandemi. Tillgång och lätt tillgänglighet till rekreations- och friluftsområden inom rimligt

avstånd från tätort är en viktig del för kommuninvånarnas långsiktiga välmående.

Friluftsfrämjandet anser att i lagstiftningen bör närnatur och närströvområden ges ett värde som

ändlig resurs och därför betraktas som skyddsvärd natur, även om inga känsliga naturtyper eller

sällsynta arter finns i området. ”Friluftsliv hör det dagliga livet till och ska kunna utövas spontant

där folk bor”. Det är viktigt att man behåller tillgängligheten till naturmarkområden från allmänna

vägar och områden.

Miljöpåverkan och friluftsliv

Det framgår av tillgängligt material att det parallellt med framtagning av detaljplanen pågår

utredning om kompensationsåtgärd för markanvändning och anläggande av en ny våtmark på

annan plats i kommunen, enligt beslut från länsstyrelsen. På informationsmötet framgick att detta

skulle ske i anslutning till Garnuddens naturreservat. Det kommer ske en betydande miljöpåverkan

lokalt, bland annat för naturvärden. Förlorade naturvärden bedöms av kommunen att de kan

kompenseras. Friluftsfrämjandet efterfrågar en konkret beskrivning och tidsplan för

kompensationsåtgärderna. Att friluftslivet i planområdet påverkas är förståeligt. För att fortsatt

möjliggöra ett boende-nära friluftsliv önskar friluftsfrämjandet att de väl upptrampade stigarna i

angränsande grönområde inte stängs av utan förblir tillgängliga direkt från planområdet.

Gröna kilar (Samband/strukturer)

I underlaget står att läsa att ”Salemsvägen är en betydande barriär som bryter det gröna

sambandet österut. Bebyggelse och tvärled kommer delvis att klippa av naturområdet som

fortsätter norrut mot E4an”. Friluftsfrämjandet håller med om analysen och anser att detta är en

olycklig konsekvens av detta exploateringsförslag. Vi skulle önska att åtgärder vidtas för att

underlätta för människor och djur att förflytta sig i nord-sydlig riktning mellan Garnuddens

naturreservat i söder och Hallsta-Bornsjön i norr, utan att behöva korsa trafiklederna i Rönninge

centrum, se bilaga 2.
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Om friluftsfrämjandet i Salems lokalavdelning

Friluftsfrämjandet i Salem har i dagsläget knappt 500 medlemmar, varav ca hälften är verksamma i

någon av våra 9 barngrupper, ledda av våra ca 30 aktiva ledare. Vi har också vuxenverksamheter

som stavgång och äventyrliga vuxna. All verksamhet sker utomhus, ofta med utgångspunkt från en

lägerplats eller samlingsplats i ett tätortsnära skogsområde. Friluftsfrämjandet Salem är

remissinstans för att granska remisser från olika aktörer och vi lämnar även synpunkter på

kommunens detaljplaner. Utgångspunkten för våra synpunkter är Friluftsfrämjandets

friluftsmiljöprogram, allmänhetens möjlighet till friluftsliv och lokalavdelningens aktiviteter.

Kommentar

Planbeskrivningen har uppdaterats med en utökad beskrivning och tidplan för

kompensationsåtgärderna som planeras i Västra Garnudden. Innan markavvattning av

sumpskogsområdet i Södra Hallsta kan ske ska det nya våtmarksområdet i Västra Garnudden

vara anlagt. Kommunen har skickat in ett kontrollprogram till Länsstyrelsen.

Kontrollprogrammet ska tydliggöra vilka naturvärden och ekologiska funktioner som går

förlorade i samband med markavvattningen i Södra Hallsta, samt redovisa hur de kan

återskapas i Västra Garnudden. Uppföljande inventeringar enligt kontrollprogrammet ska

genomföras för att säkerställa att önskade värden etableras. Länsstyrelsen har efter

granskningstiden inkommit med beslut att godkänna kontrollprogrammet.

Vad gäller åtgärder för att underlätta för hur människor och djur förflyttar sig i nord-sydlig

riktning är detaljplanen begränsad till åtgärder inom planområdet Södra Hallsta. Befintligt

skogsstråk i nordsydlig riktning kommer att brytas av exploateringen. Kommunen värnar om

möjligheten att fortsatt kunna ta sig genom området, varför det skogsstråk som bryts av

exploateringen kommer att ledas om för att möjliggöra fortsatt passage. Skogsområdet i norr

kommer att gå att nå via en passage vid den norra busshållplatsen längst Salemsvägen. Efter

granskning har en passage från planerad gång- och cykelväg från Lilldalsvägen lagts till för att

möjliggöra ytterligare en anslutning till naturområdet i norr.

Planförslaget innebär att delar av skogsområdet kommer att tas i anspråk för bebyggelse och

gårdar. Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum,

bedömt området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse. I RUFS 2050 ingår Södra Hallsta i

“strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt stadsutvecklingsområde beskrivs som

kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och potential att utveckla täta och

sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till en starkare social hållbarhet. I

kommunens översiktsplan beskrivs vikten att ur klimat- och miljöhänseende bygga i

kollektivtrafiknära lägen. Ambitionen är att utveckla kollektivtrafiken för att möjliggöra mer

förtätning/kompletteringsbebyggelse.
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Gröna kvalitér inom planområdet kommer att finnas kvar, bland annat i det naturområde som

bevaras i söder. Bestämmelser om förbud mot trädfällning har även införts inom delar av

planområdet.

R12. Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom området och inom närområdet för aktuell

detaljplan bestående av 23 kV markkabel, ljusblå streckad linje i karta nedan, 24 kvV nätstation, svart

kvadrat, 0,4 kV markkabel, mörkblå streckad linje samt kabelskåp, svart rektangel samt 0,4 kV

hängkabel. Elnätsanläggningarna läge i kartan är ungefärligt.

Vattenfall Eldistribution önskar att storleken för E-området som avser nätstation inom ny detaljplan,

hamnar på en storlek om 10 x 10 meter. Någon byggnad får inte får inte placeras närmare än 5 meter

från nätstationerna och inte heller på ett närmare avstånd än 2 meter från E-områdesgränsen.

24 kV markkabeln behöver ett U-område om den inte behöver flyttas i samband med att en förskola

ska byggas över den. Flytt av ledning utförs av Vattenfall Eldistribution men bekostas av exploatören.

Byggnader som kräver grundläggning skall placeras på ett minsta avstånd om 5 meter till

markkabelns närmaste fas. U-området bör därför vara minst 5 meter åt vardera håll från markkabelns

närmaste fas. Inom ett område med minst 2 meter på vardera sida om markkabelns yttersta faser bör

markanläggning tex träd och buskar inte planteras. Om växtlighet i form av buskar och

prydnadsväxter planeras inom ett område av 5 meter från ledningens mitt kan Vattenfall

Eldistribution vara tvungen att flytta dessa vid eventuellt åtgärd på Vattenfalls Eldistributions

markkabel vid driftstörning på markkabeln. Aktuella markanläggningar kan därvid skadats. Vattenfall

Eldistribution skall i sådan fall hållas skadeslöst.

Vattenfall noterar i planbeskrivningen att kommunen skriver följande:

“Vattenfall ansvarar för att ansöka om att bilda nya fastigheter” samt “Vattenfall Eldistribution AB

ansöker och bekostar avstyckningarna av transformatorstationerna inom planområdet”. VI vill ställa

frågan vad ni menar med detta?

Vattenfall Eldistribution vill informera följande:

- En eventuellt flytt/förändringar av befintliga elnätsanläggningar utförs av Vattenfall

Eldistribution, men bekostas av exploatören.

- Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent sevis, beställs via

https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 0202 - 82 10 00.

- Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och

telestyrelsens www.ledningskollen.se

- När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm inte att beställa

bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång och ser till att inga skador uppstår.
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- Flytt av anläggning: e-post

- Vid ny infart till infarten skall befintliga markkablar förläggas i rör, bekostas av exploatören. Detta

beställs samtidigt som beställning av el-serviser.

- Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförander.

- Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över elnätanläggning tillhörande

Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls.

- Beställning/förfrågan kabelflytt görs på Vattenfall Eldistributions hemsida.

Kommentar

Vattenfalls 24 kV markkabel kommer att flyttas till tvärförbindelsen i samband med

genomförandet av detaljplanen.

I samrådsförslaget föreslog kommunen bildande av nya fastigheter genom avstyckningar av

transformatorstationerna inom planområdet. Till följd av Vattenfall Eldistribution AB:s

synpunkter ändrades detta i granskningsförslaget. I granskningsförslaget föreslås istället att

kommunen och Vattenfall Eldistribution ska ingå i ett servitutsavtal för de tillkommande

transformatorstationerna inom planområdet.

Övriga synpunkter noteras.

R13. Skanova

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att så långt

som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och

kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder

eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar

åtgärden även bekostar den. Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att

infogas på plankartan. Kontakta ledningskollen.se . Kabelanvisning beställs via ledningskollen.se . För

ledningssamordning kontakta Nätcenter för det aktuella området på tfn (vxl): 020 - 50 50 00.

Kommentar

Genomförandebeskrivningen har förtydligats efter Skanovas synpunkter.

R14. PostNord

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat

innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på

postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är

verksamma i det aktuella området. Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt,

trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna

genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. Vid nybyggnation av villor/radhus och

verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska

man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. Kontakta PostNord i god tid på
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utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av postmottagning i

samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas

ut till adressen.

Kommentar

Planhandlingarna har förtydligats efter PostNords synpunkter.

Sakägare enligt fastighetsförteckning

S1. Sakägare 1

Först och främst vill vi betona att vi absolut inte har något emot förtätningen i stort av Södra Hallsta

och i Rönninge. Det är klart att det måste byggas bostäder åt människor, många saker är mycket bra i

planen och Tvärvägen är ju en direkt nödvändighet även om det i vårt tycke även skulle finnas en

tvärväg till E4 mycket längre ner mot Nytorp. Likaså lösningen för gång och cykeltrafikanter.

Vi har bott länge på Säbytorgsvägen och har upplevt att när Rönningeport 1 skapades med ytterligare

en våning, försämrades bullernivån på Säbytorgsvägen avsevärt. Att ta bort träd och ersätta med

glasytor och väggar påverkar mycket. Trafikintensiteten och antal bilar har sedan dess ökat och varje

morgon och kväll står det långa bilköer ända förbi Vilhelmsdalsvägen. Detta oroar oss och stör

mycket. När vi ser att kommunen önskar förtäta allra mest just i den korsningen Salems- och

Säbytorgsvägen, verkar det totalt fel. Med tillägget Rönningeport 3 och en extra våning på

Rönningeport 2, blir det ca 100 lägenheter just där i det mest trafikerade hörnet i hela Rönninge.

Vi anser att Rönningeport 2 är en för stor byggnad på en för liten tomt. Hur skall man kunna svänga

in på infarten till detta hus genom dess garage. Då kommer hela trafiken att stoppas. Vi tycker inte att

ni skall spränga bort berg ta bort skogen bredvid prästgården. Bygg inte Rönningeport 2 gör hellre en

rondell där, så att infrastrukturen, som ju är en Rönninges stora och historiska akilleshäl förbättras. Vi

önskar att kommunen gör en riktig trafik och buller-analys och även en analys av ökningen i

avgasmängden. Vi upplever också en stor försämring av luften. Ädlare metaller svartnar på en vecka

och man undrar hur det ser ut i lungorna. Nu vill ju kommunen av någon anledning skapa ett

Hornsgatan-kaos på Salemsvägen och början på Säbytorgsvägen utanför oss, vilket vi inte tycker är

nödvändigt. I pressen återfinns i en analys att det är mera villor som önskas (75%) framför

lägenheter, så då borde det väl motivera en något mer försiktig exploaterinkg med hyres-, och

bostadsrätter. De långa ledtiderna för bostadsutveckling kan ju göra att marknaden vid

genomförande har andra prioriteringar än en för hård exploatering.

Kommentar

Kommunen har utrett olika utformningar av korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen där

cirkulationsplats varit en möjlig utformning. En ny cirkulationsplats är mycket platskrävande

bland annat på grund av att de ska dimensioneras efter boggiebussar som har stor svängradie

och ett svep som gör att även gång- och cykelbanorna behöver göras bredare. Kommunen har
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därför valt att gå vidare med en trevägskorsning, vilket enligt framtagna trafikanalyser räcker

till kapacitetsmässigt.

Tvärförbindelsen kommer att avlasta en del av trafiken till och från Rönningevägen, vilket

minskar trafiken på Salemsvägen och avlastar korsning Salemsvägen/Säbytorgsvägen. Det

innebär att fordon från Säbytorgsvägen får lättare att ta sig ut i korsningen till Salemsvägen.

Det nya bostadshuset norr om Säbytorgsvägen, Rönningeporten II, kommer att ha en

garageutfart mot Säbytorgsvägen. Enligt framtagna trafikutredningar bedöms antalet

trafikrörelser in och ut från garaget inte bli så stort att det innebär ett problem för korsningens

funktion. Kommunen planerar plantering av träd längs Säbytorgsvägens södra sida i samband

med ombyggnationen av gatorna.

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger. I RUFS 2050

ingår Södra Hallsta i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt

stadsutvecklingsområde beskrivs som kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och

potential att utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till

en starkare social hållbarhet. I kommunens översiktsplan beskrivs vikten att ur klimat- och

miljöhänseende bygga i kollektivtrafiknära lägen. I Södra Hallsta planeras en variation av både

flerbostadshus och radhus för att möjliggöra för olika socioekonomiska grupper att bo i ett

område nära kollektivtrafik och natur.

Kommunen bedömer inte att exploateringsförslaget är av sådan storlek eller karaktär att

luftföroreningar behöver utredas.

S2. Sakägare 2

Jag kan inte hitta någon text om hur man tror att korsningen Rönningevägen Tvärleden kommer att

fungera!!! Rönningevägen är ju smal och det finns inte med någon avkörningsramp för bilar från

Nytorp som ska ta Tvärvägen. Det betyder att de måste stanna i körbanan för att släppa fram

mötande bilar från Rönninge centrum!!!! Det måste väl innebära sämre trafiksäkerhet än

nödvändigt? Hur många bilar kommer att passera där 2030-2040? Nej föreslagen utformning

kommer att medföra problem och olyckor anser jag.

Kommentar

Korsningen Rönningevägen – tvärförbindelsen utformas som en oreglerad trevägskorsning

utan refug. Trafik på tvärförbindelsen har väjningsplikt. Ett upphöjt övergångsställe tvärs

tvärförbindelsen placeras framför korsningen med Rönningevägen. Syftet är att skapa en säker

passage för fotgängare och cyklister och säkerställa låg hastighet hos biltrafiken. Plats för ett

fordon finns mellan övergångsstället och korsningen, vilket förbättrar sikten vid utkörning på

Rönningevägen. Beräknade trafikmängder, baserat på uppräkning för 2040, bedöms inte
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innebära ett problem för korsningens funktion. Avsnittet om Korsning

Tvärförbindelse/Rönningevägen i planbeskrivningen har förtydligats till granskningsskedet.

S3. Sakägare 3

Vi, med många andra Rönningebor, valde att flytta just till Rönninge för att det var ett litet, lugnt och

tryggt område med fin natur och med många möjligheter till olika aktiviteter men ändå närhet till

större städer. På kort tid har ett stort antal hus, villor och lägenheter byggts och Rönninge har börjat

förvandlats till en stad där grönytor försvinner, stora höga byggnader i och runt centrum har uppförts

och trängseln till förskolor, skolor och aktiviteter ökar. Vårt lilla område håller på att förvandlas till en

stor stad som vi inte valde att bosätta oss i.

Vi tycker att det byggs för stort och för mycket i de nya planerna för Södra Hallsta och Portarna.

Bygget i Södra Hallsta var från början tänkt småskaligt men har vuxit sig för stort med åren. Behåll

tidigare planer med färre byggnader.

I och med utbyggnaden som skett i både Salem och Rönninge så har också biltrafiken ökat och skapar

köer i rusningstrafik på Säbytorgsvägen ut mot Säbyvägen och här finns planer på att smalna av

vägen enbart för att ett hus ska byggas just i korsningen.

Marken vid korsningen där Rönninge port planeras består mest av berg. Varför behöver ett stort hus

byggas just där?Vi behöver ingen port in till Rönninge. Om fler lägenheter behövs varför byggs inte

huset längre ner i skogen vid Salemsvägen istället?

Detta enorma hus som är planerat i korsningen vid Prästgården är högre än alla andra hus i närheten

och smälter inte in i bebyggelsen. Prästgården är Q-märkt vilket innebär att miljön ska bevaras och

inte förändras i någon större utsträckning. Det anser vi inte är fallet med de nya planerna. I ett

tidigare förslag var byggnaden lägre men har höjts efter att kontraktet med Vestigia skrev. Av vilken

anledning? Har det utökningen gått rätt till? Har nya sol-/skugganalyser gjorts osv.? Vi anser att

byggnaden är alldeles för hög och stor och att det inte finns något behov hos invånarna av en port in

till Rönninge. Vi anser att bygget av Porthusen bör tas bort helt. Vi vill hellre ha kvar grönytorna vid

Rönninge port, som finns i närheten av centrum för miljön skull men även för att hålla nere ljudnivån

för de boende i närheten från den ökande trafiken på vägarna. Ljudnivån från alla byggen under

senare tid börjar bli tröttsam för oss som bor i närheten och förväntas inte heller ta slut inom en snar

framtid nu när det planeras för ännu fler bostäder i Södra Hallsta/Rönninge Port.

Vi vill att kommunen tänker om och har miljön, grönområdena och småskaligheten i tanken när

projekten för nya bostäder planeras i Södra Hallsta/Portarna för det är det som är Rönninge!

Kommentar

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger. I RUFS 2050
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ingår Södra Hallsta i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt

stadsutvecklingsområde beskrivs som kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och

potential att utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till

en starkare social hållbarhet. I kommunens översiktsplan beskrivs vikten att ur klimat- och

miljöhänseende bygga i kollektivtrafiknära lägen.

Tvärförbindelsen kommer att avlasta en del av trafiken till och från Rönningevägen, vilket

minskar trafiken på Salemsvägen och avlastar korsning Salemsvägen/Säbytorgsvägen. Det

innebär att fordon från Säbytorgsvägen får lättare att ta sig ut i korsningen till Salemsvägen.

Det nya bostadshuset norr om Säbytorgsvägen, Rönningeporten II, kommer att ha en

garageutfart mot Säbytorgsvägen. Enligt framtagna trafikutredningar bedöms antalet

trafikrörelser in och ut från garaget inte bli så stort att det innebär ett problem för korsningens

funktion. Bredden på Säbytorgsvägen kommer med sin nya utformning inte att understiga 7

meter, vilket är uppfyller standard enligt VGU (Vägar och gators utformning) och uppfyller

Trafikförvaltningens riktlinjer för busstrafik.

Solstudier har tagits fram för gällande planförslag och redovisar solljusförhållanden både

under vår- och höstdagjämning. Kommunen bedömer att solljusförhållandena är godtagbara.

Den nya bebyggelsen kommer inte att innebära ökad skuggning av befintlig bebyggelse.

För att minska påverkan på den kulturhistoriska miljön vid Prästgården planeras en barriär av

befintliga träd bevaras mellan Rönningeporten II och Prästgården. På så sätt vill kommunen ge

förutsättningar för att Prästgårdsmiljön fortfarande ska upplevas som en egen miljö.

Rönningeporten II föreslås få en trappning i våningsantal med lägre totalhöjd mot Prästgården.

Övriga synpunkter noteras.

S4. Sakägare 4

1. Vilken prioritet har Södra Hallsta jämfört med projektet Salems stadskärna. Vilket är tänkt att

genomföras först? Med tanke på hur långsamt de går med byggnationerna i Rönninge centrum

kan inte dessa båda stora projekt genomföras parallellt.

2. Är man säker på att det finns exploatörer för Södra Hallsta? Salems kommun har samarbetat

med två exploatörer, Sveafastigheter AB och Vestigia Fastigheter AB. Är de aktuellt fortfarande?

Om det inte finns exploatörer så kan marken skövlas och inget byggs på många år förutom

tvärförbindelsen mellan Rönningevägen och Salemsvägen.

3. Vem bekostar tvärförbindelsen mellan Rönningevägen och Salemsvägen?

4. Vem bekostar förskolan?

Synpunkt 2
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1. Salems Kommun kan inte driva två så stora projekt samtidigt som Södra Hallsta och Salems

stadskärna. Prioritering måste ske ur ekonomisk synpunkt för kommunen. Nu byggs ju även

skolan vid Fågelsången som är en stor ekonomisk investering för kommunen.

2. Är man säker på att det finns exploatörer för Södra Hallsta? Salems kommun har samarbetat

med två exploatörer, Sveafastigheter AB och Vestigia Fastigheter AB är de verkligen aktuella

fortfarande? Vi har ju haft århundradets pandemi sedan 2017 och många byggbolag har fått

permittera sina anställda i väntan på bättre tider. Om det inte finns exploatörer så kan marken

skövlas och inget byggs på många år förutom tvärförbindelsen mellan Rönningevägen och

Salemsvägen.

3. Tvärförbindelsen mellan Rönningevägen och Salemsvägen skall kommunen betala tillsammans

med de bägge exploatörerna. Av den anledningen är det extra viktigt att exploatörerna har en

solid ekonomi.

4. Förskolan skall både byggas och drivas av ett privat företag. Finns ingen intressent i nuläget och

en så stor utbyggnad av bostäder kräver väl att en ny att en ny förskola etableras?

5. Rönningeport 2 är en för stor byggnad på en för liten tomt där det redan nu är mycket trafik vid

rusningstrafik både morgon och kväll. Om den skall byggas bör den ligga bara på Salemsvägen.

Rönninge behöver ingen stadsport, det är inte därför man väljer att flytta till Rönninge med sina

familjer, det är för att komma ifrån buller och avgaser man vill flytta hit. Den extra våningen som

lades till efter att exploatörerna fått avtalet är inte i enlighet med rättvis upphandling gentemot

de andra exploatörerna som inte fick anbudet.

Kommentar

Södra Hallstaprojektet kommer att genomföras före utvecklingen av Salems stadskärna. Båda

exploatörerna är fortsatt med i processen och kommer att genomföra sina respektive

byggnationer. Kommunen har gjort en grundlig byggherreanalys av bolaget Vestigia

Fastigheter AB och analysen visar på att byggherren har ekonomisk trovärdighet och kan

finansiera byggnationen. Tvärförbindelsen bekostas delvis av exploatörerna och delvis av

kommunen. Detta för att syftet med tillskapandet av tvärförbindelsen är att den kommer

avlasta Rönninge centrum från biltrafik och fungera som in- och utfart till det nya

bostadsområdet. Diverse kostnader för genomförandet kommer att bekostas av berörda

exploatörer och kommunen enligt vad som är skäligt. Förskolan kommer att markanvisas,

bekostas, anläggas och drivas av en privat aktör.

Under ett detaljplanearbete utreds områdets förutsättningar och områdens lämplighet för

bland annat bostadsbebyggelse. Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets

närhet till Rönninge centrum, bedömt området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den

form som planen medger. Rönningeporten II bedöms bli ett bra komplement till befintlig
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bebyggelse. Bebyggelsen kommer centralt att bli högre än omkringliggande bebyggelse, men

skalan kommer att  brytas ned genom trappningar i höjdled.

Övriga synpunkter noteras.

S5. Sakägare 5

Styrelsen för Brf Vilhelmsdalsterrassen, fastighet Skogsro 1, har granskat förslaget och sammanställt

frågor och synpunkter som vi anser bör besvaras och åtgärdas.

Vi vill inleda med att vi inte har något emot att Södra Hallsta området bebyggs med bostäder,

förskola och LSS-boende, samt ny tvärförbindelse mellan Salemsvägen och Rönningevägen.

Vi har dock följande synpunkter gällande samrådsförslaget:

● Markköp på Skogsro 1

Ett kommande markköp av en del av fastigheten Skogsro 1 nämns i planbeskrivningen. Vi vill få

information i god tid om när förhandlingen är tänkt att ske för att kunna förbereda ärendet.

● Bullerproblematik under byggnation

Den kommande byggnationen kommer att ske i Rönninge tätort som är bullerkänsligt. Det är många

pensionärer och många som jobbar hemifrån i området. Vi önskar att man ska särskilt beakta de

kända byggmoment där bullernivåer brukar vara extremt höga, till exempel vid pålning, sprängning

och annat ljud som inte är av arten väggmontering och kranarbete. Det är viktigt att speciellt de

momenten planeras och utförs under vardagar, vid vanliga arbetstider vardagar, icke under

helger/röda dagar och heller inte under kvälls – eller nattetid.

Vi anser att bulleråtgärder ska fastställas i exploateringsavtalet där man minst bör inkludera tillåtna

tider för byggarbete, fysiska bulleråtgärder för att minska ljudens intensitet och även krav på

information/kommunikation med intilliggande bostadsområden.

● Närhet till återvinningscentralen

Den fysiska närheten till återvinningscentralen är redan och har varit ett problem under många år för

de boende i Skogsro 1. Detta på grund av den kraftigt höga bullernivån som verksamheten orsakar. Vi

tycker att påverkan av närheten av den verksamheten ska undersökas ytterligare. Det föreligger en

stor risk att buller inte bara kommer att störa de nya boende i Södra Hallsta, utan även störa barnen

på den nya förskolan. En risk/konsekvensanalys borde kunna tas fram som bedömer riskerna av den

stora bullernivåns påverkan på barnens hälsa. Vi anser att exploatörerna skulle kunna bidra till nya

bulleråtgärder på fastigheterna Macken 4 och Macken 5 där återvinningscentralen idag finns.

● Skogsområdets naturvärde

Det befintliga skogsområdet bidrar idag till den goda livskvaliteten i och kring Rönninge centrum. Vi

anser att det är viktigt att inte all natur tas bort och att man hittar en bra balans mellan natur och

bebyggelse inom det nya området. Det står i undersökningen för miljöbetydande påverkan att
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exploateringen kommer att ha en betydande påverkan på exploateringsområdet. Vi tycker därför det

är viktigt att kommunen gör en artinventering vad gäller flora och fauna för att upptäcka och

dokumentera de känsliga arter som eventuellt finns i området innan exploateringen drar igång.

● Kommande tvärförbindelse mellan Salemsvägen och Rönningevägen

Vi ställer oss positiva till den nya vägen och rondellen som är tänkta att avlasta trafik och sänka

hastigheten på Salemsvägen.

● Bilhastighet på Salemsvägen

Vi anser att ett farthinder behövs i området för att garantera att den kommande

hastighetsbegränsningen på 40km/t respekteras. Det kan antingen ske genom att utforma rondellen

som ett eget farthinder eller genom att bygga ett farthinder som komplement till rondellen.

Kommentar

Kommunen kommer att kontakta er i god tid vad gäller markköp av Skogsro. En

överenskommelse ska tas fram i dialog mellan bostadsrättsföreningen och kommunen.

Kommunen har haft dialog med bostadsrättsföreningen gällande markförvärv.

Kommunen kan inte i ett marköverlåtelseavtal avtala om bulleråtgärder eller övriga frågor

kring tillåtna byggarbetstider under byggnationen. Kommunen kan däremot avtala om krav

på information/kommunikation med intilliggande bostadsområden under byggnationen.

Kommunen kommer att framföra bostadsrättsföreningens önskemål om arbetstider till

exploatörerna.

Bjerking AB har utfört ljudmätningar för att se hur den intilliggande återvinningscentralens

(SRV) ljudnivåer kommer att påverka planerad förskolegård och bostadsbebyggelsen.

Mätningarna visar att återvinningscentralen inte kommer inverka störande på förskolegården

eller planerade bostäder då inga överskridanden av bullernivåer har uppmätts från SRV till

skolgård eller bostäder. Kommunen bedömer inte att några ytterligare utredningar behöver

tas fram.

Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen kommer innebära en betydande

miljöpåverkan lokalt för naturvärden, men med kompensationsåtgärden i Västra Garnudden

kommer påverkan inte vara betydande. Gröna kvalitér inom planområdet kommer att finnas

kvar, bland annat i det naturområdet som bevaras i söder. Kommunen och exploatörerna

planerar för öppna och gröna dagvattenlösningar som kan samla upp och rena regn, vilket

även bidrar till en grönare miljö inom området. Kommunen planerar plantering av träd längs

med Salemsvägen. Bestämmelser om förbud mot trädfällning och begränsning av hur stor del

av marken som får hårdgöras har förts in på plankartan. Bebyggelsen i Södra Hallsta planeras

i ett centrumnära läge med närhet till kollektivtrafik och till största delen redan utbyggd

infrastruktur. Två nya busshållplatser planeras längs Salemsvägen och gång- och

cykelvägnätet förbättras för att göra det mer attraktivt att välja kollektivtrafik eller cykel
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framför bilen. Detta är aspekter som även framförs i RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för

Stockholmsregionen). Kommunen bedömer att planförslaget, tillsammans med planerad

kompensationsåtgärd i Västra Garnudden, kommer att vara positivt för den långsiktiga miljö-

och klimatnyttan.

För att kunna möjliggöra för exploatering i Södra Hallsta kommer kommunen behöva

kompensera för de lokala naturvärden inom området som går förlorade. Kommunen har inför

granskningsskedet tagit fram en naturvärdesinventering för sumpskogsområdet inom

planområdet. Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera vilka arter och

ekologiska funktioner som finns inom området och kan gå förlorade med anledning av

exploateringen. Kommunen ska kompensera för förlorade naturvärden i Södra Hallsta inom

området Västra Garnudden, i anslutning till Uttran. Exploateringen får inte påverka

naturvärdena inom sumpskogen i Södra Hallsta innan naturvärdena har kompenserats för i

Västra Garnudden.

Salemsvägens inbjuder idag till högre hastigheter bland annat på grund av vägens bredd,

omgivning och raka sträckning. I samband med genomförandet av detaljplanen kommer

Salemsvägen att få en ny profil med bland annat en ny gång- och cykelbana, en

cirkulationsplats och koppling till anslutande bebyggelse. Inom Salemsvägen, som idag är en

50-zon, föreslås hastigheten begränsas till 40 km/h från cirkulationsplatsen i Rönninge

centrum till den föreslagna cirkulationsplatsen vid tvärförbindelsen. Kommunen bedömer att

dessa åtgärder tillsammans kommer att innebära att bilister håller en lägre hastighet än vad

som görs idag.

S6. Sakägare 6

Säbytorgsvägen/Salemsvägen.

Vi vill härmed uttrycka vårt missnöje över beslutet att placera ett höghus i korsningen

Säbytorgsvägen/Salemsvägen. Vi känner att huset kommer alldeles för nära vår bostad i BRF Hasseln,

Säbytorgsvägen 47, i ett område redan bebyggt med flera bostadsrättsföreningar i nästan alla

väderstreck. Vi anser även att trafiksituationen som medföljer bygget i den redan så väl trafikerade

korsningen Säbytorgsvägen/Salemsvägen kommer påverka oss avsevärt i transporter till och från

skola/aktiviteter med ännu längre köer som en direkt effekt. Vidare är den spontana känslan som

kommer och frågan som poppar upp; när kommer byggandet i vår närhet ta slut? Vi har under flera

år haft byggandet av nya Rönninge Centrum i vår direkta närhet och nu står byggandet av det så

kallade V-huset bredvid busstorget i Rönninge C i startgroparna. Även det allra senaste tillskottet, BRF

Rönnlyckan, alldeles bredvid oss kan läggas till listan av den senaste byggnationen. Vi ser att det

tilltänkta höghuset i fråga skulle kunna placeras mer avskilt längre upp på Salemsvägen mot Circle K

räknat. Något som vi däremot verkligen välkomnar med projekt Södra Hallsta är avlastningen av trafik

som förhoppningsvis blir effekten av den kommande tvärleden Salemsvägen/Rönningevägen.

Kommentar
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Tvärförbindelsen kommer att avlasta en del av trafiken till och från Rönningevägen, vilket

minskar trafiken på Salemsvägen och avlastar korsning Salemsvägen/Säbytorgsvägen. Det

innebär att fordon från Säbytorgsvägen får lättare att ta sig ut i korsningen till Salemsvägen och

det kommer därför inte innebära en ökad köbildning. Det nya bostadshuset norr om

Säbytorgsvägen, Rönningeporten II, kommer att ha en garageutfart mot Säbytorgsvägen. Enligt

framtagna trafikutredningar bedöms antalet trafikrörelser in och ut från garaget inte bli så

stort att det innebär ett problem för korsningens funktion. Kommunen planerar plantering av

träd längs Säbytorgsvägens södra sida i samband med ombyggnationen av gatorna.

Kommunen har förståelse för att byggbuller är störande för närboende. Nya bostäder behövs i

kommunen och regionen. Södra Hallsta är en viktig del i utvecklingen och i linje med RUFS

2050 där Södra Hallsta ingår i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Efter Södra Hallsta finns

inte pågående planer inom ert närområde.

Övriga synpunkter noteras.

S7. Sakägare 7

Synpunkt 1

När ni nu skickar ut samråd till en del av oss, blir vi halvt skräckslagna, då vi ser att ni ändrat 10 %

mer förätning, precis där vi bor. Ni har lagt till en våning på port 2 och ett helt nytt hus Rönningeport

3. Det finns mycket dåligt med material i era dokument om det nya tillägget, bara några små bilder

och en gammal bild från tidigare förslag ligger, som jag uppfattat, som gällande men det saknas ju en

våning på port 2.

Åkte igår till biblioteket men där finns inga ordliga bilder alls. Som ni förstår försämrar detta förslag

oerhört mycket i vår boendemiljö, med natur, trafikljus och avgaser. Byggandet av Rönningeporten 1

var en kraftig försämring redan där med ljudnivån från trafiken. Man tar bort träd och ersätter med

glasade fasader. och nu känns det som det blir Hornsgatan korsningen Salems/Säbytorgsv. och det är

ju inte därför vi bor i Rönninge. Har ni inget bättre material att erbjuda inför samrådet med de nya

“kraftiga förtätningen” som tillkommit?

Synpunkt 2

Bostadsrättsföreningen Hasseln 21 med 61 lägenheter ligger utmed Säbytorgsvägen, portarna 35 –

49, den sistnämnda intill korsningen med Salemsvägen. Vi har ett antal synpunkter främst rörande

Rönningeport II och korsningen Säbytorgsvägen-Salemsvägen.

1. Synnerligen besvärande, störande och riskfylld trafik på Säbytorgsvägen. Sovrummen i föreningens

lägenheter vetter mot den trafikerade Säbytorgsvägen och ger, speciellt vid rusningstrafik och trots

filtrerande ventiler, besvär av bilavgaser och luftpartiklar. Vi har inte kunnat se att det i er rubricerade

plan har gjorts mätningar och prognoser för hur luftföroreningarna är idag och hur de förväntas bli
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för de boende när de nya lägenheterna färdigställts. Detta gäller både för Säbytorgsvägen och utefter

Salemsvägen.

Föreningen har ett flertal gånger påpekat för Salems Kommun om hur bilister kör alldeles för fort,

vilket skapar högt buller och olycksrisker vid vår infartsparkering och vid vägkorsningen mot

Vilhelmsdalsvägen där det bl.a. finns en förskola.

2. Trafiksituationen i korsningen Säbytorgsvägen – Salemsvägen

Den tänkta fastigheten Rönningeport II är i er plan tänkt att ha en entréhörna placerad direkt mot

korsningen och en garage-in/ut passage inte så långt från korsningen. Detta för med sig:

A. Trafikstockning när bilar från Rönningeport II skall ut/resp korsa Säbytorgsvägen.

B. Det blir väsentligt fler stillastående bilar mot korsningen vilket t ex ger mer avgaser.

C. Stora bussar och långtradare kommer att hämma trafikflödet i korsningen.

D. Den tänkta avsmalningen till 7 meter av Säbytorgsvägens högra körbana vid övergång till

Salemvägen kommer också att väsentligt försämra trafikflödet långt upp efter Säbytorgsvägen

Konklusion och Rekommendation

Det är vår bestämda uppfattning att Rönninges redan värsta korsning kommer att bli ännu värre och

en stoppkloss för trafiken. Vi rekommenderar därför att lägenhetsvolymen i Rönningeport II flyttas in

i Södra Hallsta-området väster om Salemsvägen eller görs som en rak byggnad något längre norrut

efter Salemsvägens östra sida och därigenom ger möjlighet till en effektiv cirkulerande rondell. Detta

skulle väsentligt reducera besvären vid korsningen Säbytorgsvägen-Salemsvägen.

Medlemmarna i Brf Hasseln 21 förväntar sig att ni som arbetar med detta stora projekt verkligen tar

våra synpunkter seriöst och överväger våra förslag till förbättringar till allas bättre boende både vi

som redan bor här och de nya i Södra Hallsta!

Kommentar

Synpunkt 1.

Planhandlingarna har uppdaterats till granskningsskedet och kommunen hoppas att det

underlättade tolkningen av planförslaget.

Synpunkt 2.

Kommunen bedömer inte att exploateringsförslaget är av sådan storlek eller karaktär att

luftföroreningar behöver utredas.

Salemsvägen och Säbytorgsvägen inbjuder idag till högre hastigheter bland annat på grund av

vägarnas bredd, omgivning och raka sträckning. I samband med genomförandet av

detaljplanen kommer Salemsvägen att få en ny profil med bland annat en ny gång- och

cykelbana, en cirkulationsplats och koppling till anslutande bebyggelse. Även Säbytorgsvägen, i
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anslutning till korsningen med Salemsvägen, kommer att få en ny profil. Inom Salemsvägen,

som idag är en 50-zon, föreslås hastigheten begränsas till 40 km/h från cirkulationsplatsen i

Rönninge centrum till den föreslagna cirkulationsplatsen vid tvärförbindelsen. Hastigheten på

Säbytorgsvägen föreslås begränsas till 40 km/h till öster om korsningen med

Vilhelmsdalsvägen. Kommunen bedömer att dessa åtgärder tillsammans kommer att innebära

att bilister håller en lägre hastighet än vad som görs idag.

Tvärförbindelsen kommer att avlasta en del av trafiken till och från Rönningevägen, vilket

minskar trafiken på Salemsvägen och avlastar korsning Salemsvägen/Säbytorgsvägen. Det

innebär att fordon från Säbytorgsvägen får lättare att ta sig ut i korsningen till Salemsvägen.

Det nya bostadshuset norr om Säbytorgsvägen, Rönningeporten II, kommer att ha en

garageutfart mot Säbytorgsvägen. Enligt framtagna trafikutredningar bedöms antalet

trafikrörelser in och ut från garaget inte bli så stort att det innebär ett problem för korsningens

funktion. Bredden på Säbytorgsvägen kommer med sin nya utformning inte att understiga 7

meter, vilket är uppfyller standard enligt VGU (Vägar och gators utformning) och uppfyller

Trafikförvaltningens riktlinjer för busstrafik. Salems kommun planerar plantering av träd mellan

er bebyggelse och Säbytorgsvägen.

Övriga synpunkter noteras.

S8. Sakägare 8

Vi är intresserade av att om möjligt stycka vår tomt. Vi är tacksamma för besök av er för att få en

preliminär uppskattning av möjligheten till avstyckning innan vi kontaktar Lantmäteriet som innebär

en ganska stor kostnad. Det skulle vara bra om detta framkom i den kommande detaljplanen.

Utfarten för fastigheten med adress Rönningevägen 12 är skymd för kommande trafik uppifrån varför

det vore lämpligt att den istället anslut till den planerade tvärvägen som tidigare framkom som en

möjlighet i det tidigare förslaget. Det vore bra om detta framkom i den nya detaljplanen.

Kommentar

Kommunen har gjort bedömningen att det inte är lämpligt att utöka planområdet till att

omfatta även er fastighet. Om ni har önskemål att en ny detaljplan tas fram för er fastighet är

ni välkomna att inkomma med en begäran om planbesked. Information om planbesked finns

på kommunens hemsida. Kommunen har utrett möjligheten att ansluta er fastighet till

tvärförbindelsen. Bedömningen är att det inte går att anordna en trafiksäker infart mot

planerad tvärförbindelse bland annat på grund av närheten till planerat övergångsställe och för

branta lutningar.

S9. Sakägare 9

Vi har några frågetecken gällande vårt tomtområde inför byggandet av Södra Hallsta.
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Gångvägen, som kommer att löpa bakom pumpstationen vid Rönningevägen, kommer att gå väldigt

nära vår tomt. Bakgården till huset som står där kommer att ligga helt öppet för gånggängare. Finns

det möjlighet att lägga till ett plank i byggplanerna, för att definiera vår tomtgräns?

Vi kommer att vilja bygga ett bullerplank längs med tvärleden, dels då det är lätt att komma till vår

tomt från nya vägen/parkeringen samt att det kommer att bli en hel del trafik för avlämning och

hämtning från dagiset. Vi har även en bastu som ligger precis vid tomtgränsen, där vi vill ha det lite

insynsskyddat. Finns det något hinder mot att bygga ett bullerplank där?

Kortare sagt, Vi önskar ha möjlighet att uppföra ett bullerplank längs med tvärleden samt bullerplank

alternativt lägre staket längs rönningevägen.

Vi undrar även om det finns möjlighet att koppla på vår lill-stuga (som ligger precis vid pumphuset)

mot kommunalt vatten och avlopp, om arbete ändå pågår där.

På andra sidan mot Lilldalsvägen, så har vi tidigare lyft frågan gällande förändring av tomtgräns. Där

avvaktar vi ett avtal gällande reglering av tomt.

Kommentar

En ändring i fastighetsgränsen mellan den privatägda fastigheten Rönnen 6 och den

kommunala fastigheten Rönnen 6:2 är aktuell i både samråd- och granskningsförslaget. En

överenskommelse om fastighetsreglering kommer att tecknas mellan er fastighetsägare och

kommunen.

För att koppla på kommunalt vatten och avlopp ska en anmälan skickas in till kommunen.

Mer information om detta finns på salem.se. Fastighetsägaren kommer att debiteras enligt

gällande anläggningsavgifter.

Det finns inga hinder i gällande stadsplan för er fastighet att uppföra staket eller plank.

Observera att en åtgärd som plank kräver bygglov. Kontakta kommunens bygglovsenhet om

ni har några frågor kring vilka regler som gäller.

Ej sakägare
P1. Privatperson 1

Vid all nyproduktion tycker jag det är viktigt att man beaktar alla klimataspekter. Det gäller såväl

materialval, transporter till bygget, hur energiförbrukningen ser ut i det färdiga huset osv osv. Man

kan nu bygga hus av återvunnet material. Trähus är det enda tänkbara alternativet, det finns ingen

klimatneutral betong! All nyproduktion bör innehålla en bilpool för de boende, också av klimatskäl.

Vi bor på landet och Rönninge kommer nog aldrig att bli något annat än en lantlig förort till

Stockholm. Det finns ingen som helst anledning att förstärka det ”urbana”, väljer man att flytta hit så

är det för att man inte vill bo mitt inne i storstan. Tänk idylliskt istället för urbant. Idylliskt är låga hus,

max 3 våningar, i fina färger och former och med fina gårdsbildningar där barn och vuxna kan leka

och umgås. Då blir det också viktigt med bilvägarna och med cykel och gångvägar. Planera för hur de
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boende ska kunna förflytta sig till fots och med cykel, vi vill ju att alla som kan ska utnyttja

kollektivtrafiken/pendeln till och från hemmet. Södra Hallsta kommer att omges av 2 stora vägar. Det

är jätteviktigt att alla bostäder får en ordentlig barriär av träd och buskar mellan sig och vägarna. Det

skyddar mot buller och mot avgaser och samlar upp regn och skyddar mot hetta. Detta sagt med

tanke på de klimatförändringar vi redan ser. Barnen som ska gå i den nya förskolan måste skyddas

från de skadliga effekterna av biltrafik. Både innemiljön och utemiljön måste utformas så att de

exponeras så lite som möjligt. Jag tänker att lekplatsen/gården måste ligga på baksidan av själva

huset. Jag är också tveksam till att förskolan är placerad på ena sidan av den nya vägen och

bostäderna på den andra, de borde egentligen ligga på samma sida. Barn kommer väl att komma från

andra delar av kommunen också och det gäller att minimera biltrafiken så mycket som möjligt.

Kommentar

Sveafastigheter och Vestigia har miljöbyggnad Silver som utgångspunkt för den nya

bebyggelsen. Planområdets läge ger goda förutsättningar för kollektivt resande och möjlighet

att välja cykeln framför bilen. Kommunen kommer att bygga ut och förstärka det kommunala

gång- och cykelvägnätet inom planområdet i samband med genomförandet av detaljplanen för

Södra Hallsta. Kommunen planerar för två nya busshållplatser i anslutning till den nya

bebyggelsen. Sammantaget ger det goda förutsättningar för att välja cykel eller kollektivtrafik

som färdmedel framför bilen. Båda exploatörerna har ett omfattande klimattänk och planerar

för bostadsmiljöer som ska hålla över tid. Det gäller alltifrån val av byggmaterial,

avfallshantering, energiförbrukning, fastighetsdrift till att aktivt uppmuntra och verka för

kollektiva transporter. Med hänsyn till områdets lokalisering blir cykeln en viktig del i det

hållbara resandet. Exploatörerna planerar cykelparkeringar och cykelförråd med tillhörande

verkstad för att göra det attraktivt att välja cykeln framför bilen. Inom området kommer

infrastruktur för laddning av elfordon att finnas för samtliga parkeringsplatser, vilket även är

ett egenskapskrav i plan- och bygglagen. Inom området planeras för energismarta byggnader

med god isolering och låg energiförbrukning. Solceller planeras på delar av bebyggelsens tak.

I Rönninge finns olika typer av bebyggelse med både villor och flerbostadshus i varierande

ålder, utformning och skala. Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen kommer att bli ett

bra komplement till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen planeras med en varierad

utformning som anpassas till den kuperade terrängen och naturmarken med gröna kopplingar

till den omgivande naturen. Fasaderna planeras med inslag av material som känns igen i

Rönninge. En blandning av trä och tegelarkitektur med färgsättningen i nyanser som rött och

gult kan bebyggelsen harmoniera med både sekelskiftets villabebyggelse och nyare

flerbostadshus. Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge

centrum, bedömt området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen

medger. I RUFS 2050 ingår Södra Hallsta i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt

stadsutvecklingsområde beskrivs som kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och

potential att utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till

en starkare social hållbarhet. I kommunens översiktsplan beskrivs vikten att ur klimat- och

miljöhänseende bygga i kollektivtrafiknära lägen. I Södra Hallsta planeras en variation av både
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flerbostadshus och radhus för att möjliggöra för olika socioekonomiska grupper att bo i ett

område nära kollektivtrafik och natur. Gemensamma gårds- och lekytor planeras i skyddade

områden bort från trafiken och ett skogsområde i söder undantas från exploatering där

skogslek möjliggörs.

Kommunen och exploatörerna planerar för öppna och gröna dagvattenlösningar som kan

samla upp och rena regn vilket även bidrar till en grönare miljö inom området. Kommunen

planerar plantering av träd längs med delar av Salemsvägen och Säbytorgsvägen.

Bestämmelser om förbud mot trädfällning och begränsning av hur stor del av marken som får

hårdgöras har förts in på plankartan.

Kommunen har utrett bullersituationen för den kommande förskolan och förskolegården. För

att klara de riktvärden som finns och skapa en bra miljön inom förskolan kommer en

bullerskyddsskärm uppföras längs med delar av Salemsvägen och tvärförbindelsen. För att

skapa trygga övergångar över tvärförbindelsen kommer hastigheten att regleras och upphöjda

gång- och cykelöverfarter planeras för att fotgängare ska prioriteras. Inom förskolans fastighet

kommer skog att sparas mellan förskolan och Salemsvägen.

Övriga synpunkter noteras.

P2. Privatperson 2

Finns möjligen Salemsförslaget avseende detaljplan Södra Hallsta från 2008 att hitta på er eleganta

Hemsida eller finns det i något dammigt arkiv i källaren. Jag skulle gärna vilja veta varför kommunen

ansåg att det var möjlighet att bygga 50 lägenheter i Södra Hallsta 2008 och jämföra med

argumenten för 300 lägenheter 2021.

Kommentar

Efter att planprogrammet varit ute på samråd försköts tidplanen för programmet på grund av

fastighetsrättsliga frågor. Salems kommun förvärvade marken inom planområdet och valde att

gå vidare med en intresseanmälan avseende bostadsbebyggelse, likt en markanvisningstävling.

Då planeringsförutsättningarna för området ändrats valde kommunstyrelsen att inte ta upp

planprogrammet för beslut om godkännande och istället gå vidare med en markanvisning med

de nya förutsättningarna som grund.

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger. I RUFS 2050

ingår Södra Hallsta i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt

stadsutvecklingsområde beskrivs som kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och

potential att utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till

en starkare social hållbarhet. I kommunens översiktsplan beskrivs vikten att ur klimat- och

miljöhänseende bygga i kollektivtrafiknära lägen.
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P3. Privatperson 3

Rent generellt har jag inga negativa synpunkter på att bebygga området och det mest positiva är då

en ny väg som jag som bott i Nytorps området i hela mitt liv gått och väntat på. (Alltså 60 år) MEN jag

vill absolut inte ha några så fula, hemska, fruktansvärda, anskrämliga och alla negativa ord man kan

tänka sig som det nya huset i Rönninge centrum. Att inte införliva nybyggda hus i en "Rönningeanda"

och ekologiskt tänk är helt galet. Dessa bostadshus kommer att ligga som en barriär mot infartsleden

och kan ju inte vara särskilt trevligt eller hälsosamt. Så gör nu om och gör rätt! Utgå från arkitektur i

Rönninge och klimatsmart byggande. Dessutom ska man lägga även förskolan i bottenvåningen på

bostadshusen. Och den ska ju naturligtvis vara kommunal. Ett annat förslag är att nyttjas en del av

dessa bostäder som lärarbostäder då kommunen har som hela Sverige brist på lärare och skulle då

kunna vara ett lockbete att få hit utbildad personal.

Men huvudpunkten i mina åsikter är att husen ligger för nära vägen, klimat tänket ska vara med

redan i detta planeringsstadie och arkitekturen MÅSTE bli bättre än i Rönninge centrum.

Kommentar

Båda exploatörerna har ett genomgående klimattänk och planerar för bostadsmiljöer som ska

hålla över tid. Det gäller alltifrån val av byggmaterial, avfallshantering, energiförbrukning,

fastighetsdrift till att aktivt uppmuntra och verka för kollektiva transporter. Med hänsyn till

områdets lokalisering blir cykeln en viktig del i det hållbara resandet. Exploatörerna planerar

cykelparkeringar och cykelförråd med tillhörande verkstad för att göra det attraktivt att välja

cykeln framför bilen. Inom området kommer infrastruktur för laddning av elfordon att finnas

för samtliga parkeringsplatser, vilket även är ett egenskapskrav i plan- och bygglagen. Inom

området planeras för energismarta byggnader med god isolering och låg energiförbrukning.

Solceller planeras på delar av bebyggelsens tak. Både Sveafastigheter och Vestigia har

miljöbyggnad Silver som utgångspunkt för den nya bebyggelsen. Planområdets läge ger goda

förutsättningar för kollektivt resande och möjlighet att välja cykeln framför bilen. Kommunen

planerar även för två nya busshållplatser i anslutning till den nya bebyggelsen. Mellan

Salemsvägen planeras plantering av träd och annan grönska. Det kommer även att finnas

förgårdsmark för dagvattenhantering och planteringar mellan de nya husen och Salemsvägen.

I Rönninge finns olika typer av bebyggelse med både villor och flerbostadshus i varierande

ålder, utformning och skala. Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen kommer att bli ett

bra komplement till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen planeras med en varierad

utformning, anpassad till den kuperade terrängen och naturmarken med gröna kopplingar till

den omgivande naturen. Fasaderna planeras med inslag av material som känns igen i

Rönninge. En blandning av trä och tegelarkitektur med färgsättningen i nyanser som rött och

gult kan bebyggelsen harmoniera med både sekelskiftets villabebyggelse och nyare

flerbostadshus. Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge

centrum, bedömt området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen

medger. Flerbostadshusen längs med Salemsvägen planeras med förgårdsmark mot
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Salemsvägen där bland annat dagvatten kan tas om hand. På så sätt skapas en grön övergång

mellan bebyggelsen och vägen.

Frågan om förskolan ska drivas kommunal eller fristående ligger utanför detaljplanens ramar.

Genom att uppföra förskolan i det läge som detaljplanen medger skapas möjlighet att uppfylla

Boverkets riktlinjerna för friyta på förskolegården.

Övriga synpunkter noteras.

P4. Privatperson 4

Det är viktigt att kommunen ställer krav på att byggnationen sker i klimatsmarta material och att

driften av byggnaderna ska leda till nettonollutsläpp av växthusgaser. Det behöver finnas goda

möjligheter till produktion av solenergi, och jag tycker att det är risk för skugga på tak då husen står

relativt tätt mot Salemsvägen. Det är också viktigt att det blir lätt att cykla genom området, och

kännas lättare att ta cykeln än bil, och då tycker jag att det ska finnas cykelbana på båda sidor om

vägen. Det är viktigt att så många träd som möjligt får stå kvar och binda koldioxid och ge fortsatt

grund för biologisk mångfald. Det behöver styras i avtalen med de företag som ska bygga.

Kommentar

Ekologisk hållbarhet ska genomsyra planeringen av det nya bostadsområdet i Södra Hallsta.

Det är viktigt att planera för bebyggelse och bostadsmiljöer som håller över tid, vad gäller

alltifrån val av byggmaterial, avfallshantering, energiförbrukning, fastighetsdrift till att aktivt

uppmuntra och verka för kollektiva transporter. Södra Hallsta har goda förutsättningar för

kollektivt resande med både buss och pendeltåg. Kommunen anlägger två nya busshållplatser i

anslutning till området och bygger ut samt förstärker gång- och cykelvägnätet ner mot

Rönninge station. Med hänsyn till områdets lokalisering blir cykeln en viktig del i det hållbara

resandet. Exploatörerna planerar cykelparkeringar och cykelförråd med tillhörande verkstad.

Inom området kommer infrastruktur för laddning av elfordon att finnas för samtliga

parkeringsplatser, vilket även är ett egenskapskrav i plan- och bygglagen. Inom området

planeras för energismarta byggnader med god isolering och låg energiförbrukning. Solceller

planeras på delar av bebyggelsens tak. Båda exploatörerna har Miljöbyggnad Silver som

utgångspunkt för bebyggelsen.

Salemsvägen kommer att få en helt ny gång- och cykelbana som uppfyller standard enligt VGU.

För att möjliggöra en gång- och cykelbana även på den östra sidan av Salemsvägen, behöver

totalbredden för vägområdet breddas ytterligare utöver de cirka 3,5 meter som redan

planeras. Salemsvägens nya profil bedöms tillräcklig för att tillgodose god tillgänglighet och

trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister inom området.
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Gröna kvalitér inom planområdet kommer att finnas kvar, bland annat i det naturområdet som

bevaras i söder. Bestämmelser om förbud mot trädfällning har även införts inom delar av

planområdet. Träd och annan grönska planeras längs med Salemsvägen och Säbytorgsvägen.

P5. Privatperson 5

Jag tycker inte att man borde riva bort hela den skogen och bygga bostäder där då det är den enda

skogen som vi med hundar kan ha våra hundar lösa utan att behöva tänka på att möta andra

människor. Det är även också det enda området som är kvar som ha råd stor och öppen skog.

Så tycker inte den ska rivas och tryckas in massa hus där.

Kommentar

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger. I RUFS 2050

ingår Södra Hallsta i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt

stadsutvecklingsområde beskrivs som kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och

potential att utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till

en starkare social hållbarhet. I kommunens översiktsplan beskrivs vikten att ur klimat- och

miljöhänseende bygga i kollektivtrafiknära lägen. Det gångstråk som idag leder genom

området kommer att ledas om för att det fortfarande ska vara möjligt att ta sig i nord-sydlig

riktning. Gröna kvalitér inom planområdet kommer att finnas kvar, bland annat i det

naturområdet som bevaras i söder. Skogen norr om planområdet kommer att lämnas orörd.

P6. Privatperson 6

Det rörliga friluftslivet i skogen och norrut mot motorvägen måste garanteras genom gångstigar och

gångvägar, även mot Rönninge centrum. Likaså cykelstråket från Nytorp via Lilldalsvägen mot

Salemsvägen och centrum bör förtydligas. Tvärleden får ej upplevas som en barriär man ska ta sig

över. Den kommer också att alstra mer buller o avgaser även för redan boende. Kommer man från

Tvärleden o ska accelerera uppför backarna på Rönningevägen lär det bullra mer än om bilarna idag

glider förbi, trots för hög hastighet. Det finns en risk att man kör förbi sitt centrum när man handlat

vid sitt arbete. Stockholms Handelskammare pekar på just detta att Konsum kan löpa risk att få lägga

ner i Rönninge centrum. Egentligen behöver inte Tvärleden dras ända fram till Rönningevägen utan

bara utgöra infart till Södra Hallsta, eftersom vi redan har en cirkulationsplats som avlastar trafiken i

centrum. Solceller och laddstolpar bör prövas där det är lämpligt, för det kan bli rätt skuggigt om de

nödvändiga träden ska bevaras och underlätta klimathotet. Bra att det funkar med

fjärrvärmedragning till den nya bebyggelsen. Kostnaderna för genomförandet ska belasta Svea

Fastigheter AB o Vestigia Fastigheter AB och inte tära på kommunens och medborgarnas ekonomi.

Bostadsgården och dansbanan blir ett trevligt o kulturellt inslag för rekreation. Parkeringsfrågan blir

en lagom svår nöt att knäcka.
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Kommentar

Det gångstråk som idag leder genom området kommer att ledas om för att det fortfarande ska

vara möjligt att ta sig i nord-sydlig riktning. Skogsområdet i norr kommer att gå att nå via en

passage vid den norra busshållplatsen längst Salemsvägen. Efter granskning har en passage

från planerad gång- och cykelväg från Lilldalsvägen lagts till för att möjliggöra ytterligare en

anslutning till naturområdet i norr. Upphöjda och prioriterade övergångar för fotgängare och

cyklister planeras över tvärförbindelsen.

Det nya tvärförbindelsen syftar bland annat på att avlasta trafiken i Rönninge centrum som

idag utgör den enda förbindelsepunkten mellan kommundelarna Rönninge och Salem. För att

bland annat minska sårbarheten att ta sig fram till Rönninge och Uttringe vid eventuella

olyckor, bedömer kommunen att tvärförbindelsen blir en viktig del av det kommunala

vägnätet.

Kommunen bedömer att de nya bostäderna i Södra Hallsta kommer att tillföra ett nytt

kundunderlag för handeln i Rönninge centrum.

Kostnaderna för tvärförbindelsen bekostas delvis av exploatörerna och kommunen står för en

del av kostnaderna. Detta för att syftet med tillskapandet av tvärförbindelsen är att den

kommer avlasta Rönninge centrum från biltrafik och fungera som in- och utfart till det nya

bostadsområdet. Genomförandet kommer att bekostas av berörda exploatörer och kommunen

efter vad som är skäligt.

Både solceller och laddstolpar planeras uppföras inom området. Kapacitet för laddstolpar för

samtliga parkeringsplatser planeras.

Det planeras en ny gång- och cykelväg som ska länkar samman Lilldalsvägen med

tvärförbindelsen. För att tvärförbindelsen inte ska upplevas som en barriär och för att

prioritera fotgängare och cyklister planeras upphöjda övergångsställen över tvärförbindelsen.

Övriga synpunkter noteras.

P7. Privatperson 7

Vill bara som medborgare i kommunen skriva att det är så ofantligt sorgligt att grönområde efter

grönområde försvinner i kommunen. Nu detta grönområde… Flera förskolor går till detta område för

det ligger närmast förskolan, nu blir det svårt att ta sig till andra grönområden eftersom det är långt

att gå. Varför kan inte våra grönområden få stå orörda så alla kan njuta av dem när vi vet att de gör så

gott för människor, barn som vuxna, på alla plan?
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Kommentar

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger. I RUFS 2050

ingår Södra Hallsta i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt

stadsutvecklingsområde beskrivs som kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och

potential att utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till

en starkare social hållbarhet. I kommunens översiktsplan beskrivs vikten att ur klimat- och

miljöhänseende bygga i kollektivtrafiknära lägen. Den södra delen av skogsområdet väster om

Salemsvägen planeras undantas från bebyggelse och föreslås planläggas som naturmark med

kommunalt huvudmannaskap. Detta innebär att området inte kommer påverkas av

exploatering och att det fortsatt kommer finnas möjlighet för lek inom området.

P8. Privatperson 8

Har en miljökonsekvensanalys gjorts och vad säger den? Att skövla skogsnära områden känns idag

med stundande klimatförändringar som en stor påverkan när det finns fältområden som kan

bebyggas. Varför är Södra Hallsta utvalt då det växer gammal skog där. Har det gjorts en

konsekvensanalys om det ökade antalet medborgare som flyttar in och vad är planen för att hantera

en större befolkningsmängd? Att bygga stort och höga hus istället för småskaligt och bevara

Rönninges historia som sekelskiftes bygd som Mariefred och Trosa borde ha ett större värde som

utvecklingspotential då vi är omgärdade av kommuner med höga koncentrationer av höga hus -

Varför vill Salems kommun gå samma väg istället för att bevara det Rönninge tidigare stod för, enskild

småskalig villabebyggelse som nu Lidingö kommun och andra kommuner väljer att göra!? Varför

väljer man en design som skiljer sig från det som byggs innan? Varför har väljer man inte en design

som medför att har ett sammanhållande utseende på byggprojekten? Särskilt nu när vi bygger flera

projekt tätt efter varandra? Varför väljer man inte att bygga i trä med sekelskiftes utseende som de

flesta detaljplaner i Rönninge vill behålla? Varför väljer ni att hålla ett samrådsmöte dagen innan

kristi himmelsfärdshelgen kl 18? De flesta åker iväg till sina landställen eller har middagen vid denna

tid. Medför att ni minskar möjligheten för många att vara med.

Kommentar

I ett tidigt skede av ett detaljplanearbetet tas alltid en “Undersökning av miljöpåverkan” fram

som samråds med Länsstyrelsen. Undersökningen tas fram i syfte att svara på frågan om

planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om en detaljplan

bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan kan det bli aktuellt att ta fram en

miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen har bedömt att genomförandet av planförslaget

kommer att medföra en betydande påverkan lokalt inom området, men inte medföra en

betydande påverkan på kommunal/regional nivå, varför en miljökonsekvensanalys inte har

tagits fram. Kommunen bedömning har även samråtts med Länsstyrelsen som delar

kommunen bedömning. För att kompensera för förlorade lokala naturvärden kommer

kommunen att utveckla ett våtmarksområde i Västra Garnudden. Planbeskrivningen har

uppdaterats (sida 9-10) med mer information om kompensationsåtgärden i Västra Garnudden.
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Den södra delen av skogsområdet väster om Salemsvägen som omfattar cirka 1 ha, planeras

undantas från bebyggelse och föreslås planläggas som naturmark med kommunalt

huvudmannaskap.

Kommunen utgår efter en framtagen befolkningsprognos som regelbundet uppdateras. Utefter

kommunens befolkningsprognos kan exempelvis behovet av förskole- och skolplatser räknas

ut. Det har även tagits fram en trafikutredning som tittar på hur belastningen av vägnätet

kommer att påverkas av utbyggnationen av cirka 300 bostäder. Kommunen bedöms kunna

tillgodose behoven av skolplatser, men behöver i samband med denna detaljplan även

möjliggöra för en ny förskola för cirka 100 barn.

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger. I RUFS 2050

ingår Södra Hallsta i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt

stadsutvecklingsområde beskrivs som kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och

potential att utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till

en starkare social hållbarhet. I kommunens översiktsplan beskrivs vikten att ur klimat- och

miljöhänseende bygga i kollektivtrafiknära lägen.

I Rönninge finns olika typer av bebyggelse med villor och flerbostadshus i varierande ålder,

upplåtelseform och boende för olika livsskeden. Med en varierad utformning av den nya

bostadsbebyggelsen som anpassas till den kuperade terrängen och naturmarken med gröna

kopplingar till den omgivande naturen, planeras Södra Hallsta i samma anda som när den

ursprungliga bebyggelsen i Rönninge centrum planerades. Fasaderna planeras med inslag av

material som känns igen i Rönninge. En blandning av trä och tegelarkitektur med

färgsättningen i nyanser som rött och gult kan bebyggelsen harmoniera med både sekelskiftets

villabebyggelse och nyare flerbostadshus.

Med hänsyn till rådande pandemi höll kommunen två digitala samrådsmöten. Ett digitalt

samrådsmöte öppnar upp för möjligheten att delta från en annan plats.

Övriga synpunkter noteras.

P9. Privatperson 9

Som boende på Vinterstigen så undrar jag om man har tagit hänsyn till att det kommer bli mer trafik

på Tvärvägen till Circle K macken och till återvinningen? Alla dessa nya boenden kommer att behöva

tanka och slänga skräp. Det är redan tidvis väl trafikerat speciellt helger och hastigheter över 50.

Bussförbindelserna kanske också ökar, allt detta medför mera buller för oss som bor på Vinterstigen

(säkerligen andra vägar också. Salemsvägen kommer också få ökad belastning och buller, den byggs

som jag förstår, men buller frågan undrar jag väldigt mycket över då det redan är väldigt mycket

buller är från återvinningen och Circle K macken och trafiken från Tvärvägen/Salemsvägen redan.
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Bullerskydd mot Vinterstigen skulle uppskattas och lägger gärna som ett förslag, även ev sänkt

hastighet till 30 på tvärvägen eller hastighetsgupp för att få ner farten då högre hastighet ger mer

buller. Då kan de som svänger ut från macken inte GASA/BURNA i väg utan måste snällt smyga i väg.

Kommentar

Salemsvägens inbjuder idag till högre hastigheter bland annat på grund av vägens bredd,

omgivning och raka sträckning. I samband med genomförandet av detaljplanen kommer

Salemsvägen att få en ny profil med bland annat en ny gång- och cykelbana, en

cirkulationsplats och koppling till anslutande bebyggelse. Salemsvägen, som till stor del idag

ligger inom en 50-zon, föreslås hastigheten begränsas till 40 km/h från korsningen

Salemsvägen/Säbytorgsvägen till den föreslagna cirkulationsplatsen vid tvärförbindelsen.

Kommunen bedömer att dessa åtgärder tillsammans kommer att innebära att bilister håller en

lägre hastighet än vad som görs idag. Enligt framtagen trafikanalys bedöms inte trafiken på

Tvärvägen till Circle K och återvinningen öka nämnvärt. Frågan om bullerplank och

hastighetssänkning av Tvärvägen noteras, men kan inte hanteras inom detaljplanen för Södra

Hallsta då det ligger utanför planområdet.

P10. Privatperson 10

Programförslaget 2008 talar om 50 bostäder fördelade på 20 lägenheter i flerbostadsvillor och 30

småhus, medan översiktsplanen från 2018 talar om 200 bostäder varav 30 i småhus. Nuvarande

planen beskriver 300 bostäder i flerbostadshus och radhus.

Det här planförslaget innehåller en för omfattande och för kompakt bebyggelse som avviker från

tidigare planer och passar inte i Salems/Rönninges karaktär. Det borde går bra att bygga i Södra

Hallsta men mindre tät, med färre och större lägenhet i lägre huskroppar.

Att radhusen tillåts ha tre våningar är inte förenligt med skrivningen ”normalt två våningar”.

Gång- och cykelbanan på Salemsvägens östra sida bör inte ersättas med en renodlad gångbana. Det

är bättre att båda sidorna av Salemsvägen får både gång- och cykelfält.

I ramen av Salems Klimatinitiativ siktar kommunen på nollutsläpp i 2045.

Det bör innebära;

- att byggnationen sker i klimatsmarta material.

- att kommunen ställer krav på klimatneutralitet (nettonollutsläpp). Detta gäller både i byggskedet

och under driften av byggnaderna inklusive energiförbrukningen.

- att det blir lätt att gå, cykla och åka kollektivt till och från samt igenom området.

Kommentar

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger. I RUFS 2050

ingår Södra Hallsta i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt

stadsutvecklingsområde beskrivs som kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och
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potential att utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till

en starkare social hållbarhet.

I Rönninge finns olika typer av bebyggelse med villor och flerbostadshus i varierande ålder,

upplåtelseform och boende för olika livsskeden. Med en varierad utformning av den nya

bostadsbebyggelsen som anpassas till den kuperade terrängen och naturmarken med gröna

kopplingar till den omgivande naturen, planeras Södra Hallsta i samma anda som när den

ursprungliga bebyggelsen i Rönninge planerades. Fasaderna planeras med inslag av material

som känns igen i Rönninge. En blandning av trä och tegelarkitektur med färgsättningen i

nyanser som rött och gult kan bebyggelsen harmoniera med både sekelskiftets villabebyggelse

och nyare flerbostadshus.

Under ett detaljplanearbete utreds områdets förutsättningar och områdens lämplighet för

bland annat bostadsbebyggelse. Under planarbetet har bland annat byggelsen

Rönningeporten III tillkommit, vilket kommunen anser är bra för bebyggelsestrukturen längs

med Salemsvägen och binder samman lamellhusen med Rönningeporten I. Faktorer som

påverkat uppskattat antal lägenheter som planeras ökat är bland annat tillkomsten av

Rönningeporten III, lägenhetsstorlekar och våningsantalet på Rönningeporten II.

I “Prospekt för att förvärva mark och bygga bostäder i Södra Hallsta   vid Rönninge Centrum”

från 2017 beskrivs målbilden för småhus; “Småhusen har normalt 2 våningar och där vissa

även kan tillåtas ha 3 våningar.” Radhusen föreslås uppföras i två våningar med inredd

vindsvåning. Detta anses vara förenligt med målbilden som anges i prospektet.

Salemsvägen kommer att få en helt ny gång- och cykelbana som uppfyller standard enligt VGU.

För att möjliggöra en gång- och cykelbana även på den östra sidan av Salemsvägen, behöver

totalbredden för vägområdet breddas ytterligare utöver de cirka 3,5 meter som redan

planeras. Salemsvägens nya profil bedöms  tillräcklig för att tillgodose god tillgänglighet och

trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister inom området.

Både Sveafastigheter och Vestigia har miljöbyggnad Silver som utgångspunkt för den nya

bebyggelsen. Planområdets läge ger goda förutsättningar för kollektivt resande och möjlighet

att välja cykeln framför bilen. Kommunen planerar även för två nya busshållplatser i anslutning

till den nya bebyggelsen. Båda exploatörerna har ett omfattande klimattänk och planerar för

bostadsmiljöer som ska hålla över tid. Det gäller alltifrån val av byggmaterial, avfallshantering,

energiförbrukning, fastighetsdrift till att aktivt uppmuntra och verka för kollektiva transporter.

Med hänsyn till områdets lokalisering blir cykeln en viktig del i det hållbara resandet.

Exploatörerna planerar cykelparkeringar och cykelförråd med tillhörande verkstad för att göra

det attraktivt att välja cykeln framför bilen. Inom området kommer infrastruktur för laddning

av elfordon att finnas för samtliga parkeringsplatser, vilket även är ett egenskapskrav i plan-
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och bygglagen. Inom området planeras för energismarta byggnader med god isolering och låg

energiförbrukning. Solceller planeras på delar av bebyggelsens tak.

Övriga synpunkter noteras.

P11. Privatperson 11

Det här planförslaget innehåller en för omfattande och för kompakt bebyggelse och avviker från

tidigare planer. Det är min åsikt att det går bra att bygga i Södra Hallsta men mindre tät, med färre

lägenheter, lägre huskroppar och med en buffert mellan byggnaderna och Salemsvägen.

Mer i detalj:

Programförslaget 2008 talar om 50 bostäder fördelade på 20 lägenheter i flerbostadsvillor och 30

småhus,medan översiktsplanen från 2018 talar om 200 bostäder varav 30 i småhus. Nuvarande

planen beskriver 300 bostäder i flerbostadshus och radhus. Det blir för tätt helt enkelt!

Varifrån kommer idén att skapa en ”urban känsla”? Det är ju känt att många invånare vill behålla

kommunens karaktär, som är allt annat än urban! Också, de som vill flytta till Salems kommun som

sägs att ”erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer” uppskattar väl inte en miljö som är mer

förort än villa-/radhusstad “på landet”.

Det värsta med planförslaget är de kompakta fem-våningar-höga huskropparna direkt längs

Salemsvägen. Det är inte vackert som entrén till Salem/Rönninge. Det blir för mycket buller från

trafiken och återvinningscentralen plus är inte hälsosamt för dem som kommer att bo där. I en

kommun som våra ska man alltid ha en grön buffert mellan en relativt hårt trafikerad väg och husen.

Titta på Skogsrovägen t.ex., där man gjorde sånt och skapade en bättre boendemiljö (även om det

klagas där på buller från återvinningscentralen, om jag har rätt). Hus med fem våningar är är också

för höga för att kallas ”anpassade till den mänskliga skalan”. Det verkar som det är tänkt att skapa

många små lägenheter. I pandemins spår med ökat hemarbete är det tveksamt för det finns en ökad

efterfrågan på större lägenheter (och radhus/villor). Också, det skrivs att lägenheter under 35 m

2 har lägre bullerkrav än de större lägenheterna. Det må vare enligt nationella föreskrifter, men även

de som bor i en liten lägenhet behöver en lugn plats i deras bostad.

Att radhusen tillåts ha tre våningar är inte förenligt med skrivningen ”normalt två våningar”.

Solstudierna visar på att några hus kommer ha tveksam tillgång till sol under de förhållanden som

analyserats (och det var inte ens under årets mörka månader). Det verkar inte klimatsmart (se

nedan).

Rönningeporten II är en dålig idé! Det blir mycket för tätt och för nära vägen/trafiken där. Byggandet

av den är också tveksam med tanke på skrivningarna om ”utmanande topografin”.

Gång- och cykelbanan på Salemsvägens östra sida bör inte ersättas med en renodlad gångbana. Det

medför onödig riskexponering för cyklister som behöver korsa Salemsvägen på sin färd mot/från
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Tvärvägen eller Bergaholmsvägen. Det är då bättre att båda sidorna av Salemsvägen får både gång-

och cykelfält.

Att smalna av körfälten i korsningen av Salemsvägen/Säbytorgsvägen kan anses som mindre

välbetänkt med tanke på den framkomlighet som behövs på en sådan viktig infartsväg till Rönninge.

Parkeringsnormen är för snål. I pandemins efterföljd kan det inte uteslutas att kollektivtrafiken får

minskad attraktivitet och att många vill ha en egen bil. Ytterligare ett argument för en mer generös

parkeringsnorm är att kommunen har många små firmor som oftast behöver åtminstone en bil som

de måste kunna parkera tryggt.

Last but not least:

I ramen av Salems Klimatinitiativ siktar kommunen på nollutsläpp i 2045. Vad betyder det för

byggandet i Södra Hallsta? Jag antar att man t.ex. ser till:

- att byggnationen sker i klimatsmarta material.

- att kommunen som byggherre ställer krav på klimatneutralitet (nettonollutsläpp). Detta handlar om

driften av byggnaderna och energiförbrukningen förknippad med denna.

- att det blir lätt att cykla genom området.

Kommentar

I Rönninge finns olika typer av bebyggelse med både villor och flerbostadshus i varierande

ålder, utformning och skala. Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen kommer att bli ett

bra komplement till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen planeras med en varierad

utformning, anpassad till den kuperade terrängen och naturmarken med gröna kopplingar till

den omgivande naturen. Fasaderna planeras med inslag av material som känns igen i

Rönninge. En blandning av trä och tegelarkitektur med färgsättningen i nyanser som rött och

gult kan bebyggelsen harmoniera med både sekelskiftets villabebyggelse och nyare

flerbostadshus. Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge

centrum, bedömt området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen

medger. Flerbostadshusen längs med Salemsvägen planeras med förgårdsmark mot

Salemsvägen där bland annat dagvatten kan tas om hand. På så sätt skapas en grön övergång

mellan bebyggelsen och vägen.

I RUFS 2050 ingår Södra Hallsta i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt

stadsutvecklingsområde beskrivs som kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och

potential att utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till

en starkare social hållbarhet.

Salemsvägen kommer att få en ökning av trafik med anledning av de nya bostäderna som

planeras. Ökningen kommer dock inte bli så stor att bullersituationen kommer att påverkas i

större utsträckning. Hastighetssänkning planeras även på delar av Salemsvägen (i anslutning till

planområdet), vilket kommer att innebära en förbättring av bullernivåerna. En majoritet av

lägenheterna inom området planeras att vara större än 35 kvadratmeter. Planbestämmelsen
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“Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida. Där

en ljuddämpad sida inte anordnas får lägenheten vara högst 35 kvadratmeter.” syftar till att

säkerställa att riktvärdena för buller kan innehållas.

I “Prospekt för att förvärva mark och bygga bostäder i Södra Hallsta   vid Rönninge Centrum”

från 2017 beskrivs målbilden för småhus; “Småhusen har normalt 2 våningar och där vissa

även kan tillåtas ha 3 våningar.” Radhusen föreslås uppföras i två våningar med inredd

vindsvåning. Detta anses vara förenligt med målbilden som anges i prospektet.

Framtagna solstudier visar att Boverket riktlinjer för solljus om minst fem timmars sol mellan

klockslagen 09-17 kan uppfyllas för samtlig bebyggelse.

Salemsvägen kommer att få en helt ny gång- och cykelbana som uppfyller standard enligt VGU.

För att möjliggöra en gång- och cykelbana även på den östra sidan av Salemsvägen, behöver

totalbredden för vägområdet breddas ytterligare utöver de cirka 3,5 meter som redan

planeras. Salemsvägens nya profil bedöms tillräcklig för att tillgodose god tillgänglighet och

trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister inom området.

Tvärförbindelsen kommer att avlasta en del av trafiken till och från Rönningevägen, vilket

minskar trafiken på Salemsvägen och avlastar korsning Salemsvägen/Säbytorgsvägen. Det

innebär att fordon från Säbytorgsvägen får lättare att ta sig ut i korsningen till Salemsvägen.

Det nya bostadshuset norr om Säbytorgsvägen, Rönningeporten II, kommer att ha en

garageutfart mot Säbytorgsvägen. Enligt framtagna trafikutredningar bedöms antalet

trafikrörelser in och ut från garaget inte bli så stort att det innebär ett problem för korsningens

funktion. Bredden på Säbytorgsvägen kommer med sin nya utformning inte att understiga 7

meter, vilket är uppfyller standard enligt VGU (Vägar och gators utformning) och uppfyller

Trafikförvaltningens riktlinjer för busstrafik.

Parkeringsnormen är bland annat baserad på områdets lokalisering med närheten till Rönninge

centrum och pendeltågsstation. Gång- och cykelnätet byggs ut och förstärks och två nya

busshållplatser kommer att anläggas. Kommunen bedömer att använd p-norm är lämplig i ett

område som Södra Hallsta

Både Sveafastigheter och Vestigia har miljöbyggnad Silver som utgångspunkt för den nya

bebyggelsen. Planområdets läge ger goda förutsättningar för kollektivt resande och möjlighet

att välja cykeln framför bilen. Kommunen planerar även för två nya busshållplatser i anslutning

till den nya bebyggelsen. Båda exploatörerna har ett genomgående klimattänk och planerar för

bostadsmiljöer som ska hålla över tid. Det gäller alltifrån val av byggmaterial, avfallshantering,

energiförbrukning, fastighetsdrift till att aktivt uppmuntra och verka för kollektiva transporter.

Med hänsyn till områdets lokalisering blir cykeln en viktig del i det hållbara resandet.

Exploatörerna planerar cykelparkeringar och cykelförråd med tillhörande verkstad för att göra
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det attraktivt att välja cykeln framför bilen. Inom området kommer infrastruktur för laddning

av elfordon att finnas för samtliga parkeringsplatser, vilket även är ett egenskapskrav i plan-

och bygglagen. Inom området planeras för energismarta byggnader med god isolering och låg

energiförbrukning. Solceller planeras på delar av bebyggelsens tak.

P12. Privatperson 12

Allmänt:

Det här planförslaget innehåller en för omfattande och för kompakt bebyggelse som avviker från

tidigare planer och passar inte in i Salems/Rönninges karaktär. Det är min åsikt att det går bra att

bygga i Södra Hallsta men mindre tät, med färre lägenheter, lägre huskroppar och med en buffert

mellan byggnaderna och Salemsvägen.

Mer i detalj:

Programförslaget 2008 talar om 50 bostäder fördelade på 20 lägenheter i flerbostadsvillor och 30

småhus,medan översiktsplanen från 2018 talar om 200 bostäder varav 30 i småhus. Nuvarande

planen beskriver 300 bostäder i flerbostadshus och radhus. Det blir för tätt helt enkelt!

-”urban känsla”?

När vi flyttade hit, var inte önskedrömmen en urban känsla. Att det nu är ett ledord, är väldigt

provocerande för de väljare som redan bor i kommunen.

Det är ju känt att många invånare vill behålla kommunens karaktär, som är allt annat än urban!

Också, de som vill flytta till Salems kommun som sägs att ”erbjuda en av Södertörns bästa

boendemiljöer” uppskattar väl inte en miljö som är mer förort än villa-/radhusstad “på landet”.

Det värsta med planförslaget är de kompakta fem-våningar-höga huskropparna direkt längs

Salemsvägen. Risken för buller från trafik och återvinningsstation är hög. I en kommun som vår ska

man alltid ha en grön buffert mellan en relativt hårt trafikerad väg och husen. Titta på Skogsrovägen

t.ex., där man gjorde sånt och skapade en bättre boendemiljö (även om det klagas där på buller från

återvinningscentralen, om jag har rätt). Hus med fem våningar är är också för höga för att kallas

”anpassade till den mänskliga skalan” som omnämns.

Det verkar som det är tänkt att skapa många små lägenheter.

Också, det skrivs att lägenheter under 35 m har lägre bullerkrav än de större lägenheterna. Det må

vare enligt nationella föreskrifter, men även de som bor i en liten lägenhet behöver en lugn plats i

deras bostad. Är det därför man hänvisar till en urban miljö?

Att radhusen tillåts ha tre våningar är inte förenligt med skrivningen ”normalt två våningar”.
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Solstudierna visar på att några hus kommer ha tveksam tillgång till sol under de förhållanden som

analyserats. Ser kallt ut under större delen av året.

Rönningeporten II är en dålig idé! Det blir mycket för tätt och för nära vägen/trafiken där. Byggandet

av den är också tveksam med tanke på skrivningarna om ”utmanande topografin”. Risk för

fördyrande byggnationer.

Gång- och cykelbanan på Salemsvägens östra sida bör inte ersättas med en renodlad gångbana. Det

medför onödig riskexponering för cyklister som behöver korsa Salemsvägen på sin färd mot/från

Tvärvägen eller Bergaholmsvägen. Det är då bättre att båda sidorna av Salemsvägen får både gång-

och cykelfält.

Att smalna av körfälten i korsningen av Salemsvägen/Säbytorgsvägen kan anses som mindre

välbetänkt med tanke på den framkomlighet som behövs på en sådan viktig infartsväg till Rönninge.

Parkeringsnormen är som vanligt för snålt tilltagen.

I ramen av Salems Klimatinitiativ siktar kommunen på nollutsläpp i 2045. Vad betyder det för

byggandet i Södra Hallsta?

- att byggnationen sker i klimatsmarta material.

- att kommunen som byggherre ställer krav på klimatneutralitet (nettonollutsläpp). Detta handlar om

driften av byggnaderna och energiförbrukningen förknippad med denna.

- att det blir lätt att cykla genom området.

Kommentar

I Rönninge finns olika typer av bebyggelse med både villor och flerbostadshus i varierande

ålder, utformning och skala. Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen kommer att bli ett

bra komplement till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen planeras med en varierad

utformning, anpassad till den kuperade terrängen och naturmarken med gröna kopplingar till

den omgivande naturen. Fasaderna planeras med inslag av material som känns igen i

Rönninge. En blandning av trä och tegelarkitektur med färgsättningen i nyanser som rött och

gult kan bebyggelsen harmoniera med både sekelskiftets villabebyggelse och nyare

flerbostadshus. Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge

centrum, bedömt området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen

medger. Flerbostadshusen längs med Salemsvägen planeras med förgårdsmark mot

Salemsvägen där bland annat dagvatten kan tas om hand. På så sätt skapas en grön övergång

mellan bebyggelsen och vägen.

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger. I RUFS 2050

ingår Södra Hallsta i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt

stadsutvecklingsområde beskrivs som kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och
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potential att utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till

en starkare social hållbarhet.

Salemsvägen kommer att få en ökning av trafik med anledning av de nya bostäderna som

planeras. Ökningen kommer dock inte bli så stor att bullersituationen kommer att påverkas i

större utsträckning. Hastighetssänkning planeras även på delar av Salemsvägen (i anslutning till

planområdet), vilket kommer att innebära en förbättring av bullernivåerna. En majoritet av

lägenheterna inom området planeras att vara större än 35 kvadratmeter. Planbestämmelsen

“Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida. Där

en ljuddämpad sida inte anordnas får lägenheten vara högst 35 kvadratmeter.” syftar till att

säkerställa att riktvärdena för buller kan innehållas.

I “Prospekt för att förvärva mark och bygga bostäder i Södra Hallsta   vid Rönninge Centrum”

från 2017 beskrivs målbilden för småhus; “Småhusen har normalt 2 våningar och där vissa

även kan tillåtas ha 3 våningar.” Radhusen föreslås uppföras i två våningar med inredd

vindsvåning. Detta anses vara förenligt med målbilden som anges i prospektet.

Framtagna solstudier visar att Boverket riktlinjer för solljus om minst fem timmars sol mellan

klockslagen 09-17 kan uppfyllas för samtlig bebyggelse.

Salemsvägen kommer att få en helt ny gång- och cykelbana som uppfyller standard enligt VGU.

För att möjliggöra en gång- och cykelbana även på den östra sidan av Salemsvägen, behöver

totalbredden för vägområdet breddas ytterligare utöver de cirka 3,5 meter som redan

planeras. Salemsvägens nya profil bedöms tillräcklig för att tillgodose god tillgänglighet och

trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister inom området.

Tvärförbindelsen kommer att avlasta en del av trafiken till och från Rönningevägen, vilket

minskar trafiken på Salemsvägen och avlastar korsning Salemsvägen/Säbytorgsvägen. Det

innebär att fordon från Säbytorgsvägen får lättare att ta sig ut i korsningen till Salemsvägen.

Det nya bostadshuset norr om Säbytorgsvägen, Rönningeporten II, kommer att ha en

garageutfart mot Säbytorgsvägen. Enligt framtagna trafikutredningar bedöms antalet

trafikrörelser in och ut från garaget inte bli så stort att det innebär ett problem för korsningens

funktion. Bredden på Säbytorgsvägen kommer med sin nya utformning inte att understiga 7

meter, vilket är uppfyller standard enligt VGU (Vägar och gators utformning) och uppfyller

Trafikförvaltningens riktlinjer för busstrafik.

Parkeringsnormen är bland annat baserad på områdets lokalisering med närheten till Rönninge

centrum och pendeltågsstation. Gång- och cykelnätet byggs ut och förstärks och två nya

busshållplatser kommer att anläggas. Kommunen bedömer att använd p-norm är lämplig i ett

område som Södra Hallsta
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Både Sveafastigheter och Vestigia har miljöbyggnad Silver som utgångspunkt för den nya

bebyggelsen. Planområdets läge ger goda förutsättningar för kollektivt resande och möjlighet

att välja cykeln framför bilen. Kommunen planerar även för två nya busshållplatser i anslutning

till den nya bebyggelsen. Båda exploatörerna har ett genomgående klimattänk och planerar för

bostadsmiljöer som ska hålla över tid. Det gäller alltifrån val av byggmaterial, avfallshantering,

energiförbrukning, fastighetsdrift till att aktivt uppmuntra och verka för kollektiva transporter.

Med hänsyn till områdets lokalisering blir cykeln en viktig del i det hållbara resandet.

Exploatörerna planerar cykelparkeringar och cykelförråd med tillhörande verkstad för att göra

det attraktivt att välja cykeln framför bilen. Inom området kommer infrastruktur för laddning

av elfordon att finnas för samtliga parkeringsplatser, vilket även är ett egenskapskrav i plan-

och bygglagen. Inom området planeras för energismarta byggnader med god isolering och låg

energiförbrukning. Solceller planeras på delar av bebyggelsens tak.

P13. Privatperson 13

Här är mina känslor och kommentarer till Södra Hallsta-planerna. Jag är mycket ledsen att jag måste

skriva något såhär men det finns inget annat val.

Denna plan är resultatet av det viktigaste och minst omtalade kriterium för kommunledningen som

uppfylls - vem som kan betala mest pengar. Alla andra överväganden, fin klingande berättelser, låg

densitet, specifikationer i planerna som visas för invånarna, osv. , allt är faktiskt meningslöst inför

pengar. Denna plan är inte planen som invånarna mest önskade sig när alla tre favoriter

presenterades. Men det är den som erbjöd mest pengar.

Resultatet: karaktären av Rönninge och Salem säljs till högsta budgivare, och kommunledarna

kommer att göra sitt bästa för att sälja entreprenörens planer till invånarna, snarare än att ge

invånarnas krav till företagarna. Detta är fel.

Dessutom är denna planering föråldrad, ligger bakom tiden med 20-30 år. När de flesta planerare

försöker öka naturen i bostadsområden, mildra påverkan av vägar, bilar, buller, separera människor

från trafik osv. och kräva höga klimatvänliga standarder, verkar de senaste planerna och utvecklingen

här bara går i motsatt riktning. Först Rönninge Centrum, sedan Vitsippan,nu Södra Hallsta. Det är

väldigt sorgligt.

För resten håller jag helt med utvärderingskommentarerna från Maria Trap, så lägg till dem nedan.

Allmänt:

Det här planförslaget innehåller en för omfattande och för kompakt bebyggelse som avviker från

tidigare planer och passar inte i Salems/Rönninges karaktär. Det är min åsikt att det går bra att bygga

i Södra Hallsta men mindre tät, med färre lägenheter, lägre huskroppar och med en buffert mellan

byggnaderna och Salemsvägen.
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Mer i detalj:

Programförslaget 2008 talar om 50 bostäder fördelade på 20 lägenheter i flerbostadsvillor och 30

småhus,medan översiktsplanen från 2018 talar om 200 bostäder varav 30 i småhus. Nuvarande

planen beskriver 300 bostäder i flerbostadshus och radhus. Det blir för tätt helt enkelt!

Varifrån kommer idén att skapa en ”urban känsla”? Det är ju känt att många invånare vill behålla

kommunenskaraktär, som är allt annat än urban! Också, de som vill flytta till Salems kommun som

sägs att ”erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer” uppskattar väl inte en miljö som är mer

förort än villa-/radhusstad “på landet”.

Det värsta med planförslaget är de kompakta fem-våningar-höga huskropparna direkt längs

Salemsvägen.Det är inte vackert som entrén till Salem/Rönninge. Det blir för mycket buller från

trafiken ochåtervinningscentralen plus är inte hälsosamt för dem som kommer att bo där. I en

kommun som våra skaman alltid ha en grön buffert mellan en relativt hårt trafikerad väg och husen.

Titta på Skogsrovägen t.ex., därman gjorde sånt och skapade en bättre boendemiljö (även om det

klagas där på buller frånåtervinningscentralen, om jag har rätt). Hus med fem våningar är är också för

höga för att kallas ”anpassade till den mänskliga skalan”.

Det verkar som det är tänkt att skapa många små lägenheter.

I pandemins spår med ökat hemarbete är det tveksamt för det finns en ökad efterfrågan på större

lägenheter (och radhus/villor). Också, det skrivs att lägenheter under 35 m har lägre bullerkrav än de

större lägenheterna. Det må vare enligt nationella föreskrifter, men även de som bor i en liten

lägenhet behöver en lugn plats i deras bostad.

Att radhusen tillåts ha tre våningar är inte förenligt med skrivningen ”normalt två våningar”.

Solstudierna visar på att några hus kommer ha tveksam tillgång till sol under de förhållanden som

analyserats (och det var inte ens under årets mörka månader). Det verkar inte klimatsmart (se

nedan).

Rönningeporten II är en dålig idé! Det blir mycket för tätt och för nära vägen/trafiken där. Byggandet

av denär också tveksam med tanke på skrivningarna om ”utmanande topografin”.

Gång- och cykelbanan på Salemsvägens östra sida bör inte ersättas med en renodlad gångbana. Det

medför onödig riskexponering för cyklister som behöver korsa Salemsvägen på sin färd mot/från

Tvärvägen eller Bergaholmsvägen. Det är då bättre att båda sidorna av Salemsvägen får både gång-

och cykelfält.

Att smalna av körfälten i korsningen av Salemsvägen/Säbytorgsvägen kan anses som mindre

välbetänkt med tanke på den framkomlighet som behövs på en sådan viktig infartsväg till Rönninge.
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Parkeringsnormen är för snål. I pandemins efterföljd kan det inte uteslutas att kollektivtrafiken får

minskad attraktivitet och att många vill ha en egen bil. Ytterligare ett argument för en mer generös

parkeringsnorm är att kommunen har många små firmor som oftast behöver åtminstone en bil som

de måste kunna parkera tryggt.

Last but not least:

I ramen av Salems Klimatinitiativ siktar kommunen på nollutsläpp i 2045. Vad betyder det för

byggandet i Södra Hallsta? Jag antar att man t.ex. ser till:

- att byggnationen sker i klimatsmarta material.

- att kommunen som byggherre ställer krav på klimatneutralitet (nettonollutsläpp). Detta handlar om

driften av byggnaderna och energiförbrukningen förknippad med denna.

- att det blir lätt att cykla genom området.

Igen är jag mycket ledsen att jag måste skriva något så här. Det kan vara så mycket bättre och ändå ge

ökat boende i vårt samhälle.

Kommentar

Kommunen har tagit del av dina synpunkter.

I Rönninge finns olika typer av bebyggelse med både villor och flerbostadshus i varierande

ålder, utformning och skala. Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen kommer att bli ett

bra komplement till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen planeras med en varierad

utformning, anpassad till den kuperade terrängen och naturmarken med gröna kopplingar till

den omgivande naturen. Fasaderna planeras med inslag av material som känns igen i

Rönninge. En blandning av trä och tegelarkitektur med färgsättningen i nyanser som rött och

gult kan bebyggelsen harmoniera med både sekelskiftets villabebyggelse och nyare

flerbostadshus. Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge

centrum, bedömt området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen

medger. Flerbostadshusen längs med Salemsvägen planeras med förgårdsmark mot

Salemsvägen där bland annat dagvatten kan tas om hand. På så sätt skapas en grön övergång

mellan bebyggelsen och vägen.

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger. I RUFS 2050

ingår Södra Hallsta i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt

stadsutvecklingsområde beskrivs som kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och

potential att utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till

en starkare social hållbarhet.

Salemsvägen kommer att få en ökning av trafik med anledning av de nya bostäderna som

planeras. Ökningen kommer dock inte bli så stor att bullersituationen kommer att påverkas i

större utsträckning. Hastighetssänkning planeras även på delar av Salemsvägen (i anslutning till

planområdet), vilket kommer att innebära en förbättring av bullernivåerna. En majoritet av
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lägenheterna inom området planeras att vara större än 35 kvadratmeter. Planbestämmelsen

“Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida. Där

en ljuddämpad sida inte anordnas får lägenheten vara högst 35 kvadratmeter.” syftar till att

säkerställa att riktvärdena för buller kan innehållas.

I “Prospekt för att förvärva mark och bygga bostäder i Södra Hallsta   vid Rönninge Centrum”

från 2017 beskrivs målbilden för småhus; “Småhusen har normalt 2 våningar och där vissa

även kan tillåtas ha 3 våningar.” Radhusen föreslås uppföras i två våningar med inredd

vindsvåning. Detta anses vara förenligt med målbilden som anges i prospektet.

Framtagna solstudier visar att Boverket riktlinjer för solljus om minst fem timmars sol mellan

klockslagen 09-17 kan uppfyllas för samtlig bebyggelse.

Salemsvägen kommer att få en helt ny gång- och cykelbana som uppfyller standard enligt VGU.

För att möjliggöra en gång- och cykelbana även på den östra sidan av Salemsvägen, behöver

totalbredden för vägområdet breddas ytterligare utöver de cirka 3,5 meter som redan

planeras. Salemsvägens nya profil bedöms tillräcklig för att tillgodose god tillgänglighet och

trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister inom området.

Tvärförbindelsen kommer att avlasta en del av trafiken till och från Rönningevägen, vilket

minskar trafiken på Salemsvägen och avlastar korsning Salemsvägen/Säbytorgsvägen. Det

innebär att fordon från Säbytorgsvägen får lättare att ta sig ut i korsningen till Salemsvägen.

Det nya bostadshuset norr om Säbytorgsvägen, Rönningeporten II, kommer att ha en

garageutfart mot Säbytorgsvägen. Enligt framtagna trafikutredningar bedöms antalet

trafikrörelser in och ut från garaget inte bli så stort att det innebär ett problem för korsningens

funktion. Bredden på Säbytorgsvägen kommer med sin nya utformning inte att understiga 7

meter, vilket är uppfyller standard enligt VGU (Vägar och gators utformning) och uppfyller

Trafikförvaltningens riktlinjer för busstrafik.

Parkeringsnormen är bland annat baserad på områdets lokalisering med närheten till Rönninge

centrum och pendeltågsstation. Gång- och cykelnätet byggs ut och förstärks och två nya

busshållplatser kommer att anläggas. Kommunen bedömer att använd p-norm är lämplig i ett

område som Södra Hallsta

Både Sveafastigheter och Vestigia har miljöbyggnad Silver som utgångspunkt för den nya

bebyggelsen. Planområdets läge ger goda förutsättningar för kollektivt resande och möjlighet

att välja cykeln framför bilen. Kommunen planerar även för två nya busshållplatser i anslutning

till den nya bebyggelsen. Båda exploatörerna har ett genomgående klimattänk och planerar för

bostadsmiljöer som ska hålla över tid. Det gäller alltifrån val av byggmaterial, avfallshantering,

energiförbrukning, fastighetsdrift till att aktivt uppmuntra och verka för kollektiva transporter.

Med hänsyn till områdets lokalisering blir cykeln en viktig del i det hållbara resandet.

Exploatörerna planerar cykelparkeringar och cykelförråd med tillhörande verkstad för att göra
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det attraktivt att välja cykeln framför bilen. Inom området kommer infrastruktur för laddning

av elfordon att finnas för samtliga parkeringsplatser, vilket även är ett egenskapskrav i plan-

och bygglagen. Inom området planeras för energismarta byggnader med god isolering och låg

energiförbrukning. Solceller planeras på delar av bebyggelsens tak.

P14. Privatperson 14

Antal lägenheter

År 2008 bedömde kommunen att det var möjligt att bygga 50 lägenheter i Södra Hallsta. 2017 hade

projektet växt till 200 lägenheter. En kort period informerades det om att projektet innefattade 270

lägenheter och 2021 kan man läsa på kommunens hemsida:

Södra Hallsta planeras för ett nytt bostadsområde med cirka 300 bostäder. Alltså en ökning med

600% på 13 år utan någon trovärdig behovsanalys. Volymökningen har kommit i etapper och vi

närboende har inte hängt med i de politiska svängningarna.

Man kan dessutom ställa frågan om inte anbudsförfarandet har genomförts felaktigt eftersom antalet

lägenheter har ökat efter det att beslut fattats om entreprenör.

Informationen som chefen för Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen uttalar i en video på

hemsidan är direkt vilseledande: ”Salem växer och vi måste anpassa vårt bostadsbyggande”. Den

senast gjorda Befolkningsprognosen visar med all önskvärd tydlighet att befolkningsökningen beror

på vilket antal bostäder som ska byggas: ”Den största ökningen sker år 2026 när det största antalet

bostäder planeras i kommunen. Därefter beräknas folkökningen gradvis minska, i takt med att

antalet planerade bostäder minskar” (WSP 2021).

Trafik

Trafikutredningar har gjorts för Salemsvägen, men Säbytorgsvägen behandlas inte. De sista ca 50

meterna av Säbytorgsvägen mot Salemsvägen ingår i detaljplanen och bara någon meter från vägen

finns fastigheten Rönningeport 3 inritad.

Kommunens egna hastighetsmätningar visar på extrema hastigheter på Säbytorgsvägen. Närmre

30.000 fordon åker där en normalvecka. Av dessa kör 15% (4.500) fortare än tillåtna 50km/h. Högsta

uppmätta hastighet 2020 är 106 km/h. Vidare finns det inte utrymme för en rondell vid korsningen

Säbytorgsvägen/Salemsvägen där det redan idag är trafikstockning vissa tider. Vi anser att en

Trafikutredning också ska innefatta Säbytorgsvägen.

Påverkan på boendemiljön i Rönninge

Många invånare har sökt sig till Rönninge för att bosätta sig i en ickeurban miljö. Det intryck som

raden av 19 meter höga femvåningshusen längs en sträcka på 150-200 meter påminner starkt om

stadsmiljö. Hela infarten till Rönninge byter i ett slag karaktär.
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I första hand menar vi att Vestigias planerade fastighet vid korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen

lyfts ut ur projektet. Placeringen verkar ha skett med hjälp av skohorn i en för liten sko. Dessutom

ifrågasätter vi om kommunen verkligen gjort en grundlig kontroll av Vestigia och bolagets

ekonomiska trovärdighet.

Vi anser slutligen att förändringen i volym av hela Södra Hallsta-projektet är så genomgripande och

bygger på så bristfällig behovsanalys att hela detaljplaneförslaget bör omarbetas.

Kommentar

I prospektet som tog fram för markanvisningen av Södra Hallsta angavs en målbild om cirka

200 bostäder. Denna målbild togs fram i ett tidigt skede och det är i arbetet med framtagandet

av detaljplanen kommunen prövar förutsättningarna för planområdet. I detta fall fanns det

förutsättningar att utöka området och tillskapa mer bebyggelse. Under planarbetet har bland

annat byggelsen Rönningeporten III tillkommit, vilket kommunen anser är bra för

bebyggelsestrukturen längs med Salemsvägen och binder samman lamellhusen med

Rönningeporten I. Faktorer som påverkat uppskattat antal lägenheter som planeras ökat är

bland annat tillkomsten av Rönningeporten III, lägenhetsstorlekar och våningsantalet på

Rönningeporten II. Medborgarna har möjlighet att inkomma med synpunkter både under

samråd och granskning av detaljplanen.

Salemsvägen och Säbytorgsvägen inbjuder idag till högre hastigheter bland annat på grund av

vägarnas bredd, omgivning och raka sträckning. I samband med genomförandet av

detaljplanen kommer Salemsvägen att få en ny profil med bland annat en ny gång- och

cykelbana, en cirkulationsplats och koppling till anslutande bebyggelse. Även Säbytorgsvägen, i

anslutning till korsningen med Salemsvägen, kommer att få en ny profil. Inom Salemsvägen,

som idag är en 50-zon, föreslås hastigheten begränsas till 40 km/h från cirkulationsplatsen i

Rönninge centrum till den föreslagna cirkulationsplatsen vid tvärförbindelsen. Hastigheten på

Säbytorgsvägen föreslås begränsas till 40 km/h till öster om korsningen med

Vilhelmsdalsvägen. Kommunen bedömer att dessa åtgärder tillsammans kommer att innebära

att bilister håller en lägre hastighet än vad som görs idag.

Tvärförbindelsen kommer att avlasta en del av trafiken till och från Rönningevägen, vilket

minskar trafiken på Salemsvägen och avlastar korsning Salemsvägen/Säbytorgsvägen. Det

innebär att fordon från Säbytorgsvägen får lättare att ta sig ut i korsningen till Salemsvägen.

Det nya bostadshuset norr om Säbytorgsvägen, Rönningeporten II, kommer att ha en

garageutfart mot Säbytorgsvägen. Enligt framtagna trafikutredningar bedöms antalet

trafikrörelser in och ut från garaget inte bli så stort att det innebär ett problem för korsningens

funktion. Bredden på Säbytorgsvägen kommer med sin nya utformning inte att understiga 7

meter, vilket är uppfyller standard enligt VGU (Vägar och gators utformning) och uppfyller

Trafikförvaltningens riktlinjer för busstrafik.
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I Rönninge finns olika typer av bebyggelse med både villor och flerbostadshus i varierande

ålder, utformning och skala. Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen kommer att bli ett

bra komplement till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen planeras med en varierad

utformning, anpassad till den kuperade terrängen och naturmarken med gröna kopplingar till

den omgivande naturen. Fasaderna planeras med inslag av material som känns igen i

Rönninge. En blandning av trä och tegelarkitektur med färgsättningen i nyanser som rött och

gult kan bebyggelsen harmoniera med både sekelskiftets villabebyggelse och nyare

flerbostadshus. Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge

centrum, bedömt området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen

medger. Flerbostadshusen längs med Salemsvägen planeras med förgårdsmark mot

Salemsvägen där bland annat dagvatten kan tas om hand. Plantering av träd planeras mellan

gång- och cykelvägen och bilvägen. På så sätt skapas en grön övergång mellan bebyggelsen och

vägen.

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger. I RUFS 2050

ingår Södra Hallsta i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt

stadsutvecklingsområde beskrivs som kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och

potential att utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till

en starkare social hållbarhet.

Kommunen har gjort en grundlig byggherreanalys av bolaget Vestigia Fastigheter AB och

analysen visar på att byggherren har ekonomisk trovärdighet och kan finansiera byggnationen.

P15. Privatperson 15

Jag har sett videon med förslag på hur Södra Hallsta planeras. Jag tycker i grunden att förslaget är

bra. Forskning har visat att natur i form av träd och buskage är bra för människors hälsa. Utifrån det

föreslår jag att de värden som är möjliga att bevara i samband med byggnation i form av träd bevaras

i den mån det är möjligt. Jag föreslår att förskolan som planeras byggas får en grön profil i form av

planerade ytor för odling där barn och vuxna kan odla grönsaker, bärbuskar och fruktträd. Även här

är det positivt att bevara de träd som idag växer på platsen, om möjligt. Att bevara en yta i form av

en park är något som de boende skulle se som mycket positivt enligt min bild. Positivt med

busshållplatser och cykelstråk vid enligt videon. Säkerheten för gång och cykeltrafikanter är viktig.

Kommentar

Planförslaget innebär att delar av skogsområdet kommer att tas i anspråk för bebyggelse och

gårdar. Gröna kvalitér inom planområdet kommer att finnas kvar, bland annat i det

naturområdet som bevaras i söder. Kommunen och exploatörerna planerar för öppna och

gröna dagvattenlösningar som kan samla upp och rena regn, vilket även bidrar till en grönare

miljö inom området. Kommunen planerar plantering av träd längs med Salemsvägen.
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Bestämmelser om förbud mot trädfällning och begränsning av hur stor del av marken som får

hårdgöras har förts in på plankartan.

Kommunen ser positivt på förslagen om en grön profil för förskolan. Förskolan kommer att

byggas och drivas i privat regi. Det är inte aktuellt att kravställa de kvaliteter du nämner i

markanvisningen, däremot kan kommunen lyfta det som ett önskemål.

P16. Privatperson 16

Jag tycker att exploateringsgraden är för hög, efter det nya beslutet i KS, men jag inser att det inte går

att rubba på. Däremot anser jag att det finns allvarliga feltänk i planen. Det handlar om vad som

kallas ”urban karaktär”. Sådan ska eftersträvas, oklart varför. Det finns ju inga förutsättningar att

uppnå ”urbana kvaliteter” i Södra Hallsta. En rad med stadsliknande hus räcker inte för att skapa

sådana, knappast ens ett helt kvarter. Förutsättningarna för gatuliv med butiker och liknande måste

bedömas som mycket dåliga, pga svagt kundunderlag. I Salems Centrum kan möjligtvis urbana

kvaliteter uppnås. Vurmen för det urbana är hursomhelst svår att förstå, är det firma Urbanism som

drivit fram den?

Nej, glöm de urbana kvaliteterna och satsa på gröna kvaliteter. Till dessa hör en trädrad mellan vägen

och lamellhusen. Om man betraktar baksidan av torghuset vid Rönninge torg, så förstår vem som

helst behovet av grönt,i första hand träd. Det behöver dessutom inte stå i strid med en urban

karaktär om man ser det som något eftersträvansvärt, tänk bara på Rosenlundsgatan. Trädrader i

urban miljö…

En övergripande fråga är ju på vilket sätt detaljplanen står i överensstämmelse med kommunens mål

om nollutsläpp 2045. Krav på klimatsmarta material och byggmetoder saknas. Det saknas krav på

miljöcertifiering. Detta är uppseendeväckande. Vad är klimatinitiativet värt med den här planen i

facit?

Kommentar

Båda exploatörerna har ett genomgående klimattänk och planerar för bostadsmiljöer som ska

hålla över tid. Det gäller alltifrån val av byggmaterial, avfallshantering, energiförbrukning,

fastighetsdrift till att aktivt uppmuntra och verka för kollektiva transporter. Med hänsyn till

områdets lokalisering blir cykeln en viktig del i det hållbara resandet. Exploatörerna planerar

cykelparkeringar och cykelförråd med tillhörande verkstad för att göra det attraktivt att välja

cykeln framför bilen. Inom området kommer infrastruktur för laddning av elfordon att finnas

för samtliga parkeringsplatser, vilket även är ett egenskapskrav i plan- och bygglagen. Inom

området planeras för energismarta byggnader med god isolering och låg energiförbrukning.

Solceller planeras på delar av bebyggelsens tak. Sveafastigheter och Vestigia har miljöbyggnad

Silver som utgångspunkt för den nya bebyggelsen. Planområdets läge ger goda förutsättningar

för kollektivt resande och möjlighet att välja cykeln framför bilen. Kommunen planerar även för

två nya busshållplatser i anslutning till den nya bebyggelsen. Mellan Salemsvägen och den nya
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bebyggelsen planeras plantering av träd och annan grönska. Det kommer även att finnas

förgårdsmark för dagvattenhantering och planteringar mellan de nya husen och Salemsvägen.

På så sätt skapas en grön övergång mellan bebyggelsen och vägen.

Angående krav på klimatåtgärder finns det begränsningar i lagstiftningen kring vad kommunen

kan kravställa och avtala om. Kommunen kommer avtala att exploatörerna ska följa de miljö-

och klimatvillkor som finns angivna i kommunens markanvisningspolicy. Utöver detta kommer

kommunen kravställa att exploatörerna ska följa Boverkets byggregler om föreskrifter och

allmänna råd.

P17. Privatperson 17

Först vill jag framföra mitt tack för det samrådsmöte som anordnades 12 maj i ärendet. Mötet

genomfördes på ett bra sätt och den breda representationen av tjänstemän gav möjlighet till att få

många frågor besvarade. Även att Lennart K och Arne N kunde delta var berikande.

Det finns många aspekter på ett planförslag i detta geografiska läge och planerade omfattning. Av

formalieskäl bifogar jag den reservation som Rönningepartiet lämnade till Bygg och miljö nämndens §

25 så att den på ett säkert sätt blir ett ingångsdokument till den fortsatta hanteringen av

planförslaget. Den uppfattning som Rönningepartiet redovisar delar jag givetvis men avstår från att

upprepa dess innehåll.

Jag vill i denna skrivelse mer anknyta till ett antal av de ämnen som togs upp under samrådsmötet

från ett mer personligt hållet perspektiv. Det vill säga mer utifrån min ”roll” som Rönningebo än som

Rönningepartist. Nu finns det förvisso nära kopplingar dessa två roller eftersom jag valt att engagera

mig i Rönningepartiet och inte i Salemsmoderaterna.

Rönninge kännetecknas inte av något som kan kallas för urbanitet. Tvärt om! Varför flyttade min

familj till Rönninge för snart 30 år sedan? Inte för att få bo urbant. Femton år på Nedre Norrmalm

och på Mariaberget gav tillräckligt av den upplevelsen.

Miljömässigt är den tänkta exploateringen, alldeles intill Salems kanske mest trafikerade väg ett

nerköp. Ett S:a Hallsta som har en grön avskärmning mot Salemsvägen blir bra mycket mer attraktivt.

På samrådsmötet framkom att trafikanalyserna är fokuserade på den i närområdet varande och

framtida trafiken. I en av trafikutredningarna nämns förvisso trafik från Nytorp och Norra Rönninge.

Men, analyser av trafikflödet i ett vidare geografiskt område finns inte med i någon av de tre

trafikanalyserna.

Trafiken från sydvästra Rönninge respektive från Uttringe kan mycket väl komma att kanaliseras via

Rönninge Kungsgård. Att då som Lennart K avfärda denna problematik med att det pågår ett

planarbete för Rönninge Kungsgård är inte så lämpligt i mina öron. Dels ligger exploateringen längre

bort i tid relativt S:a Hallsta, dels finns det uppenbara geografiska begränsningar på Uttringevägen
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mellan Dånviksvägen och Flatenvägen och på Rönninge gårdsväg. Begränsningar som svårligen låter

sig ”planeras bort”.

Vi som Rönningebor har redan sett mindre lyckade kommunala trafiklösningar. Bamse parkeringens

utformning, utformningen av Uttringevägen från tunneltaket till Gustavs lundsvägen och den av

exploateringen i sydöstra Rönninge genererade belastningen på Centralvägen för att bara nämna tre

exempel.

Hörnhuset i korsningen Salemsvägen och Säbytorgsvägen medför också inskränkningar i trafik flödet.

Dels för att huset inkräktar på den lilla plana mark som finns i korsningsområdet, dels den trafik som

huset i sig genererar. Det framgår av trafikanalyserna att det ”blir trångt”. Att försvåra

framkomligheten för medborgarna rimmar förvisso väl med målet om urbanitet men rimmar illa med

behoven av framkomlighet.

Vidare tar inte trafikanalyserna upp det faktum att Salemsvägen är den enda vägen för

Rönninge borna till omvärlden. Att då lägga på fler restriktioner på alla skattebetalares färdsel i form

av hastighetsbegränsningar och gupp måste ses som fientligt mot medborgarna i deras nit och

strävan att försörja sig och betala skatt. Skatt som avlönar både politiker och tjänstemän.

ÅFs trafikanalys utgår därtill från 200 bostäder. Det rimmar illa med att planförslaget omfattar 300

bostäder. Hur kommer det sig att analysen inte uppdaterats?

Min poäng är att den bristande helhetssynen när en del av kommunen planeras skapar andra

problem. Problem som den politiska ledningen inte förmår att inse på planstadiet, när det är möjligt

att lösa dem. Alltför ofta hamnar kommunen inför ett fullbordat faktum, till skatte betalarnas förfång.

Jag ser en stor sannolikhet för att den politiska ledningen kommer att knalla på i ullstrumporna.

Som en drivande faktor bakom exploateringen i S:a Hallsta nämndes den regionala planeringen RUFS.

Jag har förståelse att de styrande i Storstockholm gärna ser att det byggs fler bostäder. Men, jag tror

att det är snarare är de regionala moderaterna som utövar tryck på våra Salems moderater att driva

på exploateringen i så pass hög takt som de gör. Och, det är naturligt att i en hierarkisk verksamhet

som ett riksomfattande parti med statsministerambitioner kräver av de underliggande lagren lystrar

till kraven uppifrån. Min fråga är om denna lydnad ligger i hela kommunens intresse.

En av de deltagande medborgarna ställde frågan om varför tjänstemännen verkade vara så

fokuserade att tillmötesgå exploatörerna och inte lika entusiastiska att se till kommun inne vånarnas

intressen. Frågan tycker jag är välberättigad.

Vi ser gång på gång att exploatörers intressen främjas på kommuninnevånarnas bekostnad. Jag vill

speciellt nämna de trafikstörningar och även trafikstopp som beror på att kommunen inte styr upp

exploatörerna så att de aktivt arbetar för att minska innevånarnas besvär av exploa teringen. Här kan

nämnas byggandet i Rönninge Centrum och de omfattande och oerhört bullrande pålningar som

gjordes för Trädgårdslunden och nu pågående pålning invid Nära Ting-huset. Kommunen tillåter att
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exploatörerna optimerar sin produktion trots de olägenheter vi alla drabbas av. Det nu liggande

planförslaget för S:a Hallsta tar inte upp dessa aspekter. Med andra ord, kommunen visar att man

struntar i skattebetalarnas berättiga krav på fridfull närmiljö och god framkomlighet.

En annan brist i planförslaget är att det bara betraktar sakfrågan ”här och nu”. När jag var nyinflyttad

till Rönninge träffade jag på dåvarande kommunalrådet Christian Öhlin. Jag var nyfiken på att få reda

på hur det kommer sig att alla planer ändras. De blir alltid mer omfattande. Christian Ö förklarade på

ett mycket pedagogiskt sätt att ”alla projekt växer”. Strax efter att en plan är antagen kommer

exploatören med propåer om att kalkylen inte håller om de inte får utvidga med ytterligare hus eller

våningar.

Min slutsats av dels det samtalet, dels egna iakttagelser att i det läget blir kommunens företrädare

rädda för att exploatören drar sig tillbaka och lämnar politikerna i sticket.

Det jag vill komma till är att jag ifrågasätter att S:a Hallsta verkligen kommer bli 300 lägenheter.

Nedanstående bild som dels finns i en av trafikanalyserna och publicerad i Mitt i Botkyrka – Salem 8 –

14 mars 2021 visar på ett avsevärt mer omfattande exploatering än 300 bostäder.

Här efterlyser jag dels att planförslaget skall innehålla begränsningar och dels att den politiska

ledningen skall respektera dessa, även när exploatörerna kommer och gnäller om bristande

lönsamhet.

En fråga på samrådsmötet var om hur lägenhetsfördelningen tänks bli. Här svarade kommunens

företrädare att det får exploatörerna bestämma enligt eget skön. Även i denna fråga verkar politiker

och tjänstemän lämna det fritt för hur bostäderna skall utformas. Med andra ord, kommunen

frånträder sitt uppdrag att gynna en god utveckling av befolkningen.

Jag vill minnas att Björn Kvist nämnde på ett inte alltför avlägset i tid Bygg- och

miljö nämndssammanträde att det har redan byggts alldeles för många små lägenheter i kommunen.

Om det är en uppfattning som delas av fler politiker och måhända tjänstemän förstår jag inte varför

kommunen inte vill styra upp bostadfördelningen. Frågan är essentiell helt enkelt för att antalet av

bostäder, deras typ och storlek har en mycket stark påverkan på kommunens lång siktiga utveckling.

Vill vi att Rönninge Centrum skall utvecklas till ett område med ”ungkarls bostäder” med befarad hög

boendegenomströmning och därmed förknippad sannolikhet för bristande vilja till engagemang för

Salems bästa?

Jag vill återgå till resonemanget om planens omfattning. Som nämndes på samrådsmötet och

framgår av förslaget fastställde Översiktsplanen från 2018 att S:a Hallsta skall omfatta 200 bostäder.

Jag kan inte annat än utgå från att Översiktsplanen var skapad utifrån sunda och hållbara analyser

och därmed var en välgrundad uppfattning om vad som var lämpligt för området.
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Jag har därför väldigt svårt att förstå att kommunstyrelsen samma år kommer fram till att 300

bostäder är lämpligt. Var finns motiveringen till denna 50 %-iga höjning. Vilka analyser ligger till

grund för detta beslut?

Finns det inte en ganska enkel logik bakom beteendet?. Det är väldigt vanligt att politiker vill bygga

monument över sig själva. Det är en mänsklig egenskap och exploatörer är experter på att ”hantera”

politiker och tjänstemän. Som innevånare är det dock inte så trevligt att bli utsatt för det. Särskilt inte

när den kommunala skatteutjämningen medför att fler eller bättre avlönade skattebetalare inte lönar

sig ur ett kommunalekonomiskt perspektiv. Därför är politikernas lystrande till exploatörernas

skönsång svårbegriplig.

Ett problem med att politikerna alltid vill växa är att de får tjänstemännen som av tjänstepliktig

lojalitet men också i en beroendeställning av politikerna, inte ges möjlighet till att fullt utnyttja sin

profession.

Sammanfattningsvis: Det går att komma med många detaljerade synpunkter på vad som borde

förbättras i kommande plan för S:a Hallsta. De av mig analyserade handlingarna kring plan förslaget

för S:a Hallsta visar att det gedigna arbete som gjorts, de många utredningar som gjorts ändå leder

till att planförslaget brister i omfattning och utförande för att passa in i en Rönninge kontext. Men,

min viktigaste poäng är att kommunens agerande, från politik via förvaltning till planer lider av

processmässiga brister på det överordnade planet. S:a Hallsta kan med rätt beslut bli ett mycket fint

bostadsområde men inte för 300 familjer.

Bilaga. Yrkande, Bygg- och miljönämnden

Bakgrund till yrkandet

Huvudsakliga invändningen är att planförslaget medför en för omfattande och för kompakt

bebyggelse och avviker från tidigare ställningstaganden:

● Programförslaget 2008 uttalade 50 bostäder fördelade på 20 lägenheter i flerbostadsvillor

och 30 småhus.

● Översiktsplanen som togs 2018 uttalade 200 bostäder varav 30 i småhus som mål.

Föreliggande plan beskriver 300 bostäder i flerbostadshus och radhus, närmare preciserat till 170

lägenheter och 30 radhus.

Vidare är skrivningen ”urban karaktär” utmanande för de som bor eller vill flytta till en liten kommun

med målsättningen att ”erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer”. Salems kommun platsar inte

i att ställa upp i någon tävling om ”urbanitet”.

Motivering till Yrkandet.

Mer detaljerade synpunkter kan sammanfattas som:
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Tveksamt till om skrivningen ”bildar tillsammans med befintlig bebyggelse en rytm med byggnader

och mellanrum som tillåter genomblickar och genomlysning” kommer att uppnås. Skissen på s. 16

motsäger detta då huskropparna ser tämligen kompakta ut.

Hus med fem våningar är tveksamma i det fall argumentet ”anpassade till den mänskliga skalan” skall

ha signifikans.

Att radhusen tillåts ha tre våningar är inte förenligt med skrivningen ”normalt två våningar”.

Solstudierna visar på att några hus kommer ha tveksam tillgång till sol under de förhållanden som

analyserats. Under årets mörka månader blir det än värre, något som inte analyserats.

Byggandet av Rönningeporten II är tveksam med tanke på skrivningarna om ”utmanande topografin”

som gör utevistelse mer komplicerad att anlägga än om huset byggs på annan stans än tätt intill en

bergknalle. Skrivningen ”på grund av svårt kuperad terräng bedömer kommunen att

solljusförhållandena som godtagbara” gör byggandet av det huset än mer tveksamt.

Bestämmelserna n1 och a1 om trädfällning är svårförståelig. Vidare är bestämmelserna

kontraproduktiva för inget hindrar att träden fälls innan de uppnår stipulerat mått. Det blir enklare

under både bygg- och förvaltningsfasen att kräva marklov för all avverkning.

Bland förutsättningarna för gator och trafik saknas resonemang om dagens användning av västra

sidan av Salemsvägen. Nu uppställs ofta lastbilar, arbetsmaskiner, gods transport släp, m.m. vid sidan

av vägen. Var kan dessa uppställningsbehov tillgodoses?

Gång- och cykelbanan på Salemvägens östra sida bör inte ersättas med en renodlad gångbana. Det

medför onödig riskexponering för cyklister som behöver korsa Salem svägen på sin färd mot/från

Tvärvägen respektive E4/E20. Det är då bättre att båda sidorna av Salemsvägen får både gång- och

cykelfält.

Skrivningen ”busshållplatserna är placerade på sträckor som är planerade utan cykelbana” bör

förtydligas eftersom ritningen på s. 31 visar att busshållplatserna omges av ”nya gång- och cykelvägar

i blått”.

Att smala av körfälten i korsningen av Salemsvägen/Säbytorgsvägen kan anses som mindre välbetänkt

med tanke på den framkomlighet som de facto krävs i en växande kommun.

Tvärförbindelsen avser att avlasta nedre delen av Salemsvägen och början på Rönninge vägen. Det är

då tveksamt att anlägga upphöjda gång- och cykelöverfarter med tanke på gott trafikflöde. Det

upphöjda gångfältet på Dånviksvägen/Westerdahlsvägen har inte gett mersmak för de som

dagligdags färdas där. Den därstädes nyuppsatta varnings belysningen och den i korsningen

Säbytorgsvägen/Vilhelmsdalsvägen tidigare uppsatta dito är dock till nytta.
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Principsektion D-D är missvisande. Exempelvis kan nämnas att bussen som är inritad kan uppskattas

till att vara 1,82 m bred. En modern stadsbuss från Scania är 2,55 m bred vilket är bredare än skissens

bussfält på 2,50 m.

Parkeringsnormen är för snål då den inte tar hänsyn till att många personer, även i små lägenheter

önskar att hålla sig med egen bil. I pandemins efterföljd kan det heller inte uteslutas att

kollektivtrafiken får minskad attraktivitet. Till det kan läggas att nya arbetsformer och distribuerade

arbetssätt kan motivera människor att behöva resa till nya arbetsställen dit kollektivtrafiken inte bär.

Ytterligare ett argument för generös parkeringsnorm är att kommunen har många småfirmor. Dessa

håller sig ofta med en ”hantverkarbil” som också måste kunna parkeras tryggt.

Planförslaget saknar skrivning om lägenhetsstorleksfördelning. Det enda som skrivs är att lägenheter

under 35 m2 har lägre bullerkrav än de större lägenheterna. Ett i sig obegripligt uttalande eftersom

även de som bor i en liten lägenhet kan behöva en rofylld tillvaro.

I kombination med att bullret mot Salemsvägen och Säbytorgsvägen förefaller bli högre och därmed

kräva mer omfattande dämpning, leder planförslaget till att smålägen heterna blir onödigt många, på

bekostnad av större lägenheter. Stora lägenheter kan få en ökad efterfrågan i pandemins spår med

ökat hemarbete. Skrivningen ”stanna i området genom livets olika skeenden och förändrade

livsförutsättningar” har en positiv ton men en för stor andel smålägenheter kommer kunna leda till

hög genomströmning av korttidiga boenden.

Genomföringstiden är satt till tio år. Den tiden, av erfarenheten från andra projekt kan komma att

förlängas. Planområdet ligger utefter och på kommunens primära kommunikationsled till Rönninge.

Det saknas skrivningar om hur genomförandet inte kommer att hindra medborgarnas arbetspendling.

Från Rönninge Centrum fick medborgarna uppleva att byggherrarnas optimering av byggandet

skedde på bekostnad av de pendlande skattebetalarna. Bekostnad i form av köer, trafikstockningar

och rena hinder under långa tider.

Planförslaget tar ej heller höjd för byggherrars vana att öka på byggvolymer eller förändra

lägenhetsstorleksfördelning. Detta har skett tidigare, senast i Rönninge Centrum där tänkta större

lägenheter minskats till förmån för fler smålägenheter. Är det någon i nämnden som tror att

lägenhetsantalet inte kommer att öka under genomförandetiden?

Kommentar

Mellan Salemsvägen och den nya bebyggelsen planeras plantering av träd och annan grönska.

Det kommer även att finnas förgårdsmark för dagvattenhantering och planteringar mellan de

nya husen och Salemsvägen. På så sätt skapas en grön övergång mellan bebyggelsen och

vägen.

Kommunen har i samband med trafikutredningen för Södra Hallsta tagit fram en

trafiknätsanalys som omfattar hela Salems tätort. Analysen tar höjd för kommande
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exploateringar. Tvärförbindelsen kommer att avlasta en del av trafiken till och från

Rönningevägen, vilket minskar trafiken på Salemsvägen och avlastar korsning

Salemsvägen/Säbytorgsvägen. Det innebär att fordon från Säbytorgsvägen får lättare att ta sig

ut i korsningen till Salemsvägen. Det nya bostadshuset norr om Säbytorgsvägen,

Rönningeporten II, kommer att ha en garageutfart mot Säbytorgsvägen. Enligt framtagna

trafikutredningar bedöms antalet trafikrörelser in och ut från garaget inte bli så stort att det

innebär ett problem för korsningens funktion. Bredden på Säbytorgsvägen kommer med sin

nya utformning inte att understiga 7 meter, vilket är uppfyller standard enligt VGU (Vägar och

gators utformning) och uppfyller Trafikförvaltningens riktlinjer för busstrafik.

Efter att beslut om planförslagets utformning fattats har omfattningen av den planerade

exploateringen ändrats från 200 till 300 nya bostäder. Utifrån framtagen trafiknätsanalys har

kommunens trafikutredare (Trivector/Bjerking) kunnat göra bedömningen att ökningen av

antalet bostäder inte utgör ett problem för kapaciteten i korsningen eller i den planerade

väginfrastrukturen. Merparten av trafiken på tvärförbindelsen kommer enligt tidigare

trafikutredning att bestå av genomfartstrafik från Rönningevägen, så tillskottet från den

tillkommande nya bebyggelsen är av mindre betydelse och motsvarar endast 7 % av flödet

under morgonens maxtimme.

Kommunen har förståelse för att byggbuller är störande för närboende. Nya bostäder behövs i

kommunen och regionen. Södra Hallsta är en viktig del i utvecklingen och i linje med RUFS

2050 där Södra Hallsta ingår i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Efter Södra Hallsta finns

inte pågående planer i närområdet.

En översiktsplan redovisar kommunens vision på en övergripande nivå. Under

detaljplanearbetet går arbetet mer på djupet och platsens olika förutsättningar utreds utifrån

många olika perspektiv. Kommunen gör avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen

under hela processen. När en detaljplan har antagits och vunnit laga kraft är det den byggrätt

som planen medger som gäller. Det kan alltså inte tillkomma bebyggelse efter att detaljplanen

har antagits.

Kommunen har en kontinuerlig dialog med exploatörerna under hela planarbetet. Kommunen

har förmedlat till exploatörerna att det önskas en variation i lägenhetsstorlekar likväl

fördelningen av upplåtelseform.  Att styra lägenhetsstorleken i plankartan kan vara en

begränsning och leda till svårigheter under ett genomförandeskede. Behov och förutsättningar

förändras över tid och kommunen har för avsikt att skapa en robust detaljplan som håller över

tid.

I Rönninge finns olika typer av bebyggelse med både villor och flerbostadshus i varierande

ålder, utformning och skala. Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen kommer att bli ett

bra komplement till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen planeras med en varierad
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utformning anpassas till den kuperade terrängen och naturmarken med gröna kopplingar till

den omgivande naturen. Fasaderna planeras med inslag av material som känns igen i

Rönninge. En blandning av trä och tegelarkitektur med färgsättningen i nyanser som rött och

gult kan bebyggelsen harmoniera med både sekelskiftets villabebyggelse och nyare

flerbostadshus. Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge

centrum, bedömt området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen

medger. I RUFS 2050 ingår Södra Hallsta i “strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt

stadsutvecklingsområde beskrivs som kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och

potential att utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till

en starkare social hållbarhet. I kommunens översiktsplan beskrivs vikten att ur klimat- och

miljöhänseende bygga i kollektivtrafiknära lägen. I Södra Hallsta planeras en variation av både

flerbostadshus och radhus för att möjliggöra för olika socioekonomiska grupper att bo i ett

område nära kollektivtrafik och natur.

Den nya flerbostadshusbebyggelsen planeras med en variation av indragen översta våning,

trappningar i höjdled och neddragen takfot för att minska upplevelsen av byggnadernas höjd

och för att behålla kontakten med gatan.

I “Prospekt för att förvärva mark och bygga bostäder i Södra Hallsta   vid Rönninge Centrum”

från 2017 beskrivs målbilden för småhus; “Småhusen har normalt 2 våningar och där vissa

även kan tillåtas ha 3 våningar.” Radhusen föreslås uppföras i två våningar med inredd

vindsvåning. Detta anses vara förenligt med målbilden som anges i prospektet.

Planbestämmelser för trädfällning är anpassade för att möjliggöra borttagande av sly och

mindre träd som bland annat kan skugga det äldre trädbeståndet.

Illustrationen som avser trafik har uppdaterats till antagande för att skilja kombinerade gång-

och cykelbanor och gångbanor åt.

Salemsvägen kommer att få en helt ny gång- och cykelbana som uppfyller standard enligt VGU.

För att möjliggöra en gång- och cykelbana även på den östra sidan av Salemsvägen, behöver

totalbredden för vägområdet breddas ytterligare utöver de cirka 3,5 meter som redan

planeras. Salemsvägens nya profil bedöms tillräcklig för att tillgodose god tillgänglighet och

trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister inom området.

När grusytorna längs Salemsvägen, som idag används som parkering av lastbilar byggs bort

inom detaljplan Södra Hallsta behöver inga nya specifika uppställningsplatser för lastbilar

anordnas. Istället kan kommunen, vid behov, hänvisa till befintliga parkeringsplatser, tex på

Förrådsvägen där det är tillåtet att stå i 24 timmar.

Principsektion D-D är uppdaterad med måttet 3 meter för bussficka.
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Parkeringsnormen är bland annat baserad på områdets lokalisering med närheten till Rönninge

centrum och pendeltågsstation. Gång- och cykelnätet byggs ut och förstärks och två nya

busshållplatser kommer att anläggas. Kommunen bedömer att använd p-norm är lämplig i ett

område som Södra Hallsta.

Kommunen följer gällande förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Utbyggnaden av Södra Hallsta kommer att innebära omledning av trafik. Framkomlighet under

byggtiden är en jätteviktig fråga och som kommer planeras och kommuniceras till allmänheten

i god tid. Genomförandebeskrivningen har kompletterats med denna information.

Kommunens tjänstepersoner arbetar efter de politiska beslut som ges. I det här fallet gäller

beslutet att utreda bebyggelse i Södra Hallsta. Beslutet om planuppdrag bygger på en

markanvisning med ett antal förutsättningar som kommunen tagit fram och beslutat politiskt.

Övriga synpunkter noteras.

Statliga och regionala myndigheter och förbund

R15. Lantmäteriet

Delar av planen som bör förbättras

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Lantmäteriet saknar beskrivning i planbeskrivningen vilka kvartersnamn som kommunen avser fatta

beslut om, men förutsätter att det kommer framgå av de planhandlingar som antas av

kommunfullmäktige vid antagandet och därmed finns tillgängliga i antagna planhandlingar vid

efterföljande fastighetsbildning.

Kommentar

Planbeskrivningen kompletteras till antagande med ett avsnitt om kvartersnamn.

R16. Länsstyrelsen

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att kommunen inte har visat

att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som gäller risker kopplade till översvämning.

Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter kopplade till vattenverksamhet och

markavvattning som kan ha betydelse för möjligheten att genomföra detaljplanen.
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Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Hälsa och säkerhet

Översvämningsrisk

Länsstyrelsen ser positivt på att skyfallsåtgärder beskrivs i planbeskrivningen och regleras i

plankartan. Vi efterfrågar dock förtydliganden för några skyfallsåtgärder och att några åtgärder

behöver säkerställas.

Kommunen behöver innan antagandet bedöma lämpligheten av att placera två skyfallsytor på en

förskolegård eller om åtgärden behöver omformas eftersom en av dessa skyfallsytor, yta D i

skyfallsrapporten (DHI, 2022-03-18), ser ut att samla vatten med över 1 meters djup. Kommunen

behöver visa att det vid mer vanligt förekommande regnmängder inte blir farligt för barnen att vistas

på förskolegården.

Skyfallsrapporten rekommenderar att transformatorstationen som ligger vid skyfallsyta A ska få

lämplig golvnivå för att inte riskera att översvämmas.

Kommunen behöver ta ställning till vad risken är om driften av transformatorstationerna inte

upprätthålls vid händelse av skyfall. Detsamma gäller även den befintliga transformatorstationen vid

Salemsvägen.

Skyfallsyta E och den stödmur som planeras i anslutning till skyfallsytan är åtgärder som planeras

utanför planområdet. Dessa åtgärder ska ske på privat mark och kommunen behöver säkerställa att

åtgärderna kan genomföras innan planen antas. För att inte orsaka en försämring för

transformatorstationen belägen vid Salemsvägen ska åtgärden med dike eller kulvert också

säkerställas i sin funktion.

De avskärande dikena har kommunen på ett bra sätt reglerat i plankartan. Övriga diken och

höjdsättning har dock inte reglerats. Länsstyrelsen anser att höjdsättningen behöver regleras för att

säkerställa att dagvattnet rinner till de föreslagna översvämningsytorna och inte orsakar problem för

bebyggelsen. De beräknade volymerna för alla skyfallsytor ska anges i planbeskrivningen.

Övrigt gällande planens genomförbarhet

Vattenverksamhet och kompensationsåtgärder för våtmark

För att kunna genomföra detaljplanen i sin helhet krävs att kommunen genomför

kompensationsåtgärder för den våtmark (sumpskog) som tas i anspråk.
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Kommunen behöver skicka in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen för att pröva

kompensationsvåtmarken, som kommunen föreslår att anlägga vid Uttringe 1:12, Västra Garnudden.

Kompensationsvåtmarken måste anläggas för att uppnå villkoren i beslutet om förlängd dispens och

tillstånd för markavvattning som ska ske på Salem 5:77, Södra Hallsta (se Länsstyrelsens beslut dnr

531- 58225-2021). Markavvattningen är en förutsättning för att kunna genomföra planen. Detta har

beskrivits i planhandlingarna.

En lokaliseringsbedömning kommer att göras inom prövning av anmälan, och en bedömning om hur

verksamheten inverkar på allmänna och enskilda intressen kommer att göras. Länsstyrelsen kan inte i

detta skede meddela om föreslagen placering av kompensationsvåtmarken vid Uttringe 1:12, Västra

Garnudden är lämplig eller om anmälan kommer bifallas.

I planbeskrivningen framgår också hur ett genomförande av detaljplanen för Södra Hallsta ska kunna

ske utan markavvattning, varpå den enkelriktade kvartersgatan föreslås göras om till dubbelriktade

körfält och att en vändplats för större fordon anläggs. Huruvida denna ändring skulle ianspråkta

sumpskogsområdet i större utsträckning är svårt att bedöma nu (där markavvattningen först var tänkt

att ske). Det kan dock inte uteslutas att vattenverksamheter måste anmälas eller tillståndsprövas ifall

detta sker, då i form av vattenverksamhet som utfyllnad i vattenområde.

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen kommer inkludera kommande våtmarksområde i

Garnuddens naturreservat.

Kommentar

Planhandlingarna kompletteras till antagande efter Länsstyrelsens synpunkter.

Planområdet har utökats för att omfatta skyfallsyta E för att säkra kommunens rådighet över

marken.

Planbeskrivningen har kompletterats med information om hur skyfallsytorna inom

förskolefastigheten påverkas vid vanligt förekommande regnmängder. Totalt behöver 50

kubikmeter vatten fördröjas inom förskolefastigheten vid ett 20-årsregn. Även om allt vatten

skulle ledas till skyfallsyta D vid ett 20-årsregn (vilket inte är fallet), skulle det stående vattnet

enbart uppnå några centimeter. Kommunen gör bedömningen att inga risker för

förskolebarnen finns vid mer vanligt förekommande regnmängder.

Plankartan har kompletterats med bestämmelser om höjdsättning för att säkerställa att

dagvattnet leds till föreslagna översvämningsytor. Planbeskrivningen har kompletterats med

beräknade volymer för alla skyfallsytor. Med dessa kompletteringar bedömer kommunen att

transformatorstationerna kommer att kunna driftas och inte få problem vid skyfall.

Kontrollprogram och anmälan om vattenverksamhet är nu godkända av Länsstyrelsen.
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Övriga synpunkter noteras.

R17. Trafikverket

Buller

Under samrådet hade Trafikverket synpunkter på bullerutredning för Vestigia fastigheter avseende

bostadsbyggnader för Rönningeporten 2 och 3. Det är bra att bullerutredningen kompletterats med

trafikuppgifter från järnväg för prognosår 2040 men Trafikverket anser fortfarande att underlag för

buller bör kompletteras enligt nedan.

Det bör framgå vilka bullernivåer järnvägen ger upphov till separerat från vägtrafiken.

Redovisning av bullernivåer för samtliga våningsplan bör framgå.

För att klara riktvärden för buller anges att särskilda planlösningar kommer bli nödvändigt. Det är bra

att detta är reglerat i planbestämmelser men Trafikverket anser även det ska finnas ett underlag med

ritningar som visar att nödvändiga planlösningar går att anordna utifrån beräknad bullersituation.

Kommentar

Bullerutredningen för Rönningeporten II och III har kompletterats så att det framgår tydligare

vilka bullernivåer järnvägen ger upphov till separat från vägtrafiken. Utredningen har även

kompletterats med redovisning av bullernivåer för samtliga våningsplan. Kommunen bedömer

att det är möjligt att uppnå riktvärden för buller för samtliga bostäder och bedömer det inte

nödvändigt att ta fram underlag för särskilda planlösningar i detta skede.

R18. Region Stockholm gm Trafikförvaltningen

Region Stockholm ser positivt på att granskningshandlingarna lyfter att kontakt ska tas med Region

Stockholms trafikförvaltning i det fall busstrafiken påverkas under byggtid.

Planen innehåller två nya busshållplatser och planbeskrivningen betonar att dessa ska uppfylla

trafikförvaltningens Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik. Region

Stockholm vill lyfta att dessa riktlinjer är uppdaterade och den senaste versionen av RiGata-Buss ska

användas. Tidpunkt för trafikering av busshållplatserna behöver överenskommas med Region

Stockholms trafikförvaltning och är avhängig att utformningen är i enlighet med riktlinjen.

Kommentar

Kommunen har haft löpande dialog under planprocessen med Trafikförvaltningen om

utformningen av busshållplatserna. I dialogen har Trafikförvaltningen godkänt kommunens

detaljprojektering av busshållplatserna som gjorts enligt RiBuss. Kommunen bedömer därför

att detaljprojekteringen inte behöver omarbetas efter de nya riktlinjerna i RiGata-Buss.
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R19. Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF)

Brandförsvaret noterar att ni har implementerat våra tidigare synpunkter gällande

framkomlighet/insatstider. Brandförsvaret har inga ytterligare synpunkter.

Kommentar

Noteras.

Kommunala nämnder, bolag, förvaltningar och förbund

R20. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)

Efter att ha varit ute på remiss förra året (15 april – 20 maj) har nu den reviderade planen varit ute

för granskning. De förändringar som skett påverkar inte Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor

tidigare svar.

Kommentar

Se kommunens bemötande till samrådsyttrandet.

R21. Kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU)

Tjänsteskrivelse - Gatu- och VA-enheten

Gatu- och VA-enheten har granskat handlingarna och har inget att erinra.

Kommentar

1. 40 km/h-skylten kommer att flyttas enligt KSTU:s yttrande.

2. Klimatnyttan kommer att utredas i samband med det fortsatta arbetet med detaljplanen för

Uttringe 1:12 (Västra Garnudden). Detaljplanen för Västra Garnudden är en förutsättning för

genomförande av markavvattning av sumpskogen i Södra Hallsta. Miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen gör därför bedömningen att arbetet kan göras i samband

med detaljplanen för Västra Garnudden. Övriga synpunkter noteras.
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R22. SRV återvinning AB 1 (även sakägare)

SRV Återvinning har tagit del av handlingarna för förslag på detaljplan för Södra Hallsta, plan 81-72,

Salems kommun och vi noterar följande.

Vi ser att platser där SRV Återvinning skall angöra och hämta avfall inritade på

illustrationsskisser, översiktligt och utbrutna inzoomade. Detta har delgivits SRV i dialog men vi

ser även att detta dokumenteras i planhandlingarna.

Tänk på att eventuella trottoarkanter på dragvägen mellan avfallsutrymme och lastbilens

uppställningsplats skall fasas ned som för handikapparkering där man planerar att använda

rullande kärl.

SRV Återvinning förväntar sig att detta och andra samråds- och granskningsyttrande från oss

kommer med i samråds- och granskningsredogörelse och därmed läggs till planhandlingarna.

Övrigt

Yttrande kring buller kommer i ett särskilt granskningsyttrande.

SRV ser positivt på möjligheten att få delta i den fortsatta planeringsprocessen.

Kommentar

Planhandlingarna har uppdaterats med tydligare illustrationer kring avfallshanteringen.

Trottoarkanter vid samtliga dragvägar planeras enligt SRV:s önskemål.

R23. SRV återvinning AB 2 (även sakägare)

SRV äger fastigheterna Macken 4 och Macken 5 som gränsar till området Södra Hallsta. På

fastigheterna driver SRV Salems återvinningscentral för insamling av avfall från hushåll och företag.

SRV återvinning AB har tagit del av granskningshandlingarna för Södra Hallsta och lämnar följande

synpunkter angående den planerade bebyggelsen och närheten till SRV:s återvinningscentral:

1. SRV har i maj 2021 yttrat sig i ärendet om förslag till detaljplan för Södra Hallsta. Av de

publicerade granskningshandlingarna på Salems kommuns hemsida återfinns en

sammanställning av inkomna huvudsynpunkter – benämnd bilaga 5: ”Sammanställning av

huvudsynpunkter från sakägare och allmänheten samt kommunens kommentarer”. I denna

sammanställning framgår inte att SRV yttrat sig över bullerproblematiken som kan följa av de

planerade bostädernas närhet till återvinningscentralen. SRV anser att tidigare inlämnat yttrande

från maj 2021 och detta yttrande i ärendet ska bemötas i granskningshandlingarna och publiceras

på Salems kommuns hemsida.?

2. SRV anser fortfarande att avståndet (enligt detaljplanen cirka 50 m) mellan det planerade
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närmast liggande huset och Salems återvinningscentral är för kort för att undvika framtida

bullerstörning. SRV har under 2020 fått klagomål på buller från närboende på Skogsrovägen och

vidtagit åtgärder för att minska buller från återvinningscentralen. SRV anser att det korta

avståndet till nya planerade bostäder kommer kunna ge upphov till framtida bullerklagomål

vilket medför en risk för att verksamheten på återvinningscentralen behöver begränsas

ytterligare. SRV anser därför att avståndet mellan de närmast planerade bostäderna och

återvinningscentralen behöver vara större än i den nu föreslagna detaljplanen.

Kommentar

Sammanställningen av huvudsynpunkter efter samråd var till för att samla och bemöta

synpunkter som varit återkommande under samrådet. SRV:s yttranden redovisas och bemöts

enligt plan- och bygglagen i detta granskningsutlåtande. För övriga synpunkter; se kommunens

bemötande till inkommet samrådsyttrande.

R24. Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB)

Södertörns Fjärrvärme AB har ingen erinran.

Kommentar

Noteras.

Övriga remissinstanser

R25. Friluftsfrämjandet - Salems lokalavdelning

Friluftsfrämjandet tackar för att vi har blivit inbjudna till nytt samråd angående Södra Hallsta,

uppdaterad detaljplan nr 81-71.

Vi har förståelse för kommunens behov att skapa nya bostäder och vi ser generellt positivt till

omfördelning av trafiken och därmed avlastning av trafiken genom Rönninge centrum.

Vi ser att planen har uppdaterats på flera punkter, bland annat en mycket mer detaljerad

beskrivning kring kompensationsåtgärden som krävs för godkännande av avvattningen av

våtmarken i det aktuella området. Vi ser positivt till denna ökade tydlighet som vi saknade i den

tidigare planen. Vi förutsätter att kommunen följer länsstyrelsens beslut kring kartläggning av

naturvärden och ekologiska funktioner samt uppfyllande av kraven kring den planerade

anläggningen av våtmark vid Garnudden. Viktigt också att tidsplanen följs, vad gäller båda

områdena (Södra Hallsta och Garnudden).

De synpunkter vi lämnade i tidigare remissrunda (2021 05 19) är fortfarande är relevanta. De

handlade om vikten av tillgänglighet till naturområdet norr om planområdet samt att åtgärder

vidtas för att underlätta för människor och djur att förflytta sig i nord-sydlig riktning mellan

Garnuddens naturreservat i söder och Hallsta-Bornsjön i norr, utan att behöva korsa trafiklederna i

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsenheten

77



GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Dnr PEX/2018:46

2022-12-20

Rönninge centrum.

Om friluftsfrämjandet i Salems lokalavdelning

Friluftsfrämjandet i Salem har i dagsläget ca 450 medlemmar, varav ca hälften är verksamma i

någon av våra 9 barngrupper, ledda av våra ca 30 aktiva ledare. Vi har också vuxenverksamheter

som stavgång och äventyrliga vuxna. All verksamhet sker utomhus, ofta med utgångspunkt från en

lägerplats eller samlingsplats i ett tätortsnära skogsområde. Friluftsfrämjandet Salem är

remissinstans för att granska remisser från olika aktörer och vi lämnar även synpunkter på

kommunens detaljplaner. Utgångspunkten för våra synpunkter är Friluftsfrämjandets

friluftsmiljöprogram, allmänhetens möjlighet till friluftsliv och lokalavdelningens aktiviteter.

Kommentar

Se kommunens kommentarer till yttrande under samråd.

R26. Naturskyddsföreningen i Botkyrka och Salem

Synpunkter

Bostadsområdet är tänkt att ligga i ett tätortsnära skogsområde med våtmark. Åtskilliga utredningar

klargör vikten att bevara dessa områden för människans hälsa, rekreation och bevarandet av

biologisk mångfald.

I utredningen "Grönstrukturen i Stockholmsregionen" redogörs för dessa närliggande

ekosystemtjänsters betydelser. Som exempel kan nämnas att 1 ha normalskog kan fånga upp ca 15

ton damm per år, uppfångar och utjämnar skyfallsregn så kallade 30 årsregn och dämpar därutöver

trafikbuller. Enligt forskare vid Umeå Universitet beräknas 7600 personer dö i förtid av

luftföroreningar i Sverige.

Långvarig exponering av trafikbuller skapar koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. På längre

sikt kan risken för hjärt- och kärlsjukdom, metabola sjukdomar och psykisk ohälsa öka.

Den naturliga våtmarken i Hallsta har alltid haft en viktig funktion för naturlig rening av dagvatten i

området. Den kan inte ersättas med våtmark på helt annan plats. Dagvatten från området bör inte

avledas och belasta sjön Uttran ytterligare.

Sjön Uttran, har förutom sitt estetiska och stora rekreationsvärde, utpekats i två oberoende

rapporter som en tänkbar råvattenreserv. Pågående och alltmer ökande klimatförändringar eller en

olycka i råvattentäkten Mälaren kan innebära att dricksvattenbrist för 25 kommuner skulle kunna

uppstå.

Ett av den lokala kretsen för Naturskyddsföreningens mål är att sjön Uttran restaureras så att

vattenkvaliten förbättras där. Det slutliga målet för Uttran är att sjön uppnår god kemisk- och

ekologisk status för att minska vår sårbarhet.
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Vid en byggnation i Södra Hallsta 81-72 fragmentiseras kvarvarande skog vilket minskar den

biologiska spridningen samt berövar de boende och kringboende sin tätortsnära skog för rekreation

och hälsa.

Mot bakgrund av dessa synpunkter

Motsätter sig Naturskyddsföreningen en exploatering av Södra Hallsta 81-72

Kommentar

Dagvatten kommer att tas om hand lokalt inom området. Det innebär att vattnet fördröjs och

renas inom planområdet. Efter implementering av föreslagen dagvattenhantering minskar

föroreningsbidraget för samtliga undersökta föroreningar. Ett genomförande av planen

kommer därför inte försämra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvatten i

vattenförekomsten Uttran. Åtgärderna i Västra Garnudden syftar, utöver att kompensera för

förlorade naturvärden i Södra Hallsta, till att förbättra vattenkvaliteten i Uttran.

Planförslaget innebär att delar av skogsområdet kommer att tas i anspråk för bebyggelse och

gårdar. Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum,

bedömt området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse. I RUFS 2050 ingår Södra Hallsta i

“strategiska stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt stadsutvecklingsområde beskrivs som

kommuncentrum med hög regional tillgänglighet och potential att utveckla täta och

sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter och bidra till en starkare social hållbarhet. I

kommunens översiktsplan beskrivs vikten att ur klimat- och miljöhänseende bygga i

kollektivtrafiknära lägen. Ambitionen är att utveckla kollektivtrafiken för att möjliggöra mer

förtätning/kompletteringsbebyggelse.

Gröna kvalitér inom planområdet kommer att finnas kvar, bland annat i det naturområde som

bevaras i söder. Bestämmelser om förbud mot trädfällning har även införts inom delar av

planområdet.

R27. Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution önskar ett fritt avstånd om 5 meter runt nätstationen vid Salemsvägen. Sen

samrådet har E-området för denna nätstation hamnat innanför den nya vägen. Vattenfall

Eldistribution önskar att E-området står utanför vägområdet. Det har dessutom förts diskussioner om

att det ska vara ett avstånd om 1,4 meter mellan GC-väg och den befintliga nätstationen. I yttrandet

bifogas ytterligare kommentarer på plankartan.

I skyfall samt dagvattenutredningen framgår att det finns stående vatten vid

transformatorstationerna. Vidare framgår att blivande nätstationerna bedöms kunna placeras inom

förslagna områden om dessa anläggs på en högre marknivå än anslutande dagvattenlösningar. Detta

önskar Vattenfall Eldistribution förtydligas i planhandlingarna ytterligare.
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Nedan framgår riktlinjer för dagvattenåtgärder intill Vattenfall Eldistributions anläggningar:

Dagvattenmagasin är tillåtet om kringliggande mark ej sluttar mot stationen.

Dräneringsdiken samt dräneringsrör ska ledas bort från stationen.

Ny fördröjningsdamm får inte anläggas i närheten av Vattenfall Eldistributions stationer så att detta

påverkar underhåll, tillgänglighet och drift.

Vid händelse av översvämning från fördröjningsdamm ska vattnet från fördröjningsdammen ledas

från våra stationer och inte mot.

Vid placering av nätstation ska hänsyn tas till framtida behov. Vid platser med risk för översvämning

ska upphöjd markbädd eller alternativ placering väljas.

Enligt överenskommelse ska 24 kV markkabeln som går över förskolafastigheten flyttas till den nya

GC-vägen i vid tvärförbindelsen. Därmed krävs inget U-område men denna ska beaktas tills den

flyttas.

Utsnitt med kommentarer från bilaga:

Kommentar

Transformatorstationen kommer att ha ett avstånd på cirka 1,4 meter från planerad gångväg

på Salemsvägen, enligt tidigare överenskommelse mellan kommunen och Vattenfall. Området

GATA innehåller både vägområde och tillhörande slänter och diken.

Plankartan har kompletterats med plushöjder för att säkra transformatorstationerna vid

skyfall.
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Övriga synpunkter noteras och dialog har förts löpande mellan kommunen och Vattenfall inför

antagande.

Föreningar och intresseorganisationer

F1. Klimatklubben Salem

Våtmarken i Västra Garnudden kan inte kompensera för den i Södra Hallsta

Salems kommun planerar att restaurera en våtmark i anslutning till sjön Uttran, i västra Garnudden.

Bakgrunden till detta finns i Södra Hallsta, där en våtmark försvinner i och med den tänkta

exploateringen. För att kompensera för den förlusten planeras att anlägga en dagvattendamm i

Västra Granudden. Våtmarken där finns redan, vilket är ett problem i sig - man kan inte anlägga något

som redan finns, man kan möjligen utveckla det befintliga.

Det är positivt att kommunen vill utveckla våtmarken i Västra Garnudden, men det räcker inte som

kompensation för förlusten av våtmarken i Södra Hallsta. Bevarande av våtmarker räknas bland de

viktigaste åtgärderna för att hålla tillbaka vår klimatpåverkan (de agerar som kolsänkor och när de

förstörs ger de ifrån sig koldioxid).

Klimatklubben Salem anser därför att våtmarken i Södra Hallsta bör förbli våtmark.

Kommentar

Planförslaget för Södra Hallsta kommer att innebära att den mindre sumpskogen

markavvattnas. Bebyggelsen i Södra Hallsta planeras i ett centrumnära läge med närhet till

kollektivtrafik och till största delen redan utbyggd infrastruktur. Två nya busshållplatser

planeras längs Salemsvägen och gång- och cykelvägnätet förbättras för att göra det mer

attraktivt att välja kollektivtrafik eller cykel framför bilen. Detta är aspekter som även

framförs i RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen). Kommunen

bedömer att planförslaget, tillsammans med planerad kompensationsåtgärd i Västra

Garnudden, kommer att vara positivt för den långsiktiga klimatnyttan.

I Västra Garnudden finns idag inte de ursprungliga förutsättningarna för den våtmark som en

gång funnits och därför finns inte möjligheten att återställa den till sitt ursprungliga skick.

Idag är området utdikat i öst, vilket gör det delvis torrlagt. Det innebär att stora mängder

dagvatten idag rinner orenat ut i Uttran, via Flatenbäcken. Planerad dagvattendamm, som är

en del av restaureringen av våtmarken i Västra Garnudden, är en förutsättning för att kunna

reglera det vattenflöde som idag går direkt ut i Uttran genom dagens dike utan någon form

av rening. Genom dagvattendammen skapas därmed goda förutsättningar för att kunna

återställa delar av den tidigare våtmarken på ett sådant sätt att vattnet renas och livsmiljöer i

våtmarken stärks. Genom att anlägga en våtmark med dagvattendamm kommer de olika

delområdena inom Västra Garnudden att återigen bli ett sammanhängande våtmarksområde.
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Denna våtmark och rening kommer med tiden ge fler miljö- och samhällsnyttor för Salems

kommun såsom att:

• ge en hållbar dagvattenhantering

• binda koldioxid

• minska fosfortillförseln till Uttran till ca 50 kg per år

• öka den biologiska mångfalden inom Västra Garnudden

• vara Salems kommuns bidrag i det kommunöverskridande arbetet att ge Uttran en god

kemisk och ekologisk status

• bygga i centrumnära lägen och därmed minska behovet för resor med bil.

Genom dessa åtgärder skapas goda förutsättningar för att nå några av Sveriges

miljökvalitetsmål genom att:

• begränsa klimatpåverkan

• minska övergödningen

• skapa bättre förutsättningar för levande sjöar och vattendrag

• skapa bättre förutsättningar för myllrande våtmarker

• skapa bättre förutsättningar för en god bebyggd miljö

För att möjliggöra anläggandet av dagvattendammen i Västra Garnudden och därmed

restaurera våtmarksområdet krävs att grävning i torvmark utförs. En effekt av grävning i

torvmark är att torven kommer i kontakt med luftens syre och börjar brytas ned vilket

medför att den avger växthusgaser. I Västra Garnudden har delar av det äldre

våtmarksområdet redan utdikats vilket innebär att det idag finns torv som är i kontakt med

syret i luften. Det innebär att schaktmassorna kommer att bestå av delvis redan torrlagd torv.

Om schakten i torv efterbehandlas på ett bra sätt kan den negativa klimatpåverkan från

brytningen minskas. Det effektivaste motmedlet mot ytterligare nedbrytning av torv på

utdikade marker, är att ställa marken under vatten igen. Då upphör vidare nedbrytning av

torven och därmed utsläppen av växthusgaser. I Västra Garnudden föreslås schaktas i torv

endast för att bereda för dagvattendammen. Detta schakt kommer att fyllas med vatten som

leds om från Flatenbäcken vilket minskar negativa klimatpåföljder. Det innebär att en del torv

grävs upp för att bereda för dammen och blir torrt, men stora mängder torv blir också blötare

till följd av åtgärderna i planförslaget, både på platsen där schaktet fylls med vatten, men

också till följd av att vattnet från dammen rinner vidare till planerad översilningsyta.

Utformningen av dammen är en avvägning mellan många olika faktorer, däribland

klimatpåverkan till följd av schakt i torvmark. Schaktningen medför att en del torv torrläggs,

dock är det inte möjligt att uppnå samma uppehållstid på vattnet som leds om från

Flatenbäcken om vattnet bara hade översilats. Det hade inte heller varit möjligt att uppnå

samma reningsgrad, då djuphålorna bidrar till sedimentering av föroreningspartiklar, eller

samma ekologiska funktioner såsom livsmiljöer för groddjur. Dammens djup är baserat på en

bedömning för att inte schakta mer än nödvändigt och samtidigt undvika igenväxning och
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skapa den rekreativa aspekten av en vattenspegel. Såsom alltid när man schaktar och särskilt

i torv, behöver miljönyttan i det stora hela och på lång sikt beaktas. I det här fallet bedöms

åtgärden ha en mycket stor positiv påverkan på reningsgraden i Uttran. På det sättet

bedömer kommunen att miljönyttan kommer att bli hög.

I gällande dispensbeslut för markavvattning i Södra Hallsta fick Salems kommun ett villkor att

redovisa vilka naturvärden och ekologiska funktioner som går förlorade inom

våtmarksområdet i Södra Hallsta samt redovisa hur kommunen säkerställer att dessa

kompenseras för på platsen för den nya våtmarken i Västra Garnudden. Redovisningen ska

ske genom ett kontrollprogram. Prövning av anläggandet av våtmarken i Västra Garnudden

har gjorts i en separat process genom en anmälan om vattenverksamhet. Kontrollprogram

och anmälan om vattenverksamhet har nu godkänts av Länsstyrelsen. Inga åtgärder får göras

på sumpskogsområdet i Södra Hallsta förrän våtmarken i Västra Garnudden är anlagd.

F2. Nätverket Rädda Södra Hallsta

Vill vi verkligen att Salems kommun ska utmärka sig för att orsaka

kraftigt ökade koldioxidutsläpp och förvärra klimatkrisen?

Senast den 14 juni 2022 kan kommuninvånare yttra sig över förslaget på detaljplan för Södra Hallsta,

plan 81–72. Hjälp våra politiker att göra rätt genom att skicka en kommentar till Salems kommun

msb@salem.se. Detaljplanen bör dras tillbaka och göras ”klimatsmart”. Med en omarbetad plan kan

vi spara skattemedel, bevara två våtmarker och sannolikt få bostäder snabbare. Här ges bakgrunden

och argumenten för en omarbetad plan.

Jorden befinner sig i en klimatkris och att förstöra våtmarker förvärrar krisen. Våtmarker har en stor

betydelse för miljön och klimatet – de bidrar till biologisk mångfald, ger grundvatten, renar

dagvatten, minskar risken för översvämning och binder kol.

Att torrlägga (dvs markavvattna) en våtmark ger utsläpp av stora mängder koldioxid. 2011 begärde

Salems kommun dispens hos Länsstyrelsen för att få torrlägga en 1700 kvm stor våtmark i Södra

Hallsta. Planen är att bygga 15 radhus på denna plats som utgör en mindre del av det större

planområdet på totalt 55000 kvm.

Med den kunskapsutveckling om våtmarkers betydelse som skett sedan dispensen gavs 2011 och

klimatinitiativ från EU, FN, IPCC m.fl. är det oförsvarligt av Salems kommun att hålla fast vid sin 11 år

gamla plan att förstöra våtmarken i Södra Hallsta.
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Våtmarken i Södra Hallsta fyller en viktig funktion för att förhindra att sjön Flatens akuta problem av

övergödning och föroreningar förvärras. Våtmarken utgör en central och nödvändig lågpunkt som

idag samlar stora mängder vatten i området. De lösningar för dagvattenhantering som är tänkta att

kompensera för våtmarkens naturliga reningsfunktion för Södra Hallsta, är tekniskt komplicerade och

resurskrävande och det råder osäkerhet om deras kapacitet vid kraftiga regn och skyfall.

Men är det verkligen så farligt att Salems kommun förstör en liten våtmark i Södra Hallsta om det

görs en större våtmarkskompensation i Västra Garnudden? Där planeras ju anläggning av en

konstgjord djuphålsdamm med översilningsyta och våtmark som ska locka groddjur och fånga upp

massor av fosfor som når Uttran via Flatenbäcken. Är inte det bra?

Förslaget till kompensation för den förstörda våtmarken i Södra Hallsta är att ytterligare en naturlig

våtmark förstörs. Västra Garnudden är redan en naturlig våtmark med stor biologisk mångfald. Det är

en kolsänka som består av torv och binder stora mängder kol. Kommunens beskrivningar av området

som ”triviallövskog” och ”naturmark med ung björkskog utan höga naturvärden” blir därmed helt

missvisande.

Att där avverka skog, och i torven anlägga dagvattendamm med djuphål, vallar och infartsvägar är

dyrbart och svårt, det stör den biologiska mångfalden och leder till kraftigt ökade koldioxidutsläpp.

Det blir därmed inte en positiv kompensation för en förstörd våtmark i Södra Hallsta – tvärtom blir

det en dubbel klimatbelastning.

I ett av planeringsdokumenten för Södra Hallsta konstaterar Salems kommun själv att det inte är

säkert att kompensationsförslaget i Västra Garnudden blir godkänt vid Länsstyrelsens prövning mot

Miljöbalken eller vid överklagan i domstol. Och om kompensationen inte blir godkänd, får inte

våtmarken i Södra Hallsta bebyggas.

Det är bra att filtrera det näringsbelastade och förorenade vattnet som kommer från Flaten. Men de

planerade anläggningarna i Västra Garnudden förstör den nu existerande och naturligt fungerande

våtmarken som är helt gratis, med dyrbara, miljöfarliga anläggningar som kräver regelbundet

kostsamt underhåll.
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Västra Garnudden består av torv- och myrmark med partier av lövsumpskog och ren urskog. Där bör

naturbaserade, klimatvänliga och ekonomiskt hållbara lösningar prioriteras för att stärka våtmarkens

naturliga ”filterfunktion”.

Det är också akut att åtgärda källorna för de inflöden av fosfor och föroreningar som når Flaten och

sedan förs vidare till Uttran via Flatenbäcken. Enligt flera expertrapporter är det dessa inflöden runt

Flaten som måste stoppas i första hand – för att förbättra vattenkvaliteten i både Flaten och Uttran.

Slutsatser

1. Bevara våtmarken i Södra Hallsta och integrera den i det nya bostadsområdet och dess

dagvattenlösningar. Omarbeta detaljplanen i enlighet med detta och låt planen sedan gå ut på ny

granskning.

2. Bevara våtmarken i Västra Garnudden och utnyttja den naturliga reningsfunktion den har. Med

bevarad våtmark i Södra Hallsta faller behovet av en framtvingad kompensation.

Hjälp våra politiker att välja rätt: skriv en kommentar på den detaljplan för Södra Hallsta, plan 81–72

som nu är ute på granskning fram till 14 juni 2022

(https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagande-detaljplaner/

sodra-hallsta/).

Instämmer du med de synpunkter som presenterats här, skriv då till msb@salem.se

”Jag anser att detaljplanen för Södra Hallsta, plan 81–72 måste omarbetas för ny granskning i

enlighet med de argument som framförs av nätverket Rädda Södra Hallsta och Salems våtmarker”.
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Dokumentet är sammanställt under maj 2022 av nätverket ”Rädda Södra Hallsta och Salems

våtmarker”. Nätverket består av miljöengagerade personer med intresse för miljöfrågor i Salems

kommun med stöd av Stockholms Fältbiologer, Södertälje Fältbiologer samt Fältbiologernas

riksorganisation. För mer information om nätverket:

https://www.facebook.com/RaddaSodraHallsta/. Det går även att komma i kontakt med personer i

nätverket via email: radda.sodra.hallsta@gmail.com

Kommentar

Planförslaget för Södra Hallsta kommer att innebära att den mindre sumpskogen

markavvattnas. Bebyggelsen i Södra Hallsta planeras i ett centrumnära läge med närhet till

kollektivtrafik och till största delen redan utbyggd infrastruktur. Två nya busshållplatser

planeras längs Salemsvägen och gång- och cykelvägnätet förbättras för att göra det mer

attraktivt att välja kollektivtrafik eller cykel framför bilen. Detta är aspekter som även

framförs i RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen). Kommunen

bedömer att planförslaget, tillsammans med planerad kompensationsåtgärd i Västra

Garnudden, kommer att vara positivt för den långsiktiga klimatnyttan.

Ett alternativ för dagvattenhantering har tagits fram för planområdet. Dagvattenhanteringen

tar höjd för kommande klimatförändringar. Dagvattnet föreslås omhändertas i öppna, gröna

dagvattenlösningar. Dessa bidrar med både fördröjande och renande effekter. Åtgärderna har

föreskrivits lokalt med målet att omhänderta dagvattnet så nära källan som möjligt. Inom

kvartersmark har framförallt regnväxtbäddar samt större infiltrationsstråk föreslagits. För

allmän platsmark vid Tvärförbindelsen och Salemsvägen har gräsbeklädda samt öppna

makadamdiken, regnväxtbäddar samt en översilningsyta föreslagits. Efter implementering av

föreslagen dagvattenhantering minskar föroreningsbidraget för samtliga undersökta

föroreningar. Ett genomförande av planen ska därmed inte försämra möjligheten att uppnå

MKN för ytvatten i vattenförekomsten Uttran. Att nödvändiga dagvattenåtgärder realiseras

har säkerställts i plankartan eller kommer att regleras i kommande marköverlåtelseavtal med

respektive exploatör. Marköverlåtelseavtalen kommer även att reglera att en skötselplan för

dagvattenåtgärderna ska upprättas. Med föreslagna dagvattenåtgärder kommer

föroreningsbelastningen minska på recipienten efter exploatering. Det förväntas därför

innebära en lägre påfrestning på recipienten Uttran. Inom planområdet ska ett flertal

åtgärder vidtas för att säkra området och omkringliggande området från översvämning vid

skyfall. Föreslagna åtgärder för skyfall är beräknade med en klimatfaktor vilket innebär en

ökning av dagens 100-års regn på cirka 30 procent och att samtliga flöden, volymer och

åtgärder därmed har dimensionerats utifrån denna säkerhetsmarginal.

I Västra Garnudden finns idag inte de ursprungliga förutsättningarna för den våtmark som en

gång funnits och därför finns inte möjligheten att återställa den till sitt ursprungliga skick.

Idag är området utdikat i öst, vilket gör det delvis torrlagt. Det innebär att stora mängder

dagvatten rinner orenat ut i Uttran, via Flatenbäcken. Planerad dagvattendamm, som är en

del av restaureringen av våtmarken i Västra Garnudden, är en förutsättning för att kunna
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reglera det vattenflöde som idag går direkt ut i Uttran genom dagens dike utan någon form

av rening. Genom dagvattendammen skapas därmed goda förutsättningar för att kunna

återställa delar av den tidigare våtmarken på ett sådant sätt att vattnet renas och livsmiljöer i

våtmarken stärks. Genom att anlägga en våtmark med dagvattendamm kommer de olika

delområdena inom Västra Garnudden att återigen bli ett sammanhängande våtmarksområde.

Denna våtmark och rening kommer med tiden ge fler miljö- och samhällsnyttor för Salems

kommun såsom att:

• ge en hållbar dagvattenhantering

• binda koldioxid

• minska fosfortillförseln till Uttran till ca 50 kg per år

• öka den biologiska mångfalden inom Västra Garnudden

• vara Salems kommuns bidrag i det kommunöverskridande arbetet att ge Uttran en god

kemisk och ekologisk status

• bygga i centrumnära lägen och därmed minska behovet för resor med bil.

Genom dessa åtgärder skapas goda förutsättningar för att nå några av Sveriges

miljökvalitetsmål genom att:

• begränsa klimatpåverkan

• minska övergödningen

• skapa bättre förutsättningar för levande sjöar och vattendrag

• skapa bättre förutsättningar för myllrande våtmarker

• skapa bättre förutsättningar för en god bebyggd miljö

För att möjliggöra anläggandet av dagvattendammen i Västra Garnudden och därmed

restaurera våtmarksområdet krävs att grävning i torvmark utförs. En effekt av grävning i

torvmark är att torven kommer i kontakt med luftens syre och börjar brytas ned vilket

medför att den avger växthusgaser. I Västra Garnudden har delar av det äldre

våtmarksområdet redan utdikats vilket innebär att det idag finns torv som är i kontakt med

syret i luften. Det innebär att schaktmassorna kommer att bestå av delvis redan torrlagd torv.

Om schakten i torv efterbehandlas på ett bra sätt kan den negativa klimatpåverkan från

brytningen minskas. Det effektivaste motmedlet mot ytterligare nedbrytning av torv på

utdikade marker, är att ställa marken under vatten igen. Då upphör vidare nedbrytning av

torven och därmed utsläppen av växthusgaser. I Västra Garnudden föreslås schaktas i torv

endast för att beredda för dagvattendammen. Detta schakt kommer att fyllas med vatten

som leds om från Flatenbäcken vilket minskar negativa klimatpåföljder. Det innebär att en del

torv grävs upp för att bereda för dammen och blir torrt, men stora mängder torv blir också

blötare till följd av åtgärderna i planförslaget, både på platsen där schaktet fylls med vatten,

men också till följd av att vattnet från dammen rinner vidare till planerad översilningsyta.

Utformningen av dammen är en avvägning mellan många olika faktorer, däribland

klimatpåverkan till följd av schakt i torvmark. Schaktningen medför att en del torv torrläggs,
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dock är det inte möjligt att uppnå samma uppehållstid på vattnet som led om från

Flatenbäcken om vattnet bara hade översilats. Det hade inte heller varit möjligt att uppnå

samma reningsgrad, då djuphålorna bidrar till sedimentering av föroreningspartiklar, eller

samma ekologiska funktioner såsom livsmiljöer för groddjur. Dammens djup är baserat på en

bedömning för att inte schakta mer än nödvändigt och samtidigt undvika igenväxning och

skapa den rekreativa aspekten av en vattenspegel. Såsom alltid när man schaktar och särskilt

i torv, behöver miljönyttan i det stora hela och på lång sikt beaktas. I det här fallet bedöms

åtgärden ha en mycket stor positiv påverkan på reningsgraden i Uttran. På det sättet

bedömer kommunen att miljönyttan kommer att bli hög.

I gällande dispensbeslut för markavvattnig i Södra Hallsta fick Salems kommun ett villkor att

redovisa vilka naturvärden och ekologiska funktioner som går förlorade inom

våtmarksområdet i Södra Hallsta samt redovisa hur kommunen säkerställer att dessa

kompenseras för på platsen för den nya våtmarken i Västra Garnudden. Redovisningen sker

genom ett kontrollprogram. Prövning av anläggandet av våtmarken i Västra Garnudden har

gjorts i en separat process genom en anmälan om vattenverksamhet. Kontrollprogram och

anmälan om vattenverksamhet har nu godkänts av Länsstyrelsen. Inga åtgärder får göras på

sumpskogsområdet i Södra Hallsta förrän våtmarken i Västra Garnudden är anlagd.

Sakägare enligt fastighetsförteckning

S10. Sakägare 10

Brf Hasseln 21 med adress Säbytorgsvägen 45 i Rönninge lämnade den 18 maj 2021 synpunkter,

förslag och rekommendationer till kommunen med anledning av presentationen av detaljplanen för

Södra Hallsta.

Detaljplanen föreligger nu för granskning och Brf Hasseln 21 har tagit del av planen på kommunens

hemsida.

Brf Hasseln 21 konstaterar att Salems kommun i den nu presenterade planen inte har tagit någon

som helst hänsyn till de förslag mm som framfördes i maj 2021.

Föreningens synpunkter kvarstår oförändrade och brevet bifogas därför på nytt med förväntan om

att Salems kommun nu tar dessa i beaktande.

Bilaga brev

Rönninge 2021-05-18

Synpunkter på planförslaget Södra Hallsta, plan nr 81-72

Bostadsrättsföreningen Hasseln 21 med 61 lägenheter ligger utmed Säbytorgsvägen,
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portarna 35 – 49, den sistnämnda intill korsningen med Salemsvägen. Vi har ett antal

synpunkter främst rörande Rönningeport II och korsningen Säbytorgsvägen-Salemsvägen.

1. Synnerligen besvärande, störande och riskfylld trafik på Säbytorgsvägen. Sovrummen i föreningens

lägenheter vetter mot den trafikerade Säbytorgsvägen och ger, speciellt vid rusningstrafik och trots

filtrerande ventiler, besvär av bilavgaser och luftpartiklar. Vi har inte kunnat se att det i er rubricerade

plan har gjorts mätningar och prognoser för hur luftföroreningarna är idag och hur de förväntas bli

för de boende när de nya lägenheterna färdigställts. Detta gäller både för Säbytorgsvägen och utefter

Salemsvägen. Föreningen har ett flertal gånger påpekat för Salems Kommun om hur bilister kör

alldeles för fort, vilket skapar högt buller och olycksrisker vid vår infartsparkering och vid

vägkorsningen mot Vilhelmsdalsvägen där det bl.a. finns en förskola.

2. Trafiksituationen i korsningen Säbytorgsvägen – Salemsvägen

Den tänkta fastigheten Rönningeport II är i er plan tänkt att ha en entréhörna placerad direkt mot

korsningen och en garage-in/ut passage inte så långt från korsningen. Detta för med sig:

A. Trafikstockning när bilar från Rönningeport II skall ut/resp korsa

Säbytorgsvägen.

B. Det blir väsentligt fler stillastående bilar mot korsningen vilket t ex ger mer avgaser.

C. Stora bussar och långtradare kommer att hämma trafikflödet i korsningen.

D. Den tänkta avsmalningen till 7 meter av Säbytorgsvägens högra körbana vid övergång till

Salemvägen kommer också att väsentligt försämra trafikflödet långt upp efter Säbytorgsvägen

Konklusion och Rekommendation

Det är vår bestämda uppfattning att Rönninges redan värsta korsning kommer att bli ännu värre och

en stoppkloss för trafiken. Vi rekommenderar därför att lägenhetsvolymen i Rönningeport II flyttas in

i Södra Hallsta-området väster om Salemsvägen eller görs som en rak byggnad något längre norrut

efter Salemsvägens östra sida och därigenom ger möjlighet till en effektiv cirkulerande rondell. Detta

skulle väsentligt reducera besvären vid korsningen Säbytorgsvägen-Salemsvägen. Medlemmarna i Brf

Hasseln 21 förväntar sig att ni som arbetar med detta stora projekt verkligen tar våra synpunkter

seriöst och överväger våra förslag till förbättringar till allas bättre boende både vi som redan bor här

och de nya i Södra Hallsta!

Kommentar

Se svar till samrådsyttrande S7.

S11. Sakägare 11

● Salems Kommun kan inte driva två så stora projekt samtidigt som Södra Hallsta och Salems

stadskärna. Prioritering måste ske ur ekonomisk synpunkt från kommunen. Nu byggs ju även

skolan vid Fågelsången som är en stor ekonomisk investering för kommunen som blivit 200

miljoner dyrare än planerat enligt Länstidningen, 26 april 2022. Enligt TV-4 nyheterna i dag så
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har byggmaterial blivit i genomsnitt 25 % dyrare efter pandemin vilket kommer få stora

konsekvenser för framtida byggnationer.

● Är man säker på att det finns exploatörer för Södra Hallsta? Om det inte finns exploatörer så kan

marken skövlas och inget byggs på många år. Salems kommun har samarbetat med två

exploatörer, Sveafastigheter AB och Vestigia Fastigheter AB är de verkligen aktuella fortfarande

är 2022?

Denna information hämtad från nätet:

https://www.bolagsfakta.se/5568748379-Vestigia_Fastigheter_AB#om-foretaget

Vestigia Fastigheter AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -11 KSEK med omsättning 0 KSEK

under 2020.

https://www.allabolag.se/5568748379/vestigia-fastigheter-ab

Vestigia fastigheter har inte haft positivt resultat sedan 2016.

● Byggherreanalysen av de bägge företagen saknas i: Granskning för detaljplan för Södra Hallsta,

plan 81-72 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-04-25 Dnr PEX/2018:46. Denna analys måste komma

kommuninnevånarna till del innan detaljplanen kan godkännas.

● Tvärförbindelsen mellan Rönningevägen och Salemsvägen skall kommunen betalas tillsammans

med exploatörerna. Av den anledningen är det extra viktigt att exploatörerna har en solid

ekonomi.

● Rönningeport 2 är en för stor byggnad på en för liten tomt där det redan nu är mycket trafik vid

rusningstrafik både morgon och kväll. Om den skall byggas bör den ligga bara på Salemsvägen.

Den extra våningen som lades till efter att exploatörerna fått avtalet är inte i enlighet med rättvis

upphandling gentemot de andra exploatörerna som inte fick anbudet. Kommunen skriver i sitt

svar efter samråd att trafiken kommer minska på Säbytorgsvägen och Salemsvägen när

tvärförbindelsen mellan Salemsvägen och Rönningevägen byggs. Det är ju bara trafikanter i

Nytorpsområdet som kommer att använda den tvärförbindelsen. Fortfarande är det ju många

från Rönninge som åker till Salems centrum och handlar/utövar sportaktiviteter. Det är många

som bilpendlar till arbeten i Tumba, Tullinge och Huddinge den vägen så biltrafiken kommer att

minska obetydligt på Säbytorgsvägen.

Kommentar

Södra Hallstaprojektet kommer att genomföras före utvecklingen av Salems stadskärna. Båda

exploatörerna är fortsatt med i processen och kommer att genomföra sina respektive

byggnationer. Exploatörernas respektive kommunens åtaganden kommer att säkerställas i

marköverlåtelseavtal som ska antas av kommunfullmäktige samtidigt som detaljplanen tas

upp för antagande.

Kommunen har gjort en grundlig byggherreanalys av bolaget Vestigia Fastigheter AB och

analysen visar på att byggherren har ekonomisk trovärdighet och kan finansiera

byggnationen. En byggherreanalys ingår inte i detaljplanearbetet, men har tagits fram efter

inkomna synpunkter om bolagets ekonomi.
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Tvärförbindelsen bekostas delvis av exploatörerna och delvis av kommunen. Detta för att

syftet med tillskapandet av tvärförbindelsen är en avlastning för Rönninge centrum från

biltrafik och att den ska fungera som in- och utfart till det nya bostadsområdet. Kostnaden för

genomförandet kommer att fördelas mellan berörda exploatörer och kommunen enligt vad

som är skäligt.

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger.

Rönningeporten II bedöms bli ett bra komplement till befintlig bebyggelse. I prospektet som

tog fram för markanvisningen av Södra Hallsta angavs en målbild om cirka 200 bostäder.

Denna målbild togs fram i ett tidigt skede och det är i arbetet med framtagandet av

detaljplanen kommunen prövar förutsättningarna för planområdet. I detta fall fanns det

förutsättningar att utöka området och tillskapa mer bebyggelse. Under planarbetet har bland

annat byggelsen Rönningeporten III tillkommit, vilket kommunen anser är bra för

bebyggelsestrukturen längs med Salemsvägen och binder samman lamellhusen med

Rönningeporten I. Faktorer som påverkat uppskattat antal lägenheter som planeras ökat är

bland annat tillkomsten av Rönningeporten III, lägenhetsstorlekar och våningsantalet på

Rönningeporten II.

Framtagen trafiknätsanalys visar att trafikflödena på Säbytorgsvägen kommer att minska i

och med byggnationen av tvärförbindelsen. Väginfrastrukturen bedöms ha god kapacitet för

den tillkommande trafiken.

Övriga synpunkter noteras.

S12. Sakägare 12
Efter att ha läst igen projektplanen för Rönninge Port 2 så ställer jag mig väldigt frågande till vissa

punkter.

1. Säbytorgsvägen

Förslaget att smalna av vägen från dagens 9 meter till 7 meter.

Idag är det väldigt mycket trafik som rör sig på Säbytorgsvägen och på morgonen är det ofta kö från T

korset ända upp till Vilhelmsdalsvägen. Idag kan man svänga en högersväng om man trycker ihop sig

samtidigt som den andra bilen ska svänga vänster. Med detta förslag blir det omöjligt och det

kommer således bli en ännu längre kö på vägen. Det hade varit ett bättre förslag att bredda vägen vid

T korset så att man kan på ett säkert sett ha 2 filer och få trafiken att flyta bättre och snabbare.

2. Garageuppfarten från Rönninge Port 2.

Det är ju orimligt att ha en in och utfart på Säbytorgsvägens slut då det redan är mycket trafik och

trafiken kommer att bli betydligt tätare ju fler som flyttar in i kommunen. Säbytorgsvägen är ju den

enda väg som leder upp mot Salems C där kommunens sjukvård apotek affärer etc finns. Vidare så
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bebyggs nu även Rönninge C med en väldig massa bostäder så trafiken kommer inte att bli lugnare

trots att planerna på genvägen för de som bor i Nytorp från Salemsvägen till Rönninngevägen ska

byggas. Ytterligare utredning och mätning av trafiksituationen behöver göras.

3. Rönninge Port 2

Varför bygga huset över huvud taget på denna plats??

Det är ju inte klokt att klämma in ett så stort hus på en plats som är så liten. Det finns ju hur mycket

mark runt om i kommunen som kan bebyggas och så väljer ni att trycka in ett jättehus på denna

plats. Ser inget konstigt att bygga de andra husen i Södra Hallsta då det inte finns några som helst

problem med utrymme där, men detta hus... Jag tycker ni ska ta en funderare till och tänka om.

4. Höjden Rönninge Port 2

Höjden på detta bygge är även den orimligt hög med upp till 5 våningar. Det passar verkligen inte in i

denna fd. lantliga del av Salems kommun. Varför vill kommunen förstöra det lantliga genom att

smälla upp så otroligt höga hus. Vi är ju inte i Stockholm.. Vill man bo i höghus kanske man ska bo

någon annanstans.

5. Tryggheten

Ni skriver om att tryggheten kommer att öka då det blir mer liv och rörelse. Jag säger tvärtom. Se hur

Rönninge C har blivit. Det har blivit en väldig massa stök här de senaste åren pga att man har byggt

stora flerbostadshus. Det har blivit trånga och dolda passager där ofog kan ske utan upptäkt. Jag och

många med mig känner nog att det är tryggare att gå på en lugn gata med öppnare ytor och inslag av

grönska och där det är ett avstånd på några meter till vägen.

Vänligen beakta dessa synpunkter noga.

Kommentar

Framtagna utredningar visar att en trevägskorsning räcker till kapacitetsmässigt.

Tvärförbindelsen kommer att avlasta en del av trafiken till och från Rönningevägen, vilket

minskar trafiken på Salemsvägen och avlastar korsning Salemsvägen/Säbytorgsvägen. Det

innebär att fordon från Säbytorgsvägen får lättare att ta sig ut i korsningen till Salemsvägen.

Det nya bostadshuset norr om Säbytorgsvägen, Rönningeporten II, kommer att ha en

garageutfart mot Säbytorgsvägen. Enligt framtagna trafikutredningar bedöms antalet

trafikrörelser in och ut från garaget inte bli så stort att det innebär ett problem för

korsningens funktion. Bredden på Säbytorgsvägen kommer med sin nya utformning inte att

understiga 7 meter, vilket är uppfyller standard enligt VGU (Vägar och gators utformning) och

uppfyller Trafikförvaltningens riktlinjer för busstrafik.

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger.

Rönningeporten II bedöms bli ett bra komplement till befintlig bebyggelse. Rönningeporten II

kommer centralt att bli högre än omkringliggande bebyggelse. Bebyggelsen kommer att

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsenheten

92



GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Dnr PEX/2018:46

2022-12-20

trappas mot gavlarna för att bryta ner skalan och för att möta befintlig bebyggelse, såsom

prästgården i öster.

Den nya bebyggelsen kommer att leda till mer “ögon på gatan” och tillföra belysningskällor

fler tider på dygnet, vilket kommunen ser som ett positivt bidrag till den upplevda

tryggheten.

Övriga synpunkter noteras.

S13. Sakägare 13

Vi ser att kommunen inte alls hörsammat våra synpunkter och farhågor angående korsningen

Salemsvägen – Säbytorgsvägen. Därför återkommer vi nu med kommentarer. Vi vill börja med att

upprepa att vi absolut inte har något emot förtätningen i stort av Södra Hallsta och i Rönninge. Det är

klart att det måste byggas bostäder åt människor. Många saker är mycket  bra i planen och Tvärvägen

är ju en direkt nödvändighet även om det i vårt tycke även skulle finnas en tvärväg till E4 mycket

längre ner mot Nytorp. Likaså lösningen för gång och cykeltrafikanter.

Vi har bott länge på Säbytorgsvägen och har upplevt att när Rönningeport I byggdes på med en

våning, försämrades bullernivån på Säbytorgsvägen avsevärt. Att ta bort träd och ersätta med

glasytor och betongväggar påverkar bullernivån ytterligare. Dessutom har trafiken ökat och varje

morgon och kväll står det långa bilköer ända förbi Vilhelmsdalsvägen. Detta oroar oss och stör

mycket. När vi ser att kommunen önskar förtäta allra mest just i den korsningen Salemsvägen och

Säbytorgsvägen, verkar helt felaktigt. Med tillägget Rönningeport III och en extra våning på

Rönningeport II, blir det ca 100 lägenheter just där i det mest trafikerade hörnet i hela Rönninge.

Man har bara chansen att undvika framtida problem och det är att tänka rätt innan. Har man sprängt

och byggt ett hus ända ut i korsningen sitter man i klistret och det finns ingen återvändo.

Vi anser att Rönningeport II är ett för stort hus på en för liten tomt. Vi ser att det kommer att bli

problem med både vänster och högersväng för att komma in i garaget som det är planerat idag. Då

kommer hela trafiken att stoppas. En bättre lösning att inte bygga Rönninge port II utan istället göra

en rondell där, så att infrastrukturen, som ju är Rönninges stora akilleshäl underlättas. Vi tror inte

heller att trafiken avsevärt kommer att lätta på Säbytorgsvägen med tvärförbindelsen mot

Rönningevägen. Det avlastar i princip bara trafiken till och från Nytorp. Expansionen i södra Rönninge

med den trafik som detta innebär, kommer inte att avlastas av tvärvägen. Vi önskar att kommunen

gör en mer noggrann trafikprognos med bulleranalys och även en analys av avgaserna. Vi upplever

också en stor försämring av luftkvalitén. Nu vill ju kommunen ha ett ”Hornsgatan” på Salemsvägen

med början på Säbytorgsvägen utanför oss, men det är ju inte vad vi boende önskar. Dessutom läser

man i pressen att det är mera villor som önskas framför lägenheter, så då kan väl en något mer

försiktig exploatering med hyres, och bostadsrätter vore att föredra. Frågan om företaget Vestigias

seriositet är fortfarande oklar, då man inte redovisat någon årsredovisning sedan flera år
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Faran för kaos om de hamnar på obestånd kräver besked.

Kommentar

Framtagna utredningar visar att trevägskorsningen räcker till kapacitetsmässigt.

Tvärförbindelsen kommer att avlasta en del av trafiken till och från Rönningevägen, vilket

minskar trafiken på Salemsvägen och avlastar korsning Salemsvägen/Säbytorgsvägen. Det

innebär att fordon från Säbytorgsvägen får lättare att ta sig ut i korsningen till Salemsvägen.

Det nya bostadshuset norr om Säbytorgsvägen, Rönningeporten II, kommer att ha en

garageutfart mot Säbytorgsvägen. Enligt framtagna trafikutredningar bedöms antalet

trafikrörelser in och ut från garaget inte bli så stort att det innebär ett problem för

korsningens funktion. Bredden på Säbytorgsvägen kommer med sin nya utformning inte att

understiga 7 meter, vilket är uppfyller standard enligt VGU (Vägar och gators utformning) och

uppfyller Trafikförvaltningens riktlinjer för busstrafik. Totalt antal lägenheter för

Rönningeporten II och III uppgår till 60-70.

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger.

Rönningeporten II bedöms bli ett bra komplement till befintlig bebyggelse. Rönningeporten II

kommer centralt att bli högre än omkringliggande bebyggelse. Bebyggelsen kommer att

trappas mot gavlarna för att bryta ner skalan och för att möta befintlig bebyggelse, såsom

prästgården i öster och flerbostadshusen i söder. Kommunen planerar plantering av träd

längs Säbytorgsvägens södra sida i samband med ombyggnationen av gatorna.

Kommunen har gjort en grundlig byggherreanalys av bolaget Vestigia Fastigheter AB och

analysen visar på att byggherren har ekonomisk trovärdighet och kan finansiera

byggnationen.

Övriga synpunkter noteras.

Ej sakägare

P19. Privatperson 19

Jag tycker det är ett mycket bra förslag om byggandet vid Södra Hallsta.

Kommentar

Synpunkt noteras.

P20. Privatperson 20

Jag tycker det räcker med utbyggnader kring Rönninge Centrum nu. Det pågår förfulning överallt.

Satsa på bättre vägnät och underhåll istället.
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Kommentar

Synpunkter noteras. Genom detaljplanen för Södra Hallsta kommer bland annat en ny

tvärförbindelse mellan Rönningevägen och Salemsvägen att anläggas och gång- och

cykelvägnätet att utvecklas.

P21. Privatperson 21

Det är oacceptabelt att år 2022 trotsa all kunskap och internationella regler om våtmarkers värden

för klimatutvecklingen genom att förstöra våtmarken i Södra Hallsta som nu planeras i detaljplanen

för Södra Hallsta, plan 81-72.  Många värden förloras om våtmarken förstörs men framför allt leder

det till ökade koldioxidutsläpp.

En kompensationslösning kan aldrig ersätta en naturlig våtmark. Den ”kompensationslösning” som

presenteras i planeringsunderlaget är inte i närheten av att vara en positiv kompensation. Västra

Garnudden är också en naturlig våtmark som binder kol. Om man avverkar skog, gräver och anlägger

en damm med vallar och vägar i våtmarken leder det till stora koldioxidutsläpp.

Som fastighetsägare i Salems kommun vill jag inte stå till svars för dessa klimatbrott som planeras i

Södra Hallsta och Västra Garnudden. Min synpunkt är därför att planen för Södra Hallsta, 81-72

måste omarbetas så att våtmarken i Södra Hallsta bevaras och blir en fungerande del av det nya

bostadsområdet med anpassade dagvattenlösningar. Våtmarken i Västra Garnudden bör också

bevaras snarare än att förstöras med anläggningsarbeten.

Jag tror att en omarbetad plan med bevarad våtmark kommer att gynna processen med att börja

bygga i Södra Hallsta. Det är svårt för invånare med kunskap om den globala uppvärmningen att

acceptera att Salems kommun genomför planer som så uppenbart leder till ökade koldioxidutsläpp.

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

P22. Privatperson 22

I egenskap av kommuninvånare önskar jag yttra mig angående förslaget på detaljplan för Södra

Hallsta, plan 81-72.

Det är vetenskapligt fastställt att utdikning av våtmarker står för upp till 25% av Sveriges

klimatutsläpp. (https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/vatmark/vatmarker-och-klimat/)

Därför håller jag med om Nätverket Rädda Södra Hallsta & Salems Våtmarkers slutsats och uppmanar

kommunen att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att detaljplanen blir klimatsmart utformad.
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1. Bevara våtmarken i Södra Hallsta och integrera den i det nya bostadsområdet och dess dagvatten-

lösningar. Omarbeta detaljplanen i enlighet med detta och låt planen sedan gå ut på ny granskning.

2. Bevara våtmarken i Västra Garnudden och utnyttja den naturliga reningsfunktion den har. Med

bevarad våtmark i Södra Hallsta faller behovet av en framtvingad kompensation.

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

P23. Privatperson 23

Jag skriver till er i egenskap av fastighetsägare i Salems kommun efter att ha tagit del av förslaget på

detaljplan för Södra Hallsta.

Det är oacceptabelt att år 2022 trotsa all kunskap och internationella regler om våtmarkers värden

för klimatutvecklingen genom att förstöra våtmarken i Södra Hallsta som nu planeras i detaljplanen

för Södra Hallsta, plan 81-72.  Många värden förloras om våtmarken förstörs men framför allt leder

det till ökade koldioxidutsläpp.

En kompensationslösning kan aldrig ersätta en naturlig våtmark. Den ”kompensationslösning” som

presenteras i planeringsunderlaget är inte i närheten av att vara en positiv kompensation. Västra

Garnudden är också en naturlig våtmark som binder kol. Om man avverkar skog, gräver och anlägger

en damm med vallar och vägar i våtmarken leder det till stora koldioxidutsläpp.

Som fastighetsägare i Salems kommun vill jag inte stå till svars för dessa klimatbrott som planeras i

Södra Hallsta och Västra Garnudden. Min synpunkt är därför att planen för Södra Hallsta, 81-72

måste omarbetas så att våtmarken i Södra Hallsta bevaras och blir en fungerande del av det nya

bostadsområdet med anpassade dagvattenlösningar. Våtmarken i Västra Garnudden bör också

bevaras snarare än att förstöras med anläggningsarbeten.

Jag tror att en omarbetad plan med bevarad våtmark kommer att gynna processen med att börja

bygga i Södra Hallsta. Det är svårt för invånare med kunskap om den globala uppvärmningen att

acceptera att Salems kommun genomför planer som så uppenbart leder till ökade koldioxidutsläpp.

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

P24. Privatperson 24

Rönninge är en gammal sekelskiftes kurort med gamla historiska byggnader där många besökare

beskriver att Rönninge liknar i många fall både Mariefred och Trosa med sin sekelskiftesstil och

närheten till naturen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsenheten

96



GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Dnr PEX/2018:46

2022-12-20

Att nu anlägga hus på väg in till Rönninge som då kommer att bli Rönninges entré innan Rönninge

torg blir av stor vikt att dessa hus representerar Rönninges stil och charm.

Tyvärr har Salems kommun misslyckats med att bevara den stilen på Rönninge torg där Nära ting

huset är starkt förknippat med hur Rönninges byggnadsstil är och bör vara.

Istället så byggs moderna hus utan stilförankring med varandra och vi har fått en väldigt spretig

byggnadsstil som tyvärr inte förmedlar Rönninges sekelskiftesstil trots att det står att man ska just

bevara den i många av Rönninges detaljplaner.

Salems kommun tycks sakna en stadsarkitekt som håller samman arkitekturen och det tycks istället

vara byggnadsbolagen som får bestämma stilen fritt. Detta riskerar att göra att Rönninge tappar sin

attraktion och sin kulturella anknytning vilket är det som många Rönningebor uppskattar.

Härmed vill jag att Salems Kommun avslår den moderna arkitekturen i förslaget och ber om nya

ritningar där byggnadsstilen ska likna Nära ting huset som även kan återfinnas i Mariefreds

nybyggnationsområde.

Kommentar

I Rönninge finns olika typer av bebyggelse med både villor och flerbostadshus i varierande

ålder, utformning och skala. Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen kommer att bli ett

bra komplement till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen planeras med en varierad

utformning, anpassad till den kuperade terrängen och naturmarken med gröna kopplingar till

den omgivande naturen. Fasaderna planeras med inslag av material som känns igen i

Rönninge. En blandning av trä och tegelarkitektur med färgsättningen i nyanser som rött och

gult kan bebyggelsen harmoniera med både sekelskiftets villabebyggelse och nyare

flerbostadshus. Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge

centrum, bedömt området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen

medger. Flerbostadshusen längs med Salemsvägen planeras med förgårdsmark mot

Salemsvägen där bland annat dagvatten kan tas om hand. På så sätt skapas en grön övergång

mellan bebyggelsen och vägen.

P25. Privatperson 25

Jag har fått kännedom om de tilltänkta förändringarna av ett mindre våtmarksområde i Södra Hallsta

och det därtill kopplade förändringarna av västra Garnudden. Med tanke på våtmarkernas stora

betydelse för klimatarbetet och arbetet med biologisk mångfald, samt för vattenrening och

grundvattenkontroll uppfattas det kontraintuitivt att i dessa tider göra sådana ingrepp. Detta kanske

särskilt eftersom arbetet med att få göra en förändring av Garnuddsreservatet med stor säkerhet

kommer att innebära omfattande förseningar med rättsliga prövningar etc. Det uppfattas därför

betydligt klokare att redan nu göra en förändring av planen för Södra Hallsta med bevarande av

våtmarken, så att det övriga bostadsbyggandet kan komma igång där utan onödigt komplicerande

miljöbelastande förseningar.

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsenheten

97



GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Dnr PEX/2018:46

2022-12-20

P26. Privatperson 26

Jag önskar verkligen att ni tänker om vad gäller våtmarken i Södra Hallsta. Om ni inte sett det- titta på

uppdrag granskning- klimatbomben. I den klimatkris som råder behöver Salem restaurera alla

våtmarker som går- och absolut inte förstöra de som finns. Absolut behöver Rönninge/Salem

utvecklas men då på ett klimatsmart sätt!

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

P27. Privatperson 27

Yttrande över detaljplanen för Södra Hallsta, plan 81–72, 17 maj–14 juni 2022

Det finns ett antal allvarliga problem med förslaget på detaljplan som nu är ute på granskning. Det är

stora samhällsvärden och ekonomiska värden på spel och jag menar att de problem jag redogör för

nedan motiverar att planen dras tillbaka för att omarbetas och att den därefter bör gå ut på ny

granskning.

Markavvattning och koldioxidutsläpp

Ett första problem är att den planerade markavvattningen av våtmarken i Södra Hallsta leder till stora

mängder av koldioxidutsläpp. Salems kommun beviljades 2011 dispens från markavvattningsförbudet

för att förstöra en skyddad våtmark i Södra Hallsta. Det var 11 år sedan och då var kunskapsläget helt

annorlunda gällande den globala klimatkrisen och våtmarkers nyckelfunktioner för biologisk

mångfald, grundvatten, vattenrening och för att binda kol. Sedan dess har kunskapen och

medvetenheten om våtmarkers värden förändrats radikalt. Nyhetsmedia rapporterar dagligen om det

akuta läget med koldioxidutsläpp och den globala uppvärmningen. Kunskapssammanställningar och

politiska initiativ från aktörer som EU, FN, IPCC och miljöorganisationer uppmanar till ökat

ansvarstagande för att stoppa den globala uppvärmningen. Alla måste bidra och läget är akut. Vid

dränering av en våtmark med kolrik torv sker en oxidation av kolet, med stora koldioxidutsläpp som

följd – i Sverige motsvarar dränering av torvmark för 25% av de totala utsläppen av koldioxid vilket

överstiger de årliga utsläppen från personbilstrafiken. Med denna kunskap bör inga våtmarker

förstöras över huvud taget (och något som inom miljörörelsen även kampanjats för på senare tid är

att återställa våtmarker).

1. Slutsats: I dagens klimatkris och den kunskap som faktiskt finns är det oacceptabelt att Salems

kommun beslutar om att utnyttja dispensen för att förstöra en naturlig våtmark i Södra Hallsta.

Detaljplanen bör arbetas om så att våtmarken bevaras och bebyggelsen anpassas till den, med fokus

på lösningar som minimerar det negativa klimatavtrycket. Detaljplanen bör sedan ut på ny

granskning.

Negativ kompensation
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Ett andra problem rör den ”kompensationslösning” som föreslås i Västra Garnudden. Den kan inte

betraktas som en positiv kompensation över huvud taget och innebär tvärtom en dubbel miljö- och

klimatbelastning. På kommunens hemsida för Västra Garnuddens pågående planarbete, under

rubriken ”Frågor och Svar”, ställs frågan ”Finns det redan befintlig våtmark i Västra Garnudden?”.

Svaret ges att det inte är våtmark, utan ”triviallövskog” samt ”sumpskog/försumpad lövskog”.

Samtidigt skrivs i ett av de senare planeringsunderlagen från april 2022 att ”[o]mrådet består av

kärrtorv, vilket indikerar att området en gång i tiden varit en våtmark” (Bilaga 14, BoM protokoll

220510, s. 3–4). Dessa skrivningar skapar en felaktig bild av kompensationsplatsen och vad som

därmed lämpar sig för den.

Det är belagt i geologiska utredningar att området i Västra Garnudden utgörs av en naturlig våtmark

som består av torv (se bilder nedan). Som sådan fyller den nyckelfunktioner för biologisk mångfald,

grundvatten, vattenrening och för att binda kol.

Bilder: Geologisk undersökning utförd av dåvarande Botkyrka stadsarkitektkontor där dagens ”Västra

Garnudden” är markerat som torv (1980), samt Idrottsplatsutredning över dåvarande ”Bintebo” (med

dagens benämning ”Västra Garnudden” där platsens vegetation och topografi definieras som

våtmark (2015)

En person som vuxit upp i Rönninge berättar att våtmarken tidigare var större och på ett tydligare

sätt vattenfylld på båda sidor av Flatenån som naturligt slingrade sig fram till Uttran. Idag är delar av

den kommunalt ägda urskogen i våtmarken avverkad, spänger har ersatts med vägar, och Flatenån är

uträtad och utgrävd vilket motverkar våtmarkens naturliga rening. Som barn, berättar en

Rönningebo, brukade de plocka hjortron i den del av våtmarken som bestod av en myr.

Området är även idag en våtmark med höga naturvärden och stor biologisk mångfald. Det är torv-

och myrmark som binder stora mängder kol. Som sådan bör inte utsättas för fortsatt exploatering

enligt kompensationsförslaget – med en konstgjord djuphålsdamm med vallar och våtmark samt

infartsvägar och underhållsytor, kombinerat med spänger, bänkar och bryggor för ökade

rekreationsvärden. Detta skulle skada våtmarkens befintliga biologiska mångfald och höga

naturvärden samt orsaka koldioxidutsläpp.
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Därtill finns fortfarande osäkerheter kopplade till Västra Garnuddens historia av soptipp med

bränning och föroreningar som kan finnas bundna i jorden. Genomförda provtagningar 2020–2022 är

begränsade gällande var och hur provtagningar gjorts och ger därmed inte en tillräckligt säker bild av

föroreningarnas spridning och hur dessa skulle påverkas av gräv- och anläggningsarbeten. Enligt

Miljöbalken (MB) bör i dessa lägen försiktighetsprincipen appliceras i syfte att ”skydda människors

hälsa och miljön mot skada eller olägenhet” (MB, 2 kap. 2§). I MB, 2 kap. 3§ står vidare att: ”Alla som

bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta

de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller

motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller

miljön”. Även i Naturvårdsverkets vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis betonas

liknande resonemang om ansvarsfrågor vid fall av misstanke om föroreningar (se kapitel 26, avsnitt

5.1.1). I Västra Garnuddens fall kan detta inte uteslutas givet platsen historia av både industriell

verksamhet och oreglerad soptipp med bränning och begränsningar i arbetet med provtagningar

2020–2022.

2. Slutsats: Ur ett klimat-, miljö-, och kulturhistoriskt perspektiv är det inte motiverat att fortsätta

exploatera Västra Garnuddens våtmark. Förslaget att bygga en konstgjort damm med våtmark m.m.

kan över huvud taget inte ses som en positiv kompensation för en markavvattning i Södra Hallsta. Det

finns inga alternativa platser för en kompensation som utretts och den beviljade dispensen är

tidsbegränsad, vilket stärker motiven till att släppa dispensen och i stället arbeta om detaljplanen för

Södra Hallsta så att våtmarken bevaras. Det skulle även förändra planerna för Västra Garnuddens

våtmark som ”kompensationslösning”, där den befintlig våtmarkens höga värden i stället skulle

kunna stärkas med naturbaserade metoder som gynnar klimatet, miljövärden och kommunens

ekonomi.

Riskfylld dagvattenhantering

Ett tredje problem rör dagvattenhanteringen i det planerade området. De dagvattenlösningar som

utreds och föreslås i rapporter som lagts ut på kommunens hemsida bygger på osäkerhet,

risktagande och hög ekonomisk belastning för skattebetalare. Södra Hallstas geologi, topologi och

upphöjda lokalisering ovanför Rönninge centrum och sjön Flaten som redan är hårt belastad av

övergödning och föroreningar (se t.ex. rapporter av Yoldia 2017, Sweco 2017, Afry 2021), innebär

stora utmaningar för den exploatering som nu planeras med hög grad av hårdgjorda ytor kombinerat

med förstörelse av naturens egna lösningar för (lokal) dagvattenhantering. Att en så hårt belastad sjö

som Flaten ligger i direkt anslutning till planområdet för Södra Hallsta är en anledning i sig för att

avstå från markavvattning av våtmarken i Södra Hallsta. Länsstyrelsen skriver själv i sitt

beslutsunderlag från 2011 att i bedömningen av dispenser från markavvattningsförbudet bör

”åtgärderna inte utföras i områden där sjöar och vattendrag redan är hårt belastade med

näringsämnen" (jfr. Naturvårdsverkets handbok för tillämpning av bestämmelserna i 11 kapitlet i

Miljöbalken, 2009:5, s. 57).
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Visserligen blev kunskapen om Flatens kritiska tillstånd klargjort i expertrapporter först 2017–2021

(dvs efter det att dispensen för markavvattning beviljades), men nu när detta är känt är det

oansvarigt att utnyttja dispensen från 2011. Våtmarken i Södra Hallsta bör med andra ord bevaras för

att inte belasta Flaten ytterligare. Detta bör kombineras med åtgärder högre upp i vattenflödet, dvs

vid Flatens inflöden, i enlighet med rekommendationer som givits i ovannämnda rapporter om det

som är mest akut att åtgärda för vattenkvaliteten i både Flaten och Uttran.

En genomgående brist gällande förslagen på dagvattenhantering i det planerade området i Södra

Hallsta är att alltför optimistiska antaganden görs om väderförhållanden och kommunens möjligheter

att kontrollera kraftiga dagvattenflöden med hjälp av en mängd nya tekniska lösningar för

dagvattenhantering. Förutom svårigheter att kontrollera dagvattenflöden utifrån Södra Hallstas höga

läge, särskilt under kraftiga regn och skyfall, kräver de tekniska lösningar som föreslås för att ersätta

naturens egna lösningar, kontinuerlig inspektion och underhåll för att inte orsaka stora problem. De

utgör därmed en svag länk. Som ofta när naturens egna lösningar ersätts med tekniska lösningar

skapas nya, ofta oförutsedda, problem som kräver ytterligare lösningar och resurser. För att minska

risken för sådana negativa konsekvenser bör dagvattenlösningarna i högre grad utgå från naturens

egna reningslösningar (t.ex. genom våtmarken) i enlighet med Försiktighetsprincipen och Lokalt

Omhändertagande av Dagvatten (LOD).

3. Slutsats: Utifrån ett dagvattenhanteringsperspektiv bör detaljplanen för Södra Hallsta arbetas om

utifrån mer realistiska antaganden och sedan gå ut på ny granskning. Naturens egna lösningar för

vattenrening, dagvattenhantering och dämpning av översvämningsrisker bör tas tillvara i högre grad

vilket innebär att exploateringens utbredning och anläggande av hårdgjorda ytor bör minskas. Att

bevara våtmarken, som utgör en central lågpunkt där mycket vatten samlas vid kraftiga regn, är en

självklarhet och i en omarbetad plan bör våtmarken integreras i lösningarna för dagvattenhantering

som utgår från principerna om Lokalt Omhändertagande om Dagvatten (LOD) och

Försiktighetsprincipen.

Jag ser fram emot återkoppling från Salems kommun gällande hanteringen av inkomna yttranden

från granskningen av planen för Södra Hallsta.

Kommentar

Kommunen har gjort flera provtagningar (miljötekniska markundersökningar) inom

planområdet för Västra Garnudden. Undersökningarna visade inga indikationer eller övriga

signifikanta faktorer som tyder på risk avseende spridning av föroreningsämnen till

recipienten som skulle innebära fara för människor, djur eller natur i samband med

anläggandet av dammen. Tvärtom bedöms åtgärderna i planförslaget kunna rena vattnet som

når Uttran via Flatenbäcken. En ytterligare provtagning med tätare provtagningspunkter

kommer att genomföras innan grävning av dammen sker. Detta för att säkerställa att

massorna kan återanvändas inom planområdet utan att det skulle orsaka

föroreningsspridning. Skulle det visa sig vara fallet att risk för föroreningsspridning föreligger

kommer massorna att transporteras till deponi.
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För övriga synpunkter se svar till granskningsyttrande F2.

P28. Privatperson 28

Salems kommun säger sig vara en ”klimatkommun”. I detaljplanförslaget angående Södra Hallsta går

Salems kommun tvärtemot sin egen målsättning, helt emot IPCC-rapporterna, emot Miljöbalken och

emot EU:s markstrategi.

I förslaget ingår att torrlägga en våtmark i Södra Hallsta och som ”kompensation” avser kommunen

gräva i torv- och myrmarken i Västra Garnudden. Båda dessa åtgärder är bland de absolut sämsta

man kan göra ur klimatsynpunkt och även väldigt dåligt för den biologiska mångfalden. Att

kommunen ansökte om dispens från markavvattningsförbudet år 2011 är anmärkningsvärt i sig.

Planerna borde naturligtvis ha förpassats till papperskorgen för länge sedan. Att kommunen sedan

har ansökt om förlängning av denna dispens vid två tillfällen är ännu märkligare. Hur är det möjligt

att ni fortfarande inte förstår det oerhört olämpliga i detta? Om ni går vidare med planerna i sin

nuvarande form så saknar ni helt trovärdighet i klimatfrågan.

Det bör också nämnas att EU har som målsättning med noll ianspråkstagande av jungfrulig mark.

Södra Hallsta är sådan mark. Det är mycket bättre att bygga på mark som så att säga redan är

använd, eller bygga på ett par våningar på redan befintliga hus.

Jag anser att detaljplanen för Södra Hallsta, plan 81–72 absolut måste omarbetas för ny granskning i

enlighet med de argument som framförs av nätverket Rädda Södra Hallsta och Salems våtmarker.

Bakgrund:

Detaljplanen bör dras tillbaka och göras klimatsmart. Med en

omarbetad plan kan vi spara skattemedel, bevara två våtmarker och sannolikt få bostäder snabbare.

Här ges bakgrunden och argumenten för en omarbetad plan.

Jorden befinner sig i en klimatkris och att förstöra våtmarker förvärrar krisen. Våtmarker har en stor

betydelse för miljön och klimatet – de bidrar till biologisk mångfald, ger grundvatten, renar

dagvatten, minskar risken för översvämning och binder kol. Att torrlägga (dvs markavvattna) en

våtmark ger utsläpp av stora mängder koldioxid. 2011 begärde Salems kommun dispens hos

Länsstyrelsen för att få torrlägga en 1700 kvm stor våtmark i Södra Hallsta. Planen är att bygga 15

radhus på denna plats som utgör en mindre del av det större planområdet på totalt 55000 kvm. Med

den kunskapsutveckling om våtmarkers betydelse som skett sedan dispensen gavs 2011 och

klimatinitiativ från EU, FN, IPCC m.fl. är det oförsvarligt av Salems kommun att hålla fast vid sin 11 år

gamla plan att förstöra våtmarken i Södra Hallsta.
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Våtmarken i Södra Hallsta fyller en viktig funktion för att förhindra att sjön Flatens akuta problem av

övergödning och föroreningar förvärras. Våtmarken utgör en central och nödvändig lågpunkt som

idag samlar stora mängder vatten i området. De lösningar för dagvattenhantering som är tänkta att

kompensera för våtmarkens naturliga reningsfunktion för Södra Hallsta, är tekniskt komplicerade och

resurskrävande och det råder osäkerhet om deras kapacitet vid kraftiga regn och skyfall.

Men är det verkligen så farligt att Salems kommun förstör en liten våtmark i Södra Hallsta om det

görs en större våtmarkskompensation i Västra Garnudden? Där planeras ju anläggning av en

konstgjord djuphålsdamm med översilningsyta och våtmark som ska locka groddjur och fånga upp

massor av fosfor som når Uttran via Flatenbäcken. Är inte det bra?

Förslaget till kompensation för den förstörda våtmarken i Södra Hallsta är att ytterligare en naturlig

våtmark kraftigt störs. Västra Garnudden är redan en naturlig våtmark med stor biologisk mångfald.

Det är en kolsänka som består av torv och binder stora mängder kol. Kommunens beskrivningar av

området som ”triviallövskog” och ”naturmark med ung björkskog utan höga naturvärden” blir

därmed helt missvisande. Att där avverka skog, och i torven anlägga dagvattendamm med djuphål,

vallar och infartsvägar är dyrbart och svårt, det stör den biologiska mångfalden och leder till kraftigt

ökade koldioxidutsläpp. Det blir därmed inte en positiv kompensation för en förstörd våtmark i Södra

Hallsta – tvärtom blir det en dubbel klimatbelastning.

I ett av planeringsdokumenten för Södra Hallsta konstaterar Salems kommun själv att det inte är

säkert att kompensationsförslaget i Västra Garnudden blir godkänt vid Länsstyrelsens prövning mot

Miljöbalken eller vid överklagan i domstol. Och om kompensationen inte blir godkänd, får inte

våtmarken i Södra Hallsta bebyggas.

Det är bra att filtrera det näringsbelastade och förorenade vattnet som kommer från Flaten. Men de

planerade anläggningarna i Västra Garnudden förstör den nu existerande och naturligt fungerande

våtmarken som är helt gratis, med dyrbara, miljöfarliga anläggningar som kräver regelbundet

kostsamt underhåll.

Västra Garnudden består av torv- och myrmark med partier av lövsumpskog och ren urskog. Där bör

naturbaserade, klimatvänliga och ekonomiskt hållbara lösningar prioriteras för att stärka våtmarkens

naturliga ”filterfunktion”.

Det är också akut att åtgärda källorna för de inflöden av fosfor och föroreningar som når Flaten och

sedan förs vidare till Uttran via Flatenbäcken. Enligt flera expertrapporter är det dessa inflöden runt

Flaten som måste stoppas i första hand – för att förbättra vattenkvaliteten i både Flaten och Uttran.

Slutsatser

1. Bevara våtmarken i Södra Hallsta och integrera den i det nya bostadsområdet och dess

dagvattenlösningar. Omarbeta detaljplanen i enlighet med detta och låt planen sedan gå ut på ny

granskning. Helst bör hela Södra Hallsta lämnas orörd. Detta skulle vara i linje med EU:s markstrategi
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2. Bevara våtmarken i Västra Garnudden och utnyttja den naturliga reningsfunktion den har. Med

bevarad våtmark i Södra Hallsta faller behovet av en framtvingad kompensation

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

P29. Privatperson 29

Nu föreliggande förslag till detaljplan bör dras tillbaka och omarbetas. Huvudskälet till detta är främst

att detaljplanen har tagits fram under ett decennium utan att beakta samhälls utveckling och

forskning under denna period. Torrläggningen av våtmarken i Södra Hallsta strider mot alla

nuvarande rekommendationer och är dessutom onödig. Med små modifieringar av planen och något

minskat antal radhus kan våtmarken bibehållas. Den föreslagna kompensationsåtgärden kan då

undvikas vilket är viktigt eftersom den dagvattendamm som planeras i Bintebo (aka Västra

Garnudden) medför stora risker och får sannolikt negativ miljöpåverkan pga kontaminerad mark,

borttagande av kolbindande torv och många träd. Det aktuella området i Västra Garnudden är redan

våtmark vilket innebär att denna åtgärd starkt kan ifrågasättas som kompensation.

Bifogar en artikel om hur samhällsplanering kan verka för att nå miljömålen som kanske kan fungera

som inspiration.

https://esvd.svd.se/shared/article/sa-blir-vardagen-2050-om-vi-klarar-klimatmalen/l8gJ60_K

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

P30. Privatperson 30

Jag anser att detaljplanen för Södra Hallsta, plan 81–72 måste omarbetas för ny granskning i enlighet

med de argument som framförs av nätverket Rädda Södra Hallsta och Salems våtmarker.

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

P31. Privatperson 31

Nuvarande detaljplan tar inte tillräcklig hänsyn till den 1700 kvm stora våtmarken i Södra Hallsta.

Genom byggnationen här vill man istället anlägga om den redan naturliga våtmarken i Västra

Garnudden som kompensation. Förstörd våtmark i Hallstaskogen  gör att sjön Flaten riskerar

övergödning och att naturlig våtmark förstörs på båda platserna. När den biologiska mångfalden

störs  leder det till ökade koldioxidutsläpp och förvärrar klimatkrisen , även i Salems kommun .

Vattenkvaliteten i Flaten och Uttran kan alltså förbättras genom att bevara befintlig våtmark och den

våtmarken borde därför kunna integreras i nya bostadsområdet Södra Hallsta.

Kommentar
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Se svar till granskningsyttrande F2.

P32. Privatperson 32

Som fastighetsägare i Salem vill jag meddela er att jag anser att detaljplanen för Södra Hallsta, plan

81-72 måste omarbetas för ny granskning. Jag ställer mig bakom samtliga argument som framförs av

nätverket "Rädda Södra Hallsta och Salems våtmarker".

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

P33. Privatperson 33

Våtmarker hör till de viktigare naturområdena för att minska koldioxidpåverkan. Därför instämmer

jag med de synpunkter som Salems Klimatklubb och Nätverket Rädda  Södra Hallsta och Salems

våtmarker har framfört.

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

P34. Privatperson 34

Jag motsätter mig den detaljplan som lagts för Södra Hallsta och vädjar till kommunen att inte gå

vidare med denna då miljökonsekvenserna är negativa och riskerar förstöra inte bara en utan två rika

och betydelsefulla våtmarker med konsekvenser för sjön Uttran, djurliv och artrikedom samt kan

påverka människor och oföddas hälsa.

Jag önskar att kommunen gör ett nytt försök att bevara dessa våtmarker och lägga fokus på att bygga

nya bostäder med så liten miljöpåverkan som möjligt. Salems kommun som är så naturskön och rik,

bör vara ett föredöme, bevara och skydda och fr allt följa försiktighetsprincipen och den egna policyn

Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD). Det går inte i samklang med att planera för att riva upp

områden som tidigare använts som sopupplag med lagrade gifter som följd.  Att använda

”kompensationsargument” är också mycket märkligt från början, då detta medger att skada ska

tillåtas, varför göra detta alls i ett så allvarligt läge? Hur ska detta försvaras i framtiden?.

Jag har noga följt information som framkommit under denna process och inväntar nu Länsstyrelsens

utlåtanden. Innan vi har all information på bordet inklusive moderna analyser och tillstånd vilande på

fakta i nutid vore det väldigt ansvarslöst att gå vidare med detta projekt. Förslaget måste gå att

omarbeta så att man inte förstör våtmarker som bevisligen bidrar till positiv klimatpåverkan. Västra

Garnuddens våtmark består av torv- och myrmark som binder stora mängder kol. Det är en värdefull

resurs.  Att stötta naturens eget försvar i denna akuta klimatförändring måste ändå vara det rätta och

försvarbara inför kommande generationer.
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Några särskilt oroande delar är:

● Beslut måste grundas i aktuellt kunskapsläge gällande den globala klimatkrisen och

våtmarkers funktioner för biologisk mångfald, grundvatten, vattenrening och framförallt för

att binda kol. Salems kommun beviljades 2011 dispens från markavvattningsförbudet för att

förstöra en skyddad våtmark i Södra Hallsta. Det var för länge sedan. (forskning och kunskap

om miljöeffekter har utvecklats mycket inom detta område de senaste 10 åren)

● De dagvattenlösningar som utreds bygger på högt risktagande och dessutom en hög

ekonomisk belastning för skattebetalarna i kommunen. Det är inte optimalt. Naturens egna

lösningar för vattenrening, dagvattenhantering och dämpning av översvämningsrisker bör tas

tillvara i högre grad och exploateringens utbredning och anläggande av hårdgjorda ytor bör

minskas.

● Länsstyrelsen skriver dessutom i sitt beslutsunderlag från 2011 att i bedömningen av

dispenser från markavvattningsförbudet bör ”åtgärderna inte utföras i områden där sjöar och

vattendrag redan är hårt belastade med näringsämnen" Det är mycket oroande, jag minns

när jag var liten hur sjön Uttran ”blommade” av övergödning ett par somrar. Ett

ogenomträngligt tjockt ljusbrunt lödder låg över sjön, hela viken framför ”västra garnudden”

var täckt. Att fiska och bada var uteslutet. Låt oss aldrig uppleva det igen!

Tack för att ni tar in synpunkter, ser fram emot att se kommande naturvänligt och hållbart förslag.

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

P35. Privatperson 35

Detaljplanen innehåller för omfattande och för kompakt bebyggelse och huskropparna längs

Salemsvägen kommer att försämra upplevelsen av vår kommun. Klimatet kommer också att påverkas

av att våtmarker tas bort. Bygg mindre tätt, med en grön buffert längs Salemsvägen och behåll

våtmarken.

Kommentar

Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen kommer att bli ett bra komplement till

befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen planeras med en varierad utformning, anpassad

till den kuperade terrängen och naturmarken med gröna kopplingar till den omgivande

naturen. Fasaderna planeras med inslag av material som känns igen i Rönninge. En blandning

av trä och tegelarkitektur med färgsättningen i nyanser som rött och gult kan bebyggelsen

harmoniera med både sekelskiftets villabebyggelse och nyare flerbostadshus. Kommunen

har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt området

som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger.

För övriga kommentarer se svar till granskningsyttrande F2.
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P36. Privatperson 36

1. Idén om stadsliknande byggnation i Södra Hallsta är helt feltänkt. Det kan inte ske någon

kvartersbildning i området, något som annars betraktas som utmärkande för städer.  Alltså bör skalan

dras ner och avståndet till vägen ökas. Dessutom passar idén inte med Salem karaktär, som

domineras av småhusbebyggelse och lägre flerbostadshus.

2. Våtmarken bör bevaras, vilket tyvärr drabbar de planerade radhusen. Orsaken är att den tänkta

kompensationen i Västra Garnudden inte blir på långt när tillräcklig. En dagvattendamm kan omöjligt

ersätta en våtmark, oavsett hur bra den är ur miljösynpunkt.

Kommentar

I Rönninge finns olika typer av bebyggelse med både villor och flerbostadshus i varierande

ålder, utformning och skala. Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen kommer att bli ett

bra komplement till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen planeras med en varierad

utformning, anpassad till den kuperade terrängen och naturmarken med gröna kopplingar till

den omgivande naturen. Fasaderna planeras med inslag av material som känns igen i

Rönninge. En blandning av trä och tegelarkitektur med färgsättningen i nyanser som rött och

gult kan bebyggelsen harmoniera med både sekelskiftets villabebyggelse och nyare

flerbostadshus. Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge

centrum, bedömt området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen

medger. Flerbostadshusen längs med Salemsvägen planeras med förgårdsmark mot

Salemsvägen där bland annat dagvatten kan tas om hand. Träd kommer att planteras längs

med Salemsvägen mellan planerad gång- och cykelväg och bilvägen. På så sätt skapas en grön

övergång mellan bebyggelsen och vägen.

För synpunkter om våtmarken, se svar till granskningsyttrande F2.

P37. Privatperson 37

Vi har informerats om kommunens planer beträffande våtmarkerna i Södra Hallsta respektive

Garnudden. Vi har dessutom tagit del av kritik som framförts, som vi anser är saklig och väl

underbyggd. Vi vill att ni gör om planen så att våtmarkerna bevarats.

Fredagen den 10 juni deltog vi i ett möte på Tjörn, västkusten om våtmarker, där några experter

berättade om hur exempelvis Tjörns kommun hanterar, återställer och skapar nya våtmarker. Vi

berättade för Emma Johansson, en av experterna, om Salems våtmarksprojekt. Här nedan bifogar vi

hennes svar jämte referenser.

Bilaga - e-post.

Precis som det framgår i dokumentet jag fick av er i fredags har det hänt mycket på våtmarksfronten

sedan 2011. Våtmarkers nyttor eller kanske framför allt de problem som avsaknaden av våtmarker

ställer till med är information som nu nått vanliga människor och inte bara forskare och intresserade

inom området. Oktober 2021 sändes Uppdrag granskning avsnittet Klimatbomben. Där de skriver En
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tickande klimatbomb - som i tysthet släpper ut lika mycket koldioxid som biltrafiken. I Sverige finns

platser som en gång band kol under våtmarker som myrar, kärr och mossar. Men när marken

torrlades började den läcka växthusgaser. Det finns en lösning för att bromsa utsläppen som de flesta

verkar vara överens om. Hur kommer det sig att regering efter regering misslyckas?

https://www.svtplay.se/video/32755063/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-klimatbomben?in

fo=visa Avsnittet är tillgängligt till och med idag 23:59.

Det känns väldigt ”omodernt” att 2022 torrlägga en våtmark, en åtgärd som går emot flera nationella

miljökvalitetsmål och globala mål, bland annat:

● Myllrande våtmarker https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/

● Begränsad klimatpåverkan

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/

● Ett rikt växt- och djurliv

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/

● God bebyggd miljö https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/

● Ekosystem och biologisk mångfald

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald/

● Bekämpa klimatförändringarna

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-13-bekampa-klimatforandringarna/

● Hållbara städer och samhällen

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/

Myndigheterna Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten betalar genom LONA- och

LOVA-bidrag årligen ut miljonbelopp för arbete med att restaurera och anlägga våtmarker.

https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/uppfoljningar/resultat-av-anslagen-for-vardefull-n

atur/over-6000-hektar-vatmarker-restaurerades/ (i denna länk finns massa bra information) att

torrlägga är ju då kontraproduktivt.

Läs om LONA Våtmark https://www.naturvardsverket.se/bidrag/lona/lona--vatmarksprojekt/

Om våtmarker på Naturvårdsverkets hemsida:

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/vatmark/

Våtmarkers klimatpåverkan

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/vatmark/vatmarker-och-klimat/ Här står det att

Sveriges utdikade torvmarker släpper ut 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år. Ett utsläpp

som är större än utsläppet från biltrafiken i landet. Detta utsläpp motsvarar 25 % av landets TOTALA

koldioxidutsläpp.
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Förutom den klimatpåverkan det innebär att torrlägga en våtmark så skulle det även få förödande

konsekvenser för den biologiska mångfalden på platsen. Sverige har förlorat i snitt 25 % av sina

våtmarker, på vissa platser 90 % . Det innebär ju att de djur och växter som trivs i dessa miljöer har

trängts undan och flera av dem har rödlistats.

Våtmarker kan rena vatten från näringsämnena kväve och fosfor, vilket har en positiv inverkan på

närliggande vattendrag/sjöar/hav. Våtmarker klarar av att ta emot stora mängder vatten, något som

minskar belastningen på dagvattensystem och minskar breddningar (utsläpp av HELT orenat

avloppsvatten). Att de buffrar vatten hjälper även vattendrag nedströms – så att de inte torkar ut och

det i sin tur kan vara livsavgörande för de organismer som bor där.

Våtmarker minskar även erosion i vattendrag, det är helt enkelt helt fantastiska skapelser. Det är

intressant att veta vad miljökonsekvensbeskrivningen de måste ha gjort sa om att ersätta en

underhållsfri våtmark och alla dess nyttor med en konstgjord dagvattendamm?

Kommunen arbetar garanterat med både insatser för klimatet och naturvårdsåtgärder detta är något

som skulle gå emot detta arbete. Det känns ju underligt att detta skulle vara kommunens bästa plats

att exploatera.

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

P38. Privatperson 38

Sammanfattat:

Denna detaljplan innehåller för omfattande och för kompakt bebyggelse och huskropparna längs

Salemsvägen kommer att försämra upplevelsen av vår kommun. Klimatet kommer också att påverkas

av att våtmarker tas bort och träd fällas. Bygg mindre tätt, med en grön buffert längs Salemsvägen

och behåll våtmarken.

Mer i detalj:

Programförslaget 2008 talade om 50 bostäder fördelade på 20 lägenheter i flerbostadsvillor och 30

småhus, medan översiktsplanen från 2018 talade om 200 bostäder varav 30 i småhus. Nuvarande

detaljplanen kommer att resultera i ± 300 bostäder i flerbostadshus och radhus. Det blir för tätt helt

enkelt och kommer att skapa en ”urban känsla” som inte rimmar med kommunens karaktär, som är

allt annat än urban!

Det värsta med detaljplanen är de kompakta fem-våningar-höga huskropparna direkt längs

Salemsvägen. Det är inte vackert som entrén till Salem/Rönninge. Det blir för mycket buller från

trafiken och återvinningscentralen plus är inte hälsosamt för dem som kommer att bo där. I en

kommun som våra ska man alltid ha en grön buffert mellan en relativt hårt trafikerad väg och husen.

Trafikbullerutredningen av Acoustic Consulting and Design säger:"Fasaddimensionering ska göras i

den fortsatta projekteringen för att uppfylla ställda ljudkrav. Beräknade dyngsekvivalenta nivåer för

husen längs Salemsvägen är som högst 65 dBA. För att innehålla riktlinjerna måste lägenheterna i de

husen göras: 35 m2 eller mindre, genomgående med hälften av boningsrummen mot ljuddämpad

sida, eller enkelsidiga mot ljuddämpad sida.” Detaljplanen säger (därför) att bostadsentréer och inga
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balkonger ska finnas mot Salemsvägen. Erfarenheter från Rönninge Centrum och Vitsippan säger oss

att det inte kommer att bli en vacker syn på den sidan.

Sedan är det också klimatpåverkan: I ramen av Salems Klimatinitiativ siktar kommunen på nollutsläpp

i 2045. Hur rimmar det med att våtmarken i området går förlorad? Bevarande av våtmark är mycket

viktigt för att reducera människors klimatpåverkan. Att utveckla våtmarken i Västra Garnudden är

bra, men räcker det som kompensation för förlusten av våtmarken i Södra Hallsta? Det kan vara

bättre att lämna våtmarken i Södra Hallsta genom att inte bygga radhus där den finns. Dessutom

kommer många träd att fällas. Att hugga ned träd minskar kolupptaget och tar därför kommunen

bort från sitt nollkoldioxidmål istället för att föra den närmare. Kommer man också att kompensera

för detta?

Kommentar

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger. Planerad

bebyggelse uppfyller kraven enligt §4, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostäder.

Skalan på bebyggelsen längs med Salemsvägen bryts ned genom neddrag av takfot eller

indrag av den översta våningen. Bebyggelsen mot Salemsvägen planeras med genomgående

entréer och fasader planeras med variation i färgsättning. Flerbostadshusen längs med

Salemsvägen planeras med förgårdsmark mot Salemsvägen där bland annat dagvatten kan

tas om hand. Träd kommer att planteras längs med Salemsvägen mellan planerad gång- och

cykelväg och bilvägen. På så sätt skapas en grön övergång mellan bebyggelsen och vägen. I

Rönninge finns olika typer av bebyggelse med både villor och flerbostadshus i varierande

ålder, utformning och skala. Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen kommer att bli ett

bra komplement till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen planeras med en varierad

utformning, anpassad till den kuperade terrängen och naturmarken med gröna kopplingar till

den omgivande naturen. Fasaderna planeras med inslag av material som känns igen i

Rönninge. En blandning av trä och tegelarkitektur med färgsättningen i nyanser som rött och

gult kan bebyggelsen harmoniera med både sekelskiftets villabebyggelse och nyare

flerbostadshus.

För övriga kommentarer se svar till granskningsyttrande F2.

P39. Privatperson 39

Jag anser att detaljplanen för Södra Hallsta, plan 81–72 måste omarbetas för ny granskning i enlighet

med de argument som framförs av nätverket Rädda Södra Hallsta och Salems våtmarker.

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.
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P40. Privatperson 40

Jag delar nätverket Rädda Södra Hallsta och Salems våtmarkers argument, se bilagan, för att

detaljplanen för Södra Hallsta plan 81-72, ska dras tillbaka och omarbetas så att våtmarken kan

bevaras och inkorporeras i ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Därefter skall planen ut i en ny

granskning. Salem har inte råd att förstöra våtmarker.

Bilaga

Se bilaga under yttrande från “Nätverket Rädda Södra Hallsta” under Föreningar och

intresseorganisationer.

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

P41. Privatperson 41

Jag anser att detaljplanen för Södra Hallsta plan 81-72 måste omarbetas för ny granskning i enlighet

med de argument som framförs av nätverket Rädda Södra Hallsta och Salems våtmarker.

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

P42. Privatperson 42

Jag ställer mig kritisk till den del av projektplanen som rör avvattningen av en ca 1700 kvm stor

våtmark inom planområdet. Jag är kritisk både mot att en våtmark avvattnas och mot valet av

kompensationsområde.

Kritik mot avvattning av våtmark

Att avvattna en våtmark har negativa konsekvenser för både klimat och miljö.

Klimatforskare har på senare år påvisat vikten av att skydda våtmarker och vattenmiljöer. Rockström

m.fl. skriver i DN-debatt 2021-10-29 hur “mer vatten måste skyddas om vi ska klara klimatmålen”.

När en våtmark dräneras omvandlas området från kolsänka till kolkälla. Faktum är att Sveriges

utsläpp av växthusgaser från dränerad torvmark överstiger de från personbilstrafiken. Att dränera

våtmarker går emot den klimatpolitiska vägvalsutredningen SOU 2020:4. Utredningen lyfter istället

vikten av att återväta dränerad våtmark.

Att ersätta våtmarken med hårdgjord yta har också negativa konsekvenser för miljön. Hårdgjorda ytor

orsakar stora problem vid kraftiga skyfall som kan leda till översvämningar och utsläpp av miljöfarliga

ämnen. Något som vi får räkna med i och med dagens varmare klimat.

Kritik mot val av kompensationsområde
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Kompensationsområdet kan inte betraktas som en kompensation för förlorad våtmark och utgör i sig

ett känsligt område.

Kommunens beskrivning av kompensationsområdet är felaktig. I planbeskrivningen karakteriseras

marken som "naturmark med ung björkskog utan höga naturvärden” (s.10). Denna beskrivning är

inte rättvisande. Naturmarken har höga naturvärden och, framför allt, utgör i sig en våtmark. I

Ekologigruppens rapport “Naturvärdesinventering västra Garnudden, Salems kommun” från 2020

framkommer att det inom kompensationsområdet finns områden med både påtagligt och högt

naturvärde (naturvärdesklass 3 och 2). Vidare nämns i a.a. att “Inom det inventerade området

förekommer naturvärdesobjekt som är klassade som våtmarker och som är skyddade genom

markavvattningsförbud.” (s. 18).

Redan idag finns hårdgjorda ytor som påverkar vattenflödet till kompensationsområdet påtagligt. Vid

kraftigt skyfall påverkas vattenflödet kraftigt. Detta riskerar att föra med sig mer miljögifter till ett

redan förorenat område. Kompensationsområdet är idag kraftigt förorenat då det använts som

avstjälpningsplats, något som framkom under samrådstiden för Detaljplan för Uttringe 1:12 m.fl.

(Västra Garnudden), plan 80-81. Vattnet i kompensationsområdet mynnar även ut i Uttran vars

kemiska ytvattenstatus “ej uppnår god status”. Uttran riskerar nu att förorenas ännu mer.

Det varierade vattenflödet kan även påverka djurlivet. Efter ett skyfall sommaren 2021 hittade jag ett

trettiotal döende fiskar vid mynningen av det betongrör som leder vattnet under infartsparkeringen

vid Rönninge station, se foto i bilaga.

Bilaga

Bild tagen 2021-07-28 vid infarten till Garnuddsvägen 21. I enda änden av bilden syns den

betontunneln som mynnar ut från infartsparkeringen vid Rönninge station. Mitt i bild syns ett antal

strandade och döende fiskar.

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.
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P43. Privatperson 43

Jag upplever att bebyggelsen blir alldeles för tät och kompakt längs Salemsvägen, med de höga husen

nära inpå vägen. Borttagande av våtmarken har en mycket negativ konsekvens för klimatet, då

våtmarker fungerar som viktiga kolsänkor. En sådan åtgärd går också rakt emot kommunens

nyantagna klimatmål, då området kommer gå från att vara en kolsänka till en kolkälla (enl.

Naturvårdsverket). Anläggande av våtmark på annat plats i kommunen är i sig bra, men kan inte

kompensera för förlusten av den i södra Hallsta.

Kommentar

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger. Skalan på

bebyggelsen längs med Salemsvägen bryts ned genom neddrag av takfot eller indrag av den

översta våningen. Bebyggelsen mot Salemsvägen planeras med genomgående entréer och

fasader planeras med variation i färgsättning. Flerbostadshusen längs med Salemsvägen

planeras med förgårdsmark mot Salemsvägen där bland annat dagvatten kan tas om hand.

Träd kommer att planteras längs med Salemsvägen mellan planerad gång- och cykelväg och

bilvägen. På så sätt skapas en grön övergång mellan bebyggelsen och vägen.

För övriga synpunkter se svar till granskningsyttrande F2.

P44. Privatperson 44

Tycker att man tar för snabba beslut om ett bygge i Södra Hallsta. Det är bra att kommunen växer

dock så tycker jag att man hellre ska satsa på boenden avsedda för ungdomarna i vår kommun eller

de pensionärer som inte är i behov utav särskilt boende. Här är det två grupper som har svårt att få

bostad redan som det är.

Förutom detta så kommer bostäderna att sticka ut ifrån resterande i kommunen vilket är olyckligt

samt att klimatet kommer att påverkas då en naturlig våtmark kommer att förstöras. Det kommer

även leda till ökade kostnader för att ersätta detta någon annanstans och är rädd för att man inte

naturligt kommer att ta hand om den nya våtmarken då jag tror man nöjer sig med att ersätta men

inte se till att underhålla. Det finns andra ställen i kommunen där det hade passat bättre för dessa

bostäder än i Södra Hallsta.

Men återigen snabba beslut som inte är helt genomtänkta…. Jag tycker man bör se över planen igen

och inkludera klimatet men även ungdomsboenden eller pensionärer utan behov utav särskilt

boende i planen redan från början. Det kommer gynna alla i slutändan.

Kommentar

I Rönninge finns olika typer av bebyggelse med både villor och flerbostadshus i varierande

ålder, utformning och skala. Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen kommer att bli ett

bra komplement till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen planeras med en varierad
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utformning anpassas till den kuperade terrängen och naturmarken med gröna kopplingar till

den omgivande naturen. Fasaderna planeras med inslag av material som känns igen i

Rönninge. En blandning av trä och tegelarkitektur med färgsättningen i nyanser som rött och

gult kan bebyggelsen harmoniera med både sekelskiftets villabebyggelse och nyare

flerbostadshus.

Bebyggelsen i Södra Hallsta kommer ha varierande lägenhetsstorlekar och upplåtelseform

som möjliggör för olika målgrupper att bosätta sig i området. Inför markanvisningen har

kommunen utrett vilka behov som finns inom kommunen som kan uppfyllas inom Södra

Hallsta. Behov som identifierats är exempelvis förskola och LSS-boende.

För synpunkter om våtmarken se svar till granskningsyttrande F2.

P45. Privatperson 45

Synpunkterna delas in i två huvudavdelningar; Innehållsmässiga synpunkter respektive synpunkter på

Planbeskrivningen som dokument, till det kommer ett kort avsnitt om avslutande synpunkter.

Innehåll

1 Innehållsmässiga synpunkter...............................................................................................................1

1.1 Bilaga 5; Sammanställning av huvudsynpunkter från sakägare, m.fl.....................................1

1.1.1 Lägenhetsstorlek....................................................................................................................1

1.1.2 Omfattning av bebyggelsen.................................................................................................1

1.1.3 Buller........................................................................................................................................2

1.1.4 Parkeringsplatser....................................................................................................................2

1.1.5 Framkomlighet.......................................................................................................................2

1.2 Bilaga 13; Naturvärdesinventering..............................................................................................2

1.3 Bilaga 14; Sumpskogskompensation...........................................................................................2

1.4 Tjänsteskrivelsen daterad 22-04-25.............................................................................................3

2 Planbeskrivningens utformning..........................................................................................................3

3 Avslutande synpunkter.........................................................................................................................3

1 Innehållsmässiga synpunkter

1.1 Bilaga 5; Sammanställning av huvudsynpunkter från sakägare, m.fl. Ett sätt att analysera den

föreliggande Planbeskrivningen relativt tidigare utgåvor är att gå igenom bilaga 5 som sammanfattar

kommunens ståndpunkt på de synpunkter som framkommit under samrådet. Även om kommunen

inte redovisar alla synpunkter som inkommit erhålls en översikt av granskningsunderlaget.

1.1.1 Lägenhetsstorlek

Kommunen refererar till dess löpande dialog med exploatörerna om politiska önskemål.

I de underlag som hitintills har anförts finns det ingen begränsning för andelen små lägenheter.

Små lägenheter kan te sig attraktiva ur exploatörens synpunkt; lägre krav på bullerdämpning och
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mindre behov av parkeringsplatser.

Att Planbeskrivningen dels inte redovisat den politiska viljan, dels inte analyserat riskerna med

skev bostadsstorlek med avseende på befolkningssammansättning och kommunal ekonomi kan

knappast anses vara tillfredsställande.

1.1.2 Omfattning av bebyggelsen

Omfattningen har ökat från 50 till nu c:a 300 bostäder. Planbeskrivningen saknar redovisning hur

denna ökning har kommit till stånd. Vidare finns en skrivning med referens till Stockholms

regionala plan där S:a Hallsta kommit att ingå som ett passande område för att förses med urbana

kvaliteter.

Planbeskrivningen behöver kompletteras med resonemang:

Om hur den sexfaldigt ökade omfattningen befunnits lämplig, tillsammans med sina

underliggande utredningar och analyser. Om eventuell intressekonflikt mellan den tänkta

omfattningen och övriga uttalanden som kommunen gjort om hur Salems k:n skall utvecklas.

1.1.3 Buller

Att ökad trafik medför ökat buller är inte så konstigt. Men, att anföra att hastighetsbegränsningar

kommer reducera bullret behöver förtydligas. Eftersom alla bullerutredningar, bilagorna 6a – 6d

inte uppdaterats efter samrådet i maj 2021 torde medborgarnas bullerfrågor fortfarande vara

olösta och obesvarade.

Vidare bör Planbeskrivningen kompletteras om HUR kommunen avser påverka exploatörerna till

lägre bulleremissioner. Är Genomförandebeskrivningen en lämplig lokalisering av denna typ av

information?

1.1.4 Parkeringsplatser

För att styrka kommunens påstående om att dagens parkeringsnorm är tillräcklig bör detta

redovisas. Vilka utvärderingar av parkeringsförhållandena i närområdet har gjorts som kan visa på

att nu aktuell parkeringsnorm är lämplig?

1.1.5 Framkomlighet

De trafikutredningar som redovisas i bilagorna 9a – 9c är daterade 2019. Eftersom de inte

reviderats bör föreliggande Planbeskrivning därför kompletteras med redovisning av att

utredningarna har den bredd och det djup som erfordras utifrån de frågeställningar som kommit

fram i samrådet i maj 2021.

Planområdet omfattar en central del av den primära leden till respektive från Rönninge. Det är

därför en stor brist att Planbeskrivningen ännu inte behandlar hur invånarna skall få rimlig

framkomlighet under byggtiden.
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Skrivningen om Trafikförvaltningen på Planbeskrivningens sida 74 är tyvärr till intet förpliktande.

Invånarna, oavsett som gående, cyklister, bilister eller som kollektivtrafikanter får med sin tid

betala för att kommunens genomförandebeskrivning överlåter till exploatörerna att utifrån sina

önskemål optimera sitt byggande. Klart till men för skattebetalarna.

1.2 Bilaga 13; Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventeringen är ett nytt dokument relativt tidigare granskningsunderlag. Rapporten

omnämns i Planbeskrivningen på sidan 35. Delar av rapportrekommendationerna återfinns på

sida 36. Som läsare kan jag sakna att Planbeskrivningens genomförandebeskrivning inte beskriver

hur rekommendationerna skall omsättas.

1.3 Bilaga 14; Sumpskogskompensation

Även bilaga 14 är ett nytt dokument. Kompensationen av förlusten av sumpskogen har stor

påverkan på möjligheterna till att genomföra S:a Hallsta enligt föreliggande Planbeskrivning. Som

läsare underlättar det om exempelvis de projektrisker som uppstår utifall de beskrivna

kompensatoriska åtgärderna misslyckas. Dessa redovisas på bilagans sidor 11 – 13 men det är en

brist att Planbeskrivningen inte lyfter fram denna projektrisk och de därmed förknippade ekonomiska

konsekvenser som kommunen kan drabbas av.

1.4 Tjänsteskrivelsen daterad 22-04-25

I skrivelsen anförs att allmänhetens synpunkter på bebyggelsens omfattning i planförslaget inte

har kunnat tillgodoses. Det påståendet behöver utvecklas. Jag lever i den tron att inhämtandet av

allmänhetens synpunkter är en kärnfråga i allt planarbete. Att då snoppa av engagerade medborgares

mödor med att bilda sig en uppfattning om planförslag och därtill sätta dem på pränt kan leda till

allmänhetens misstroende mot kommunens demokratiska sinnelag.

2 Planbeskrivningens utformning

Planbeskrivningen är, om jag uppfattat rätt det centrala dokumentet i hela planprocessen. Jag

tycker att den är bristfällig ur främst två synpunkter:

Att förståelsen av den omfattande texten skulle underlättas om skrivsättet ändrades.

Exempelvis är mycket av textmassan präglad det språk som nyttjas av fastighetsmäklare i

objektbeskrivningar. Jag vill rekommendera att texterna skall skrivas på god förvaltningssvenska,

utan luftpastejer.

Att beskrivningen saknar datering försvårar för läsarna att bli förvissad om att vi tar del av aktuell

utgåva.

3 Avslutande synpunkter

Jag har lagt ned stor möda att försöka tolka de olika dokumenten. Jag kan inte påstå att jag till

fullo förstått dem. Men, det ligger på kommunen att förklara för oss medborgare vad man vill

göras och hur det skall göras. Här tycker jag att det kan ställas höga krav på dokumentens
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kommunikationsförmåga respektive hur kommunen besvarar invånarnas frågor.

Jag konstaterar också att de synpunkter jag fört fram i mina samrådssynpunkter daterade 2021-

05-20 som fortfarande giltiga. Jag ser fram mot att mina synpunkter omhändertas och mina

frågor besvaras.

Kommentar

Kommunen har en kontinuerlig dialog med exploatörerna under hela planarbetet.

Kommunen har förmedlat till exploatörerna att det önskas en variation i lägenhetsstorlekar

likväl fördelningen av upplåtelseform.  Att styra lägenhetsstorleken i plankartan kan vara en

begränsning och leda till svårigheter under ett genomförandeskede. Behov och

förutsättningar förändras över tid och kommunen har för avsikt att skapa en robust

detaljplan som håller över tid.

Kommunen har, bland annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt

området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i den form som planen medger. I prospektet

som tog fram för markanvisningen av Södra Hallsta angavs en målbild om cirka 200 bostäder.

Denna målbild togs fram i ett tidigt skede och det är i arbetet med framtagandet av

detaljplanen kommunen prövar förutsättningarna för planområdet. I detta fall fanns det

förutsättningar att utöka området och tillskapa mer bebyggelse. Under planarbetet har bland

annat byggelsen Rönningeporten III tillkommit, vilket kommunen anser är bra för

bebyggelsestrukturen längs med Salemsvägen och binder samman lamellhusen med

Rönningeporten I. Faktorer som påverkat uppskattat antal lägenheter som planeras ökat är

bland annat tillkomsten av Rönningeporten III, lägenhetsstorlekar och våningsantalet på

Rönningeporten II.

Kommunen är mån om att planera för ett hållbart bostadsområde. Matris för parkeringsnorm

var framtagen redan under markanvisningen. I markanvisningen beskrivs att det är önskvärt

att minska mängden bilar i området och att kommunen är öppen för att diskutera ett lägre

parkeringstal än det som angetts. Kommunen bedömer att framtaget parkeringstal är bra

anpassad efter ett nytt hållbart bostadsområde. Södra Hallsta har goda förutsättningar för

kollektivt resande med både buss och pendeltåg. Kommunen anlägger två nya

busshållplatser i anslutning till området och bygger ut samt förstärker gång- och

cykelvägnätet ner mot Rönninge station. Med hänsyn till områdets lokalisering blir cykeln en

viktig del i det hållbara resandet.

Utbyggnaden av Södra Hallsta kommer att innebära omledning av trafik. Framkomlighet

under byggtiden är en jätteviktig fråga och som kommer planeras och kommuniceras till

allmänheten i god tid. Genomförandebeskrivningen har kompletterats med denna

information.

Genomförandebeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om hänsyn till natur under

genomförandet av detaljplanen.
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Efter att planförslaget varit ute på granskning har Länsstyrelsen godkänt kommunens

kontrollprogram och anmälan om vattenverksamhet i Västra Garnudden. Planbeskrivningen

har uppdaterats efter de nya förutsättningarna.

Kommunens tjänstepersoner arbetar efter de politiska beslut som ges. I det här fallet gäller

beslutet att utreda bebyggelse i Södra Hallsta. Beslutet om planuppdrag bygger på en

markanvisning med ett antal förutsättningar som kommunen tagit fram och beslutat politiskt.

Kommunen samlar in och gör en bedömning vilka synpunkter som kan tillgodoses, men det

kommer nästan alltid att finnas motstridiga intressen i en detaljplan av denna omfattning.

Kommunen försöker genom språk och illustrationer att göra planförslaget så lättillgängligt

som möjligt. Datum återfinns på planbeskrivningens förstasida.

Övriga synpunkter noteras.

P46. Privatperson 46

Jag anser att planen bör dras tillbaka för omarbetning beroende på ett flertal allvarliga brister i

planeringsunderlagen. De risker i form av okontrollerbara vattenflöden, översvämningar, backvatten i

kulverten under Rönninge centrum, och ökad belastning på den redan hårt belastade Flaten,

motiverar inte den omfattning av bebyggelse och väganläggning som finns i nuvarande planförslag.

Även kostnaderna för de föreslagna lösningarna för att hantera framför allt vattenrelaterade risker,

står inte i proportion till de behov som flera av lösningarna sägs vara grundade på.

En stor utmaning gäller markunderlaget i planområdet består av lera, morän och resten berg, även

markytans lutning vilket gör det tekniskt komplicerat och oansvarigt att exploatera i den grad som nu

föreslås i detaljplanen och den omfattning av hårdytor som föreslås.

De lösningar som föreslagits för dagvatten- och skyfallshantering, är oerhört komplicerade och

resurskrävande och bygger på flera osäkra parametrar och där flera centrala lösningsförslag inte är

fullt utredda. De står därmed inte på en realistisk grund och kommer med stor sannolikhet att

generera en mängd följdproblem som måste hanteras och finansieras, vilket inte motsvarar de

positiva värden med den omfattande exploateringen som målas upp i planeringsunderlagen.

Då stora värden och samhälleliga konsekvenser står på spel genom exploatering av planområdet i

Södra Hallsta, bör den fortsatta omarbetningen av förslaget baseras på försiktighetsprincipen. Detta

är inte fallet idag då flera beräkningar bygger på osäkerhet/modelleringar och en övertro på hur

omfattande vattenmängder kan kontrolleras och styras enligt tänkta planer och enligt gällande regler

och beslutade principer om Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD).

Utifrån försiktighetsprincipen bör omfattningen av den planerade bebyggelsen – dvs

planeringsvolymen och tillhörande sidofunktioner –därmed anpassas för vad som är realistiskt ur ett

tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
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● Undvika bygga på våtmarken som utgör en av flera viktiga lågpunkter, för

dagvattenhanteringen men självklart också av miljö- och klimatskäl

● De tre större lågpunkterna måste uteslutas från bebyggelse och den fjärde lågpunkten d.v.s.

våtmarken också bör uteslutas av samma anledning.

● Likaså bör andel hårdytor minskas; framför allt gäller det behovet av den planerade

tvärleden genom området som jag anser saknar rimlig grund och som inte står i proportion

till de negativa konsekvenser som följer för dagvattenhanteringen.

Nedan utvecklar jag mina argument med hänvisningar till planeringsunderlag som jag har studerat

noggrant för granskningen av detaljplanen för Södra Hallsta, plan 81–72.

För varje planeringsdokument som jag går igenom inleder jag med att tydliggöra på vilket sätt

documentets innehåll kopplar till de huvudproblem jag ser med det liggande förslaget till plan för

Södra Hallsta.

Det är framför allt följande fem underlag som jag grundar mitt yttrande på:

● YOLDIA  Roger Huononen  Huddinge. PROJEKT FLATEN OCH UTTRAN. Provtagningar

december 2015 -- november 2016 och förslag på reningsanläggningar. 2017-02-23.

● Handling 13.3. Dagvattenutredning, Södra Hallsta, Rönninge. Bjerking AB

● Skyfallsutredning, Södra Hallsta. 2022-03-18

● Trafikutredning Södra Hallsta (PM 3), 2019-04-29, ÅF Infrastructure AB.

● Trafikutredning Södra Hallsta (PM 1). Tvärförbindelse mellan. Rönningevägen och

Salemsvägen.

Problem med dagvattenhantering vid kraftiga regn med risk för alltför hårt tryck och ”backvatten” i

oproportionerliga kulvertar under Rönninge centrum.

Källa: YOLDIA  Roger Huononen  Huddinge.

PROJEKT FLATEN OCH UTTRAN. Provtagningar december 2015 -- november 2016 och förslag på

reningsanläggningar. 2017-02-23, s. 12–13.

Mätningarna i provpunkt 100 skall representera halterna i sjön Flatens utlopp (Figur 5). I rapporten

beskrivs att vid några provtagningar då det förekom kraftigt regn, så rann vattnet åt fel som, dvs

tillbaka till Flaten (”backvatten”). Det framgår att strax nedströms provpunkten 100 fram till

provpunkt 2B så är ån kulverterad och går under Rönninge centrum. En slutsats är att kulverten är

för trång för toppflödena vilket innebär att dagvatten fyller ledningen och delvis rinner till Flaten.

Backvattnet innebär att analysresultatens representativitet för mätpunkt 100 blir mera svårtolkade. I

arbetet har dock några parallella provtagningar utförts i provpunkt 100B för att öka tillförlitligheten i

bedömningarna. Från studien går det att dra slutsatsen att om backvattnet vid provpunkt 100 endast
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förekommer vid extrema högflödesperioder, och då under kort tid, så torde påverkan på Flaten vara

liten. Men beräkningarna av omfattningen på backvattenmängder är osäkra och konsekvenserna vid

ökade extremregn, och då under olika tidsrymder, bör kvantifieras. Detta även med tanke på

klimatförändringarnas positiva påverkan på extremregn.

Sjön Uttrans vattenvolym är stor. Vid ymnigt regn, vilket sannolikt kommer att öka i takt med

klimatförändringarna, faller proportionerligt mycket större mängd regn i Uttran än i Flaten. Flatenån

är vidare förhållandevis smal och har mycket låg lutning (ca 20–25 cm). Vid kraftiga regn bromsar

Uttrans vattennivå upp flödeshastigheten för ån, vilket får till följd att vattnet i kulverten under

Rönninge centrum blir full/trång och därmed kan dagvattnet inte flyta normalt utan att vattennivån i

kulverten riskerar för bli för hög.

Går det att dra en slutsats om hur en planerad exploatering i Södra Hallsta kan påverka detta

problem som redan finns redan idag? Förvärras problemet och i så fall på vilket sätt?

Källa: Handling 13.3 Dagvattenutredning, Södra Hallsta Rönninge, Salems kommun bjerking AB

Problem med tekniskt komplexa, resurskrävande och osäkra lösningar för att kontrollera och styra av

vattenflöden vid kraftiga regn och skyfall, vilka sannolikt kommer att generera återkommande behov

av framtida, kompletterande åtgärder

Från utredningen:

5.2 Befintligt ledningsnät och teknisk avrinning. Sidan 22

Stora delar av utredningsområdet saknar idag befintligt ledningsnät för dagvatten. Väster om

Salemsvägen ligger en större huvudledning som idag huvudsakligen avvattnar vägen, se figur 23. För

att avvattna lågområdet i väster ligger idag en trumma mitt i lågpunkten öster om Rönningevägen

som leder dagvattnet under vägen och ut i sjön Flaten.

5.3 Översvämningsrisk Se sidorna 23, 24 och 25.

Om fördröjningsmagasinen förses med strypta utlopp rekommenderas det att dimensionering sker

för det genomsläppliga utflödet då utflödet blir beroende av magasinets fyllnadsgrad (Svenskt vatten

P110). Det genomsnittliga utflödet antas vara cirka 2/3 av det maximala utflödet. (Svenskt vatten

P110)

Inom utredningsområdet finns ett flertal instängda områden där vatten samlas vid extrema regn. .

Totala flödet inom utredningsområdet ökar från 251 l/s till 608 l/s, miljöfaktor 1,25. Volymen uppgår

totalt till ca 435 m³, utifrån det maximala utflödet.

Se sidan 28

Tabell 7. Fördelning av erforderlig fördröjningsvolym utifrån tekniska delavrinningsområden för att

uppnå fördröjning av ett 20-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 och en rinntid på 20 minuter. I
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beräkningarna av fördröjningsvolym har det maximala utflödet till transportsystem nedströms

begränsats till flödet vid befintlig situation

Inom utredningsområdet finns ett flertal instängda områden där vatten samlas vid extrema regn.

Inom utredningsområdet finns ett flertal instängda områden där vattensamlas vid extrema regn.

Område A, lågpunkt, modellerad vattenvolym på ca 670 m³ se figur 25.

Område B, lågpunkt, modellerad vattenvolym på ca 560m³ se figur 25.

Område C,lågpunkt, modellerad vattenvolym ca 80m³ se figur 26.

Vattenvolymen från de tre största lågmarkerna, ugör ca  = 1.310m³

Resterande summa för hantering av dagvattent ca = 857m³

(2/3-del av maximala utflödet blir enligt summeringen: 873m³ = LOD och eller Flaten?

(Fråga: Har jag förstått rätt:

Vilket av modelerinen 435m³ eller 857m³ dagvatten hanteras av LOD eller LOD och Flaten eller bara

Flaten?)

Salemsvägen bedöms därmed som framkomlig för fordon vid ett klimatanpassat 100-årsregn. Värt

att tillägga är att varaktigheten med vattendjup över 0,2 m i lågpunkten på Salemsvägen är begränsat

till enbart 10 minuter. Tvärförbindelsens anslutning till Salemsvägen blir oframkomlig under 10

minuter vid studerad händelse. Detta då mer än 0,2 m vatten ställer sig i båda körbanor vid den mest

intensiva delen av regnet. Det finns dock alternativa vägar som är framkomliga och samtliga

fastigheter kan nås via infart från Rönningevägen.

Slut från utredningen.

Svar för samråd:

5 3  Översvämningsrisk:

Totala flöder inom utredningen ökar från 251 l/s till 608 l/s, miljöfaktor 1,25.

Ökar flödet efter den planerade exploateringen, eller är det som sannolika flödesökningarna pga

ökade extrema egn/skyfall?

Ingen av dessa tre lågpunkterna A, B och C är våtmark, trots att de utgör lågpunkter!

Är det dessa lågpunkter som kommer att täckas över / hårdgöras vid exploateringen?

Dagvattenförutsättningarna i Rönninge är långt ifrån idealiska. Rönninge centrum  ligger som i en stor

”gryta” med branta sidor söder och norr om Centrum till vilket dagvatten finner sitt fortsatta flöde.

Precis som det beskrivs i Dagvattenutredning, Södra Hallsta, är det avgörande att hårdytor

bemästras. Trots att LOD är den styrande principen för det nya området och kommunen som helhet,

blir det tydligt från Dagvattenutredningen att den största delen av dagvattnet inte kommer att
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LOD-hanteras, förutom fördröjningsdammar som planeras intill Salemsvägen.

I Dagvattenutredningen, Södra Hallsta beskriver 3 större och 6 mindre lågpunkter.

De tre största måste bibehålla kapaciteten att hantera fördröjningen av dagvattent, LOD.

Fram till nu har ”Rönninge centrumområdet med omkringliggande marklutning” kunnat hantera

dagvatten tack vare att det funnits flera naturliga lågmarker/-ytor som hanterat dagvattnet. I detta

sammanhang är det tydligt att stora kubikmeter dagvatten rinner ner i Flaten – trots naturliga

lågpunkter – och därmed försämrar sjöns vattenkvalitet. Som det skrivs i rapporten: ”Det bildas ett

flertal instängda området vid ett 20 mm regn med nuvarande marknivåer där vatten riskerar att

ansamlas i större mängder.”

Lågmarker skapar problem i Södra Hallsta när de och täckts över för att möjliggöra den planerade

bebyggelsen av bostäder och vägar.

Utifrån markförhållandena i Södra Hallsta med planerade väg- och byggytor, bestående av lera,

morän och berg samt med marklutningen som råder i områdets tre större lågmarkspunkter A B C se

karta, framstår omfattningen av den bebyggelse som planeras direkt olämplig för att säkra

vattenflöden till LOD.

Framför allt gäller detta den komplicerade hanteringen av dagvatten och skyfall som det beskrivs i

planeringsunderlagen – med höjningar genom vallar/stödmurar, lågstråk, skyfallsytor,

infiltrationsdiken, m.m.

SLUTSATS:

Våtmarken är ej inräknad i kalkylen för dagvattenhanteringen och lågmarkspunkterna. Varför? Ingen

av dessa är våtmarken, trots att den också utgör en lågpunkt! Är det så att dessa lågpunkter kommer

att täckas över, hårdgöras vid explateringen?

Jag vill också veta hur dagvattnet för de tre större lågpunkterna och de sex mindre lågpunkterna dvs

sammanlagt fördelas i m³ för uppsamlingsdammar, LOD och skärskilt avrinningen till Sjön Flaten (!).

Lika viktigt är att får veta hur sjön Flatens vatten kommer som påverkas av avrinningen till sjön.

Dagvattenlösningar följer ej LOD eller försiktighetsprincipen.

Sannolikhet är att bebyggelsen är för omfattande jämfört dess förhållandevis  begränsade

anläggningsyta som ska hantera dagvattenhanteringen och andra funktioner i området. Har det

tidigare i DP-planer funnits förslag för färre antal bostadäder i detta område?

Om min fråga är felställd eller inte beskriver sakfrågan korrekt, så bortse från detta.

Källa:

Skyfallsutredning, Södra Hallsta

Salems kommun Rapport Mars 2022

Denna rapport har tagits fram inom DHI:s ledningssystem för kvalitet

certifierat enligt ISO 9001 (kvalitetsledning) av Bureau Veritas
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Problem med tekniska komplexa, resurskärande och osäkra lösningar för att kontrollera och styra

vattenflöden vid skyfall, vilka sannolikt kommer att generera återkommande behov av framtida

kompletterande åtgärder.

1.1 Syfte

Syftet med översvämningsutredningen är att ta fram nödvändiga åtgärder för att detaljplanen ska

klara att uppfylla översvämningskraven för skyfall vid ett klimatanpassat 100-årsregn. Syftet är också

att i tidigt skede bedöma om detaljplaneförslaget är lämpligt ur översvämningssynpunkt samt föreslå

de omarbetningar av detaljplaneförslaget som behövs för att översvämningskraven ska uppnås.

För att uppnå syftet ingår att visa hur översvämningsriskerna förändras vid föreslagen

markanvändning samt föreslå de lösningar, eller markreservationer som behövs för att uppnå

översvämningskraven. Översvämningsutredningen ska visa att planen inte medför att översvämning

orsakar skador innanför planområdet och att översvämningsriskerna inte ökar utanför planområdet

på grund av detaljplanens utformning.

I rapporten redovisas följande:

● översvämningsrisker i nuläget

● detaljplanens behov av översvämningshantering och nödvändiga översvämningsåtgärder

● att detaljplanen efter åtgärder uppfyller översvämningskraven
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4.2 Resultat - exploatering med föreslagna skyfallsåtgärder Sidan 19,20

I nuläget samlas stora mängder vatten i lågpunkter inom planområdet. Vatten från västra delen av

planområdet samlas i ett lågstråk (1) och rinner vidare mot en stor lågpunkt längs Rönningevägen

(2).  Lågpunkten vid Salemsvägen i östra delen av planområdet (3) tar emot vatten från områden

nordöst om planområdet. Ytliga vattenvolymer från dessa områden rinner ned mot Salemsvägen och

längs med den fram till korsningen med Skogsrovägen och sedan in på naturmarken och fördröjs i
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lågpunkten 3. När lågpunkten 3 är full rinner vattnet vidare mot sydöst tillbaka in på

Salemsvägen samt vidare söderut ner mot Rönninge torg.

Figur 4-5. Beräknade maximala ytvattenflöden samt flödesriktning vid ett klimatanpassat

100-årsregn för framtida situation med åtgärder.

I kartfiguren har tvärsektion för utflöde från detaljplanområdet märkts ut.

I Figur 4-5 framgår att det finns 2 ytliga utflöden från detaljplanområdet: dels längs Salemsvägen vid

sektion A, dels över Rönningevägen vid sektion B.

Utflöde och total volym via sektion A längs Salemsvägen minskar efter exploatering med föreslagna

åtgärder.

Maxflödet minskar från 2,0 m3/s till 1,6 m3/s och total volym som rinner igenom sektion A minskar

från 4 200 m3 vid befintlig situation till 4 000 m3 efter exploatering. Vid befintlig situation ses två

parallella flödesvägar längs Säbytorgsvägen, en på vardera sida av vägen. Efter exploatering samlas

vatten i flödesvägen längs södra sidan av vägen. För att kontrollera denna flödesväg föreslås att

kapacitet i infiltrationsdiket (16) söder om Säbytorgsvägen ökas genom sänkning av dike och/eller

förhöjd bräddnivå söderut genom kantsten eller höjd GC-bana

Vid befintlig situation rinner inget vatten från planområdet över Rönningevägen. Efter exploatering

blir det ett litet flöde på maximalt 0,02 m3/s som rinner ut från planområdet och över

Rönningevägen. Utflödet summeras till en volym på 10 m3 som rinner igenom sektion B efter

exploatering. Denna volym har tagits höjd för i dimensionerande volym som presenteras för

skyfallsyta (C i Figur 4-2) intill tvärförbindelsens anslutning till Rönningevägen.

Det bedöms därmed inte finnas risk för försämring av översvämningssituationen vid fastigheter

väster om Rönningevägen.

Slut från utredningen.

Svar för samråd:

Utifrån markförhållandena i Södra Hallsta av planerade väg- och byggytor bestående av lera, morän

och berg, samt den lutning som råder i området med flera vattenlågpunkter, framstår omfattningen

av den bebyggelse som planeras direkt olämplig för att säkra vattenflöden.
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Framför allt gäller detta den komplicerade hanteringen av dagvatten och skyfall som det beskrivs i

planeringsunderlagen – med höjningar genom vallar/stödmurar, lågstråk, skyfallsytor,

infiltrationsdiken, m.m.

a) Skyfallsutedningen lutar sig för det mesta på modellerigar vad annars?

Moduleringar kring skyfall med antaganden om mängdens nederbörd på spefifika områden som

exempelet, nedan.

Maxflödet minskar från 2,0 m3/s till 1,6 m3/s och total volym som rinner igenom sektion A

(Salemsvägen) minskar från 4 200 m3 vid befintlig situation till 4 000 m3 efter exploatering.

(Sidan 21). Är klimatfaktorn 1,30?

Hur vet man att skyfallet utifrån en modulering med explicit angivandet (m3/s) ger resultat på

angiven markyta?

b) På grund av att det inte går att vara säker på utfallet av skyfall, så beskriver Dagvattenuredningen

det mera som ”tillförlitliga antaganden”.

Är klimatfaktorn här 1.25?

c) När man inte kan vara övertygande i undersökningen, visar detta fall att, även utedarna, måste

luta sig mot försiktighetsprinsipen.

”Vid befintlig situation rinner inget vatten från planområdet över Rönningevägen. (Sidan 21, 22)

Efter exploatering blir det ett litet flöde på maximalt 0,02 m3/s som rinner ut från planområdet och

över Rönningevägen.

Utflödet summeras till en volym på 10 m3 som rinner igenom sektion B efter exploatering.

Denna volym har tagits höjd för i dimensionerande volym som presenteras för skyfallsyta (C i Figur

4-2) intill tvärförbindelsens anslutning till Rönningevägen.

Det bedöms därmed inte finnas risk för försämring av översvämningssituationen vid fastigheter

väster om Rönningevägen”.

Å ena sidan och andra sidan . . . först, har volymdimensionerigen tagit höjd i tvärförbindelsen för

skyfall, och sedan finnas ingen risk för försämring av översvämningssituationen vid fastigheter väster

om Rönningevägen”. Hur vet man att risken har upphört? (Modulering).

I Trafikutredning Södra Hallsta PM 1: där nämns . . . ”vissa problem gällande anpassningen till LOD,

med risk för att dagvatten rinner över / under Rönningevägen och in på privat mark”.

Två dräneringsrör är enligt detaljplanen tänkta att läggas under förbindelsevägen – hur fungerar

detta i relation till LOD?

Transporeters dagvattnet då uti sjön Flaten?

SLUTSATS:

Moduleringarbhar sina variabler att ta hänsyn till. De faktiska konsekvenserna är svåra att förutse.

För dessa beräkningar som har stor samhällskonsekvens bör försiktighetsprincipen råda.

Många exempel från senaste 10 åren kring extremregn har uppståt på oförutsägbara ställen och
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konsekvenser vilket förstärker användandet av försiktighetsprincipen.

Med mycket stor sannolikhet kommer den föreslagna exploateringen att leda till behov av en mängd

kompletterande lösningar till höga kostnader för att säkra negativa konsekvenser från skyfall och

problem med att kontrollera vattenflöden vid skyfall, ökade översvämningar i centrum och ökad

dagvattenbelastning i Flaten.

Källa:

Trafikutredning Södra Hallsta (PM 3), 2019-04-29 ÅF Infrastructure AB

1 Inledning

Salems kommun ska exploatera ett område mellan Salemsvägen och Rönningevägen som heter

Södra Hallsta. Idag är det ett kuperat skogsområde med enstaka privata fastigheter.

Planen är att skapa en hållbar stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter såsom

förskola med mera.

För att göra området tillgängligt kommer en ny förbindelseväg mellan Salemsvägen och

Rönningevägen att anläggas.

Tanken är att det enbart är de som bor, jobbar eller har barn på förskolan som ska använda

förbindelsevägen. Därför är det viktigt att förhindra smittrafik för de som vill gena till Salemsvägen

eller Rönningevägen.

Slut från utredningen.

Svar för samråd:

Utmärkt att Dp förordar GC för hälsa och välbefinnande. Detta rimmar bra för framtidsplanerna

att förbättra denna del av transporter!

Jag vill starkt förespråka för GC, att använder Lilldalsvägen till och från Lilldalen,  Irisdal, och

Nytorp till förskolan och LLS. För närområdet smidigt, rakt in i området Södra Hallsta, utan

trafikhinder = trafiksäkerhet!

Det finns övergångsställe med trafikvägsavsmalning vid Björkbovägen/Rönningevägen = säkerhet!

Cyklisten delar idag bilkörbanan framtill korsningen Rönningevägen/Solvägen om cyklisten väljer

denna färdväg eller ej!

GC kan välja Lilldalsvägen fram till Tegvägen/ Rönningevägen! Förutsatt att trafiksäkerheten vid

vägkorsningen bygger en trafikövergång.

Inga av dessa existerande alternativ nämns i planeringsunderlaget. Varför?

Det är överlag mycket förvånande att det i detaljplanen planeras för farts- och genomfartstrafik i

stället för att området skulle kunna bli ett sammanhållet stillsamt, område där boende kan leva i en

mindre bullersam miljö. Närheten till allmänna kommunikationer, Rönninge centrum, tåg- och buss

station, service m.m. är mycket goda som Dp beskriver det!. Det är bara att fortsätta!

Det är vikrigt att barnen i LLS och lågstadiet kan deltaga i sin dagliga verksamhet utan att direkt och

indirekt störas eller reagera på trafikbuller.
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SLUTSATS: Anläggandet av vägen bidrar negativt för barnen med störning från trafikbuller.

Propagerar ej för GC vid redan skyddade vägar.

Tärvägens syftet blir otydligt och motsägelsefullt, motiveras med andra ord inte en tvärled.

Trafikutredning Södra Hallsta

PM 1: Tvärförbindelse mellan  Rönningevägen och Salemsvägen

Korsningen Rönningevägen/Salemsvägen fördröjning vid rondellen.

Förmiddagen 320 bilar.

Max-timme: 320 bilar / 60 min = ca 5 bilar/minut via förbindelseleden

Variabel 320 bilar / 75 min = ca 4 bilar/ minut via förbindelseleden

Variabel 320 bilar / 90 min = ca 3,5 bilar/ minut via förbindelseleden

Eftermiddag 370 bilar

Max-timme: 370 bilar / 60 min = ca 6,1 bilar/minut via förbindelseleden

Variabel 370 bilar / 75 min = ca 4,99 bilar/ minut via förbindelseleden

Variabel 370 bilar / 90 min = ca 4,1 bilar/ minut via förbindelseleden

Resten av tiden + helgerna finns ingen nämndvärd kö att talas om vid Rönningevägen/Salensvägen.

Få nybyggen i Nytorpsområdet.

Tidsvinsten för Tvärleden är mycket liten och äts upp av rondellen/trekorsningen vid

Skogsrovägen/Salemsvägen. Rusningstiden ca 1—1,5 tim, morgon och eftermiddag.

Sikten är begränsad p.g.a. krönet till Rönningevägens backe. In- och utfarten vid Rönningevägen

kommer vidare att kräva stora svängningsytor och fasningsytor till förbindelsevägen. Trafiksäkerheten

blir osäker. Hur hanteras trafiksäkerheten när personbilar och större lastbilar m.m. använder leden. I

korsningen måste det bli köer när trafiken ska ut/in på Tvärvägen! Köer, som man vill undvika!?

Kanske trafiklysen!

Vissa tydliga problem utredningen gällande anpassningen till LOD, med risk för att dagvatten rinner

över/under Rönningevägen och in på privat mark.

Två dräneringsrör är enligt detaljplanen tänkta att läggas under förbindelsevägen – hur fungerar

detta i relation till LOD?

SLUTSATS: Förbindelsevägen kan inte motiveras av skäl som; kostnader, LOD-problem, risker vid

skyfall och bör uteslutas ur planen

Tvärvägens syftet blir otydligt och motsägelsefullt, motiveras med andra ord inte en tvärled.

Sammantattning:

Sjön Flaten ska skyddas från ytterligare belastning från Södra Hallsta, externa utlopp,  fosfor m.m.

Skydda Flaten från den eventuella risken att dess vattennivå pga extrema regn påverkar dess föde

negativt genom att vattnet i kulverten rinner åt fel håll under Rönninge centrum dvs tillbaka till
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Flaten (”backvatten”).

Dagvattenhanteringen ska hanteras med Lokat omhändertagande av Dagvatten, LOD. Vad gäller de

tre större och de sex mindre lågpunkterna bör de kunna användas mera effektivt för att undvika ökad

belastning av Flaten.

Se klimatlagar och rekommendationer från EU, FN och IPCC.

Planera för en bullerfri boendemiljö som med stor visshet uppskattas av nya boende.

Våtmarken ligger där den ligger. Rönninge ligger där den ligger som i en gryta dit dagvattnet söker sig

beroende den topografi och geologi runtom sjön Flaten.

Våtmarkens funktion är att binda koldioxiden, lagra regnvattnet och skydda olika biotoper som under

lång tidsaxel utvecklat ett biologiskt system för dess specifika del.

Dp:s uppgift är att hantera sin funktion vid nybygget för ett slutresultat som genom ekonomisk,

arkitektonisk planering och samråd skapar en specifik följsamhet i sina bedömningar som på lång

sikt/tidsaxel utvecklar en ekonomi i vilken den finner specifika lösningar för helheten, en slags vinst

för god ekologisk modernitet!?

Bilaga

Kommentar

Inledningsvis bör nämnas att svaranden inlämnat ett långt yttrande där många olika

synpunkter yttrats och att en stor mängd material hänvisas till och tolkats på ett sätt som ej

instämmer i hur Salems kommun tolkar materialet.
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Dagvatten- och skyfallsfrågor: Svaranden anser att detaljplanens förslag till lösning är

otillräckliga, inte tillräckligt genomarbetade och inte kostnadseffektiva. Salems kommun

delar inte den uppfattningen. Dagvattenhanteringen ska, utifrån de riktlinjer som är uppsatta

i kommunen säkerställa en fördröjning av cirka 435 kubikmeter ifrån planområdet. Detta är

för att avrinningen från området inte ska öka. Det innebär att samma mängd ska tas om hand

i den lokala dagvattenhanteringen. Volymen 435 kubikmeter baseras på att det maximala

utflödet och har bedömts utifrån vad som avrinner idag (251 l/s). Om istället magasinen som

dimensioneras förses med strypta utlopp, rekommenderas att dimensionering sker för det

genomsläppliga utflödet. Enligt Svenskt Vatten, P110, bör det genomsläppliga utflödet antas

vara cirka 2/3 av det maximala utflödet. För planområdet har dagvattenåtgärder

dimensionerats för minst 425 kubikmeter, men den maximala teoretiska fördröjningen är 550

kubikmeter baserat på följande undervolymer:

Tvärförbindelsen:

● Makadammagasin med fördröjning upp till cirka 24 kubikmeter
● Översilningsyta/torrdamm + makadammagasin fördröjning upp till cirka 50

kubikmeter. Torrdammen är dessutom tänkt för hantering av stora mängder vatten vid
skyfall.

● Genomsläpplig beläggning + infiltrationsstråk/regnväxtbäddar med fördröjning upp till
50 kubikmeter.

Salemsvägen:

● Öppet makadammagasin + nedsänkta växtbäddar fördröjning upp till 207 kubikmeter.

Föreslagen hantering har överdimensionerats på grund av skyfallshanteringen.

Sveafastigheter:

● Regnväxtbäddar med fördröjning upp till 50 kubikmeter.

● Regnväxtbäddar med fördröjning upp till 70 kubikmeter.

● Regnväxtbäddar + infiltrationsstråk med fördröjning upp till 95 kubikmeter.

Utöver dessa exempel finns fler fördröjande åtgärder som exempelvis skyfallsytor. De

volymer som har föreslagits har under utredningen utretts av projektörer.

Flödet ökar från området till följd av att en klimatfaktor har använts samt på grund av att

andelen hårdgjord yta ökar. En klimatfaktor används för att ta hänsyn till

nederbördsförändringar för att dimensionering av dagvattenhantering och skyfallsåtgärder

ska ta höjd för detta. Det är bland annat denna flödesökning som planeras att fördröja.

Sammanfattningsvis betyder detta att skyfallsytor och dagvattenberäkningar är gjorda med

marginal. Kommunen delar inte bilden att planförslagets lösningar inte är tillräckliga. Den

våtmarksmiljö som nämns i utredningen kommer att markavvattnas då dispens getts av

länsstyrelsen. Salems kommun ansvarar för att ersätta denna typ av miljö på en annan plats i
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kommunen. Information om kompensationsåtgärden finns bland annat i planbeskrivningen.

Några av de befintliga lågpunkterna som du nämner planeras att fyllas ut och bebyggas. I

Skyfallsutredningen anges det att andra lågpunkter bör återskapas för att säkerställa

skyfallsytor, dessa är föreslagna inom Sveafastigheter 2, Tvärförbindelse 2, Tvärförbindelse 3

samt nordost om Salemsvägen. Ytorna har reserverats med planbestämmelser på plankartan.

Eftersom en klimatfaktor på 1,3 lagt till i skyfallsutredningen (jämför med

dagvattenutredningens 1,25), innebär det att det i modellen lagts till en teoretisk ökning av

dagens 100-års regn på cirka 30 procent och att samtliga flöden, volymer och åtgärder

därmed har dimensionerats utifrån denna säkerhetsmarginal. Genom att säkra upp de

avrinnande 10 kubikmetrarna i skyfallsyta C fångas denna tillkommande volym upp innan

den tillåts passera Rönningevägen. Slutsatsen av detta står skrivet i skyfallsutredningen; ”Det

bedöms därmed inte finnas risk för försämring av översvämningssituationen vid fastigheter

väster om Rönningevägen”.

Planerade dagvattenåtgärder är beräknade för att inte öka utflödet från planområdet, sett till

ett 20-årsregn, jämfört med befintlig situation. Skyfallsåtgärderna har dimensionerats för att

inte öka ytliga volymer och flödeshastigheter ut från området. Allt vatten är, precis som det

gör idag, tänkt att avledas till Flaten. Vattnet kommer dock att vara rent när det når recipient.

Dagvattenlösningarna följer de riktlinjer som Salem Kommun har satt upp och tar hänsyn

både till yta, markförutsättningar och förändrade nederbördsmönster. Föreslagna åtgärder i

såväl dagvatten- som skyfallsutredningen har även beaktats i projekteringsskedet. Se även

tidigare svar kring dagvattenåtgärder. Ytterligare förväntas föroreningsbelastningen minska

på recipienten efter exploatering (med åtgärder). Det förväntas därför innebära en lägre

påfrestning på recipienten.

Trafikfrågor: Svaranden anser inte att de trafiklösningar som detaljplanen förordar löser

trafiksituationen på tillfredsställande sätt. Då tvärförbindelsen av svaranden inte anses vara

trafiksäker och medföra buller och störningar måste motfrågan ställas vad svaranden grundar

detta på eftersom bullerutredningen, med föreslagna åtgärder, visar att vägen inte kommer

medföra buller som överskrider riktvärden. Kommunen bedömer att tvärförbindelsen skapar

goda vinster bland annat med en lämplig angöring till det nya bostadskvarteret,

framkomlighet och minskad sårbarhet genom tillskapandet av en ytterligare koppling till

kommundelen Rönninge, omfördelning av trafikflöden och kan därmed motiveras

ekonomiskt. Korsningen Rönningevägen – tvärförbindelsen utformas som en oreglerad

trevägskorsning utan refug. Trafik på tvärförbindelsen har väjningsplikt. Ett upphöjt

övergångsställe tvärs tvärförbindelsen placeras framför korsningen med Rönningevägen.

Syftet är att skapa en säker passage för fotgängare och cyklister och säkerställa låg hastighet

hos biltrafiken. Plats för ett fordon finns mellan övergångsstället och korsningen, vilket

förbättrar sikten vid utkörning på Rönningevägen. Beräknade trafikmängder, baserat på

uppräkning för 2040, bedöms inte innebära ett problem för korsningens funktion.
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Sammanfattningsvis har stort fokus genom hela planarbetet lagts på att hantera risker vid

skyfall. Även bullerfrågan och hantering av dagvatten på ett praktiskt och miljömässigt

korrekt sätt har haft högsta prioritet. Salems kommun anser att utredningarna och att dess

inarbetning i planförslaget gör att detaljplanen kan genomföras utan att medföra de risker

som svaranden framhåller.

P47. Privatperson 47
Jag anser att detaljplanen för Södra Hallsta måste omarbetas för ny granskning i enlighet med de

argument som framförts av nätverket Rädda Södra Hallsta och Salems våtmarker.

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.

Namnlistor
Totalt har 18 personer skrivit under följande text i namnlistor inskickade i tre omgångar:

“Jag anser att detaljplanen för Södra Hallsta, plan 81-72  måste omarbetas för ny granskning i

enlighet med de argument som framförts av nätverket Rädda Södra Hallsta och Salems våtmarker.“

Bilaga

Se bilaga under yttrande från “Nätverket Rädda Södra Hallsta” under Föreningar och

intresseorganisationer.

Kommentar

Se svar till granskningsyttrande F2.
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