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I området Södra Hallsta, i Rönninges centrala delar, planeras för e   ny   
bostadsområde med cirka 300 bostäder. Den nya bebyggelsen planeras längs 
med Salemsvägens sträckning för a   forma en förlängning av Rönninge centrum. 
Inom området föreslås bostäder i radhus och fl erbostadshus med en varia  on av 
hyresrä  er och bostadsrä  er. I e   av fl erbostadshusens bo  envåning möjliggörs 
e   LSS-boende. En ny förskola för 100 barn planeras i Södra Hallstas norra delar. 
Södra Hallsta innefa  ar en mindre del av e   större skogsområde som fortsä  er 
norrut mot Bornsjön.   

Genom planområdet kommer en ny tvärförbindelse a   anläggas med sy  e a   
avlasta Rönninge centrum från biltrafi k och fungera som in- och u  art  ll det 
nya bostadsområdet. Salemsvägen får en ny u  ormning med bredare gång- och 
cykelbana, två nya busshållplatser och en cirkula  onsplats. 

Centralt inom bostadskvarteret planeras en större bostadsgård för lek och 
utevistelse för samtliga boende inom området. Fundamenten från Rönninges 
gamla dansbana fi nns kvar inom området. I samband med uppförande av det nya 
bostadskvarteret planeras en ny dansbana, på samma plats som  digare. Delar 
av planområdets skogspar  er kommer a   bevaras och kommer fortsa   kunna 
ny  jas för naturlek och rekrea  on.
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En detaljplan regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och 
omfa  ar o  ast e   större kvarter eller några fas  gheter. 
Detaljplanens sy  e är a   göra avvägningar mellan olika 
intressen och ta ställning  ll hur e   område ska användas. 
Detaljplanen kan  ll exempel reglera om marken ska 
användas  ll bostäder, skola, industri eller park, men 
också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får 
vara och hur mycket av fas  gheten som får bebyggas. 

Detaljplanen består all  d av en plankarta och en 
planbeskrivning där plankartan är e   juridiskt bindande 
dokument och planbeskrivningen innehåller en 
beskrivning av de avvägningar och ställningstaganden som 
gjorts när planen tagits fram.  

VAD ÄR EN DETALJPLAN?

När e   förslag  ll detaljplan har tagits fram skickas det ut på samråd. 
Sy  et är a   samla in önskemål och synpunkter a    llföra det fortsa  a 
arbete med planförslaget. Samråds  den är normalt tre  ll fyra veckor.

När kommunen har bearbetat de inkomna synpunkterna från 
samrådet och reviderat planförslaget ställs förslaget ut för granskning. 
Inför granskningen kungör kommunen förslaget på kommunens 
anslagstavla och i orts  dningen Mi   . Gransknings  den pågår i minst 
i två veckor och nu fi nns en ny möjlighet a   lämna synpunkter på 
planförslaget.

E  er gransknings  den sammanställs inkomna synpunkter 
från samråd och granskning samt samlade kommunala 
ställningstaganden/kommentarer i e   granskningsutlåtande. 

Detaljplanen vinner laga kra  , (det vill säga blir juridiskt bindande), 
tre veckor e  er a   antagandet anslagits på kommunens anslagstavla. 
Om planen överklagas, men alla överklaganden avslås, vinner planen 
laga kra  . Laga kra   innebär i prak  ken a   det nu är möjligt a   
påbörja utbyggnaden av området.

De som är berörda av planen och inte få   sina synpunkter 
 llgodosedda under planprocessen blir underrä  ade om a   planen 

har antagits och får informa  on om hur sakägare kan överklaga 
beslutet.

PLANPROCESSEN

Om inga större ändringar gjorts e  er granskningen antar Bygg- och 
miljönämnden planen. 
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DETALJPLANENS SYFTE

Detaljplanen sy  ar  ll a   möjliggöra e   ny   bostadsom-
råde med fl erbostadshus, radhus, förskola och e   LSS-bo-
ende. Detaljplanen sy  ar även  ll a   möjliggöra för en 
tvärförbindelse som sträcker sig mellan Salemsvägen och 
Rönningevägen. Tvärförbindelsen ska avlasta trafi k från 
Rönninge centrum och utgöra huvudsaklig entré  ll det 
nya bostadsområdet.

PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING

Södra Hallsta är lokaliserat i Salems kommun, i kommun-
delarna Rönninge och Salem, cirka 500 meter norr om 
Rönninge centrum och cirka två kilometer sydväst om 
Salems centrum. 

SYFTE OCH AVGRÄNSNING

Planområdet sträcker sig både väster och öster om Sa-
lemsvägen. Väster om planområdet sträcker sig bebyggel-
se, växtlighet och Rönningevägen. Norr om planområdet 
fi nns småhusbebyggelse och e   större skogsområde. 
Planområdet omfa  ar cirka 5,5 hektar. Planområdet är 
markerat med grå linje i kartbilden nedan.   

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Inom planområdet fi nns totalt 17 fas  gheter. Nio av dessa 
fas  gheter är kommunala (brun färg i bilden nedan) och 
å  a är privatägda (blå färg). De kommunala fas  ghe-
terna Prästgården 1, Rönninge 6:2, 6:3, 6:5 och 1:403, 
Salem 5:22, 5:77 och 32:1 samt Rönnen 7. De privatägda 
fas  gheterna inom planområdet är Salem 27:1 (Brf Rön-
ningeporten I), Macken 4 och 5, Rönnen 6, Lönnen 18, 
Hallinge 1:1 samt Skogsro 1.

SALEM
SVÄG

EN

S Ä BY TO RG SVÄG E N

RÖNNINGEVÄGEN
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PLANPROGRAM

Den 3 mars 2008, KS § 30, beslutade kommunstyrelsen 
a   ge kommunens plan- och exploateringsenhet 
i uppdrag a   upprä  a e   planprogram. E   
samrådsförslag arbetades fram av Nyréns arkitektkontor. 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2008 a   skicka 
ut programförslaget på samråd och remiss.

I samrådsförslaget beskrivs programområdets sy  e 
vara a   möjliggöra ny bostadsbebyggelse, förskola/
gruppboende (LSS-boende) samt en ny tvärled mellan 
Rönningevägen och Salemsvägen. Antalet möjliga 
bostäder bedömdes  ll drygt 50 stycken, fördelade 
på cirka 20 lägenheter i fl erbostadsvillor och cirka 30 
småhus. E   naturområde föreslogs inom områdets södra 
del.

E  er a   planprogrammet varit ute på samråd försköts 
 dplanen på grund av fas  ghetsrä  sliga frågor. Salems 

kommun förvärvade marken inom planområdet (KS 
§ 66, 2015-06-01) och valde a   gå vidare med en 
intresseanmälan avseende bostadsbebyggelse, likt en 
markanvisningstävling. Då planeringsförutsä  ningarna för 
området ändrats valde kommunstyrelsen a   inte ta upp 
planprogrammet för beslut om godkännande. 

Den 10 april 2017 beslutade kommunstyrelsen, KS § 37, 
a   avsluta uppdraget för planprogrammet.

INTRESSEANMÄLAN/TÄVLING

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram e   
prospekt som riktade sig  ll exploatörer som ville förvärva 
mark och bygga bostäder i Södra Hallsta. Kommunstyrel-
sen beslutade den 10 april 2017 a   godkänna upprä  at 
prospekt, KS § 37. I samband med a   prospektet togs 
fram fi ck byggentreprenörer chansen a   lämna intres-
seanmälan. Sista inlämning skedde i augus   2017. E   
30-tal intresseanmälningar lämnades in  ll kommunen. Se 
utdrag ur prospektets innehåll nedan: 

”Målet är a   komple  era Rönninge centrum med kvarter i Söd-
ra Hallsta där omkring 170 bostäder i fl erbostadshus, 30 små-
hus samt en förskola och LSS-boende kan inrymmas. Målbilden 
är a   den nya bebyggelsen ska ha en modern, tät u  ormning 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

och sam  dig bevara den småskalighet som följer av a   Salem 
är en av länets befolkningsmässigt mindre kommuner. [...] Med 
modern och tät u  ormning menas: 

 - Bebyggelsen är varierad i termer av skala, arkitektur, färgsä  -
ning, materialval. 
- Bebyggelsen har e   lä  begripligt nät av gator, gångvägar och 
 llfarter.

- Förutsä  ningar för livak  ga gårdsrum och gemensamma 
ytor fi nns. -För a   bidra  ll trygghet u  ormas bebyggelsen så 
a   visuell kontakt mellan bostäder och gaturum och gårdsrum 
främjas. 
- Flerbostadshusen anpassas  ll den mänskliga skalan, dvs C:a 4
våningar + 1 indragen våning. 
- Småhusen har normalt 2 våningar och där vissa även kan 
 llåtas ha 3 våningar. 

- Bilparkering löses i garage/carport på tomten för småhus och 
markparkering alterna  vt p-hus/garage för boende i fl erbo-
stadshus. 
- Bostäder med olika upplåtelseformer; bostadsrä  er, hyresrät-
ter och bostäder med äganderä  . 
- En ny tvärled mellan Salemsvägen och Rönningevägen skapas 
för a   dels avlasta trafi k från Nytorpsområdet och dels utgöra 
huvudsaklig entré  ll de nya bostäderna. 
- En förskola och förskolegård för 100 barn ska inrymmas i 
området.
- E   LSS-boende integreras i området i en separat byggnad eller 
i fl erbostadshusen med 6 lgh”. 

Kommunen valde a   gå vidare med två exploatörer, Svea 
fas  gheter utveckling AB och Ves  gia Fas  gheter AB.

PLANUPPDRAG

Kommunstyrelsen uppdrog den tredje december 2018, 
§ 107, bygg- och miljönämnden a   upprä  a detaljplan 
för Södra Hallsta. Kommunstyrelsen beslutade sam  digt 
a   godkänna två planeringsavtal som tagits fram, e   
mellan kommunen och Sveafas  gheter Utveckling AB 
samt e   mellan kommunen och Ves  gia Fas  gheter AB. 
Kommunstyrelsen beslutade även a   trafi klösningen för 
tvärledens anknytning  ll Salemsvägen ska utredas som 
cirkula  onsplats i första hand. 
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REGIONALA INTRESSEN - RUFS 2050

I RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholms-
regionen) pekas områdena kring Rönninge och Salems 
centrum ut som strategiska stadsutvecklingsområden. E   
strategiskt stadsutvecklingsområde beskrivs som kom-
muncentrum med hög regional  llgänglighet och poten-
 al a   utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer, 

urbana kvaliteter och bidra  ll en starkare social hållbar-
het. Dessa områden innehåller både bostäder, verksam-
heter, service, lokal grönstruktur och i några fall även na-
turreservat och områden av riksintresse. Förhållningsä  et 
 ll planeringen i dessa områden beskrivs i utvecklingspla-

nen. Nedan är exempel på utpekade förhållningsä   inom 
strategiska utvecklingsområden: 

- Planera för mångsidig och funk  onsblandad stads- och 
bebyggelsemiljö.
- Planera för e   blandat bostadsbestånd där hushåll och 
individer med olika behov och förutsä  ningar har möjlig-
het a   bo.
- Håll en hög ambi  onsnivå i arkitekturen.
- Utveckla och säkerställ centrala funk  oner i den loka-
la grönstrukturen. Parker, gröna stråk, bebyggelsenära 
rekrea  on och ytor för ekosystemtjänster, exempelvis dag-
va  enhantering, integreras i den samlade bebyggelsen.
- Eff ek  visera användningen av parkeringsplatser genom 
exempelvis gröna parkeringstal, anpassat utbud och ut-
vecklad prissä  ning.

ÖVERSIKTSPLAN

Gällande översiktsplan “Översiktsplan för Salems kommun 
2030” antogs av kommunfullmäk  ge den 14 juni 2018. 
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. 
I översiktsplanen benämns området Södra Hallsta (F12). 
Den nuvarande markanvändningen beskrivs:

”Den norra delen består av skogsbevuxen kuperad naturmark. 
Den södra delen består av e   områden på östra sidan av Sa-
lemsvägen med kuperad naturmark”, s. 51.

Den föreslagna markanvändningen beskrivs:

”Södra Hallsta föreslås byggas ut med totalt ca 200 bostäder 
2020-2025 varav 30 småhus i norra delen. Tillfart  ll området 
sker från ny tvärled mellan Salemsvägen och Rönningevägen. En 

ny cirkula  onsplats vid tvärledens anslutning  ll Salemsvägen 
skall utredas. I arbetet med detaljplan bör undersökas möjlighe-
terna a   skapa utrymme för fordon för bilpooler (i samarbete 
med byggare), laddningsstolpar för elbilar och cykelparkering”, 

s. 51.

I översiktsplanen framförs a   kommunen ser posi  vt på 
olika upplåtelseformer av bostäder, framför allt hyresrät-
ter. Förtätning, utny  jande av  digare infrastruktur och 
byggande i kollek  vtrafi knära lägen framhålls posi  vt ur 
bland annat e   klimat- och miljöperspek  v.

”Det är också vik  gt ur klimat- och miljöhänseende a   bygga i 
kollek  vtrafi knära lägen. [...] Det är vik  gt a   olika upplåtelse-
former kan erbjudas Salemsborna. Kommunen ställer sig posi  v 
 ll byggande av nya hyresrä  er”, s. 31.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

Salems kommun har e   övergripande mål som 
rör bostadsbyggande. Salems kommun ska 
erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer. I 
bostadsförsörjningsprogrammet har riktlinjer för Salems 
kommuns bostadsförsörjning tagits fram. Inriktningen är 
a   bygga nya bostäder i redan bebyggda områden, det 
vill säga förtäta genom komple  eringsbebyggelse. Det är 
inte minst ekonomiskt hållbart a   utny  ja redan gjorda 
investeringar i infrastruktur, va  en  och avloppsledningar 
och kommunal service, men det är också vik  gt ur klimat  
och miljöhänseende a   bygga i kommunika  onsnära 
lägen. Ambi  onen är a   utveckla kollek  vtrafi ken för a   
möjliggöra mer förtätning/komple  eringsbebyggelse.

En av förutsä  ningarna för dessa riktlinjer för 
bostadsförsörjning är därför a   förtätning kan ske av
fl era kommundelar. Ambi  onen är a   i så hög grad som 
möjligt skapa förutsä  ningar för bebyggelse som knyter 
ihop kommunens olika delar. Vid förtätning ska Salem 
också värna parkmiljöer och grönytor.

I Salem planeras och genomförs utbyggnaden av fl era nya 
områden med en blandning av bostäder, arbetsplatser, 
kommersiell och annan service.

Det är vik  gt a   olika upplåtelseformer kan erbjudas 
Salemsborna. Kommunen ställer sig posi  v  ll byggande 
av nya hyresrä  er.
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GÄLLANDE DETALJPLANER

Den största delen av planområdet är sedan  digare inte 
detaljplanelagt. Totalt berörs å  a detaljplaner/stadspla-
ner i samband med planläggningen. De planer som  ll 
störst del berörs är Förslag  ll stadsplan för östra delen av 
Rönninge Municipalsamhälle, plan 80-01, Detaljplan för 
Vilhelmsdal, plan 82-54 och Detaljplan för Salem 27:1 m 
fl , plan 81-61. Genomförande  den har gå   ut för samtliga 
planer.

Stads- och detaljplaner som planen berör:

80-01 - Förslag  ll stadsplan för östra delen av Rönninge Municipal-

samhälle, laga kra   den 7 mars 1947

81-06  - Stadsplan för Vägen Rönninge Stn  - Lilldal, laga kra   den 9 okt 

1959

Kanske 81-43 - Detaljplan för kv Hassel, laga kra   den 6 april 1992

81-46 - Detaljplan för Salem 27:1, laga kra   den 17 juli 1994

81-61- Detaljplan för Salem 27:1 m fl , laga kra   den 13 juli 2006

82-39 - Stadsplan för Salem 5:23 m.fl l., laga kra   den 3 juni 1985

82-46 - Detaljplan för Kv Macken, laga kra   den 27 september 1990

82-54  - Detaljplan för Vilhelmsdal, laga kra   den 27 februari 1996

DAGVATTENSTRATEGI MED POLICY

Enligt Salems kommuns Dagva  enstrategi - Salems 
kommun - med dagva  enpolicy och allmänna riktlinjer, 
daterad 2019-08-15, gäller a   dagva  enlösningar i första 
hand ska planeras för a   uppnå en öppen och långsik  g 
hållbar dagva  enhantering och u  ormas med hänsyn 
 ll platsens förutsä  ningar, dagva  nets föroreningsgrad 

och recipientens känslighet. En långsik  gt hållbar 
dagva  enhantering innebär a   ta hand om va  net 
på e   så naturligt sä   som möjligt. Policyn tar bland 
annat upp a   hänsyns ska tas  ll översvämningsrisk, 
föroreningshalter, lokalt omhändertagande (LOD) och a   
hårdgöring av ytor ska undvikas. Dagva  en ska hanteras 
och framhävas som en resurs i stadsbyggnaden. Det ska 
i första hand ny  jas på e   sä   som berikar miljön med 
avseende på exempelvis rekrea  on, biologisk mångfald, 
naturvärden och este  sk miljö. 

UNDERSÖKNING AV MILJÖPÅVERKAN 
ENLIGT MB 6 KAP. § 5

Bygg- och miljöenheten har  llsammans med plan- och 

exploateringsenheten gjort en undersökning av mil-
jöpåverkan enligt MB 6 kap. § 5. Den sammantagna 
bedömning är a   en strategisk miljöbedömning inte är 
nödvändig då de frågor som behöver redas ut kan lösas i 
samband med framtagandet av detaljplanen i ämnesspe-
cifi ka utredningar. 

Parallellt med framtagandet av detaljplanen pågår en 
utredning om kompensa  onsåtgärd för markavva  ning. 
Salems kommun ska som kompensa  on för markavva  -
ningen anlägga en ny våtmark inom en annan plats i kom-
munen. Förlorade naturvärden bedöms kunna kompense-
ras inom det nya våtmarksområdet. Kommunen bedömer 
a   genomförandet av detaljplanen kommer innebära en 
betydande miljöpåverkan lokalt, bland annat för naturvär-
den, men med kompensa  onsåtgärden kommer påver-
kan inte vara betydande. I undersökningen belyses a   
frågor gällande buller, geoteknik, föroreningar, dagva  en, 
solljusförhållanden och eventuella an  kvariska värden för 
fas  gheten Prästgården 1, behöver utredas inom framta-
gandet av detaljplanen. 

KOMPENSATIONSÅTGÄRD VÅTMARK

Inom planområdet för Södra Hallsta fi nns e   
mindre område, cirka 1700 kvadratmeter, 
bestående av sumpskog/våtmark. För a   möjliggöra 
bostadsexploatering inom området ansökte 
Salems kommun den 6 juli 2010 om dispens från 
markavva  ningsförbudet hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
gav kommunen dispens från markavva  ningsförbudet 
med villkor om kompensa  onsåtgärd. 

Kompensa  onsåtgärden innebar a   kommunen skulle 
utreda en lämplig plats för anläggande eller restaurering 
av en våtmark om minst en hektar, på en annan plats i 
kommunen. Våtmarken ska lokaliseras inom e   område 
som kommunen långsik  gt har förfoganderä   över, under 
det så kallade rådighetskravet enligt lagen om särskilda 
bestämmelser om va  enverksamheter. Dispensen var 
gällande under fem år och kommunen ansökte den 
13 oktober 2015 om förlängning då planarbetet blivit 
framskjutet. Länsstyrelsen beslutade, med samma villkor, 
den 22 juni 2016, a   förlänga dispensen med y  erligare 
fem år. 
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Förlängningen av dispensbeslutet gick ut i september 
2021. Kommunen skickade i augus   2021 in en ny 
ansökan om dispens från förbudet a   markavva  na och 
 llstånd  ll a   u  öra markavva  ning  ll Länsstyrelsen. 

Den 1 oktober beslutade Länsstyrelsen a   förlänga 
dispensen med fem år med följande villkor:

“Kommunens föreslagna kompensa  onsvåtmark om 1 ha, 
ska skyddas från exploatering genom formellt områdesskydd. 
De värden som går förlorade genom markavva  ning ska 
kompenseras för. Kommunen ska därför redogöra vilka 
naturvärden och ekologiska funk  oner som går förlorade 
samt redovisa hur man säkerställer a   dessa kompenseras 
för på platsen för den nya våtmarken. De  a ska redovisas 
för  llsynsmyndigheten genom e   kontrollprogram. 
Kontrollprogrammet ska vara Länsstyrelsen  llhanda senast 1 
april 2026, det vill säga sex månader innan dispens och  llstånd 
för markavva  ning går ut. Länsstyrelsen har möjlighet a   
revidera kontrollprogrammet. Kompensa  onsåtgärderna ska 
vara u  örda senast den 1 oktober 2026.”

Det nya villkoret innebär a   kommunen behöver 
redovisa vilka naturvärden och ekologiska funk  oner 
som går förlorade inom våtmarksområdet i Södra Hallsta 
samt redovisa hur kommunen säkerställer a   dessa 
kompenseras för på platsen för den nya våtmarken i 
Västra Garnudden. De  a ska redovisas i e   så kallat 
kontrollprogram. Villkoret innebär a   kommunen 
behöver anlägga våtmarken i Västra Garnudden innan 
en markavva  ning kan genomföras i Södra Hallsta. 
Prövning av våtmarkens lokalisering behöver även göras 
via en ansökan om va  enverksamhet. Våtmarken inom 
Södra Hallsta omfa  as av cirka 1700 kvm och kommer 
främsta a   påverkas av genomförandet för de planerade 
radhusen. Detaljplanen för Södra Hallsta kan antas innan 
våtmarken i Garnudden är anlagd, men markavva  ning 
och exploatering inom våtmarksområdet får inte påbörjas 
innan våtmarken i Västra Garnudden är anlagd.

Detaljplanen för Västra Garnudden planeras antas under 
det tredje kvartalet 2022. E  er a   detaljplanen vunnit 
laga kra   kan genomförandeprocessen och anläggandet 
av våtmarken påbörjas. De  a förutsä  er a   lokaliseringen 
av våtmarken godkänts av Länsstyrelsen vid ansökan om 
va  enverksamhet. 

Kommunen gav uppdrag  ll Ekologigruppen a   inventera 
passande platser för en våtmark enligt Länsstyrelsens 
villkor om kompensa  onsåtgärd. Totalt inventerades 
fyra platser och valet föll på en yta in  ll Garnuddens 
naturreservat som ansågs mest lämplig. Samma plats 

har  digare pekats ut som en passande plats för en 
dagva  endamm som kan ge stora vinster för rening 
av dagva  en innan det når recipienten U  ran. Den 
planerade våtmarken omfa  ar drygt 1 hektar stort 
våtmarksområde som består av en damm och en 
översilningsvåtmark. Huvuddelen av Flatenbäckens fl öde 
leds om  ll dammen som grävs på naturmark med ung 
björkskog utan höga naturvärden. Va  net översilas sedan 
över in  lliggande naturmark åt sydost. Dammen och 
den ökade försumpningen på översilningsytan skapar 
passande livsmiljöer för insekter, fåglar, svampar, groddjur 
och mossor som behöver fuk  ga och skuggiga miljöer. 
Träd som tas ned för grävning av dammen sparas som död 
ved i området för a   gynna den biologiska mångfalden. 
Kommunen planerar a   låta det nya våtmarksområdet 
ingå i Garnuddens naturreservat. 

ÖVRIGA KOMMUNALA BESLUT 

Kommunfullmäk  ge beslutade den 2 februari 2020, KF 
§ 4, bland annat a   en cirkula  onsplats ska anläggas i 
korsningen Tvärförbindelsen-Salemsvägen samt a   pröva 
en  gång- och cykelväg mot Rönninge centrum genom 
Södra Hallsta med sträckning över tvärförbindelsen från 
Lilldalsvägen. 

RIKSINTRESSEN 

Inga riksintresseområden berörs av detaljplanen.

FORNLÄMNINGAR

Om fornlämningar påträff as under arbetets gång ska 
arbetet i enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen 
omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska 
omedelbart anmäla förhållandet hos Länsstyrelsen.
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SPÅNG

BRYGGA

ÖVERSILNINGS-
VÅTMARK

BRYGGA

STIG
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G
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Illustra  onsplan våtmark, Ekologigruppen, 2020-11-25
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BEBYGGELSE - FÖRUTSÄTTNINGAR

BEFINTLIG BEBYGGELSE 
I anslutning  ll planområdet fi nns en varierad bebyggelse 
i form av villor, fl erbostadshus och industribyggnader. 
Väster och norr om planområdet fi nns en villastruktur 
med bebyggelse från början av 1900-talet och framåt. 
Bebyggelsestrukturen inom närområdet varierar mellan 
fl erbostadshus orienterade längs gata, fl erbostadshus 
placerade i park med öppna bostadsgårdar samt 
småhusbebyggelse längs med gata och småhusbebyggelse 
i kvarter. Se bilder på bebyggelsen på sida 13. 

Flerbostadshusbebyggelse längs med gata
Omkring korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen 
fi nns fl erbostadshus orienterade längs med gatan 
och med förgårdsmark. Flerbostadshusen längs med 
Säbytorgsvägen är uppförda under 1990-talet i två 
huskroppar, i tre  ll fyra våningar och med fasader i 
ljus puts i gula, orangea och röda kulörer. Entréer är 
orienterade från gatan mot innergården. Bebyggelsen 
har en varia  on i fasad och takfot och avgränsas från 
Säbytorgsvägen av en separerad kommunal gång-och 
cykelväg. (Bild 1) Väster om korsningen Salemsvägen/
Säbytorgsvägen fi nns e   fl erbostadshus, Rönningeporten 
I, uppfört i slutet av 00-talet fasad i brunt tegel med 
beigeputsad sockelvåning. I bebyggelsens bo  envåning 
fi nns lokaler som vänder sig ut mot gaturummet och de 
fyra våningarna över inrymmer bostadslägenheter med 
den översta våningen indragen. (Bild 2) Längre söderut på 
Salemsvägens östra sida fi nns två fl erbostadshus uppförda 
på 1960-talet  i tre våningar över garage och lokaler i 
bo  en. Fasader är putsade i gult med grå sockel och 
byggnaderna har fl ackt lutande sadeltak. (Bild 3)

Flerbostadshus i parkmiljö
Söder om Rönningeporten I fi nns tre fl erbostadshus 
uppförda i början av 1960-talet. Flerbostadshusen är 
placerade fri   med öppna gårdar och runt en gemensam 
vändplan med infart från Salemsvägen. Flerbostadshusen 
är uppförda i fyra våningar med fasader i rö   tegel och 
svart pulpe  ak. (Bild 4)

Y  erligare söderut fi nns två fl erbostadshus uppförda 
i slutet av 1990-talet. Flerbostadshusen är uppförda i 
fyra  ll fem våningar med två ihopbyggda huskroppar, 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG

med fasader i rö   tegel. Gårdarna är öppna gårdar och 
ansluter sig  ll Skönviksparken. (Bild 5)   

Sydväst om planområdet fi nns tre fl erbostadshus, 
uppförda i mi  en av 00-talet. Bebyggelsen är uppförd 
i souterräng i fyra  ll fem våningar. Bebyggelsen är 
placerad i en halvmåne en bit från gatan och har fasader 
i vit puts med röd sockel och utkragande byggnadsdelar 
vilandes på kolonner. (Bild 6)

Prästgården
På fas  gheten Prästgården 1, som utgör en del av 
planområdets sydöstra del, fi nns Salems Prästgård. 
Byggnaden är uppförd år 1939 och klassad som 
“kulturhistoriskt intressant eller ur miljösynpunkt 
vik  g bebyggelse” (grön), 2015. I skri  en Rönninge 
kulturhistoriska miljöer beskrivs närmiljön som den 
del av Rönninge som bäst illustrerar karaktären på den 
bebyggelse som  llkom under 1910 -  ll 1940-talen. 
Prästgården är e   långsträckt gult slätputsat hus i en och 
en halv våning. Fönster är u  ormade med grön båge och 
spröjs. Taket är u  ormat med mansardtak med taktegel 
och utmed båda fasader fi nns fl era fönsterkupor på 
rad under e   välvt plå  ak. På gavlarna fi nns balkonger 
med smidesräcken. Entrén på den norra fasaden fi nns 
under e   utskjutande sadeltak, vitputsat gavelröste med 
tandsni  sfris ned  ll, vilandes på två å  kan  ga vitmålade 
träkolonner. Sockeln är spritputsad och grå sockel, och 
delvis innehållandes källare. Prästgården ägs sen 2009 av 
Salems kommunen och används som LSS-boende. (Bild 7)

Villabebyggelse 
Längs med Rönningevägen fi nns villabebyggelse 
på lummiga och kuperade fas  gheter. Väster om 
Rönningevägen är bostadshusen generellt äldre än 
bebyggelsen öster om Rönningevägen. En del av 
villabebyggelsen är uppförda i början av 1900-talen 
och några är uppförda under 1900-talets andra häl   
och omkring 2000-talet. En del av fas  gheterna väster 
om Rönningevägen ingår i kommunens inventerade 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. (Bild 8)

Verksamheter - återvinningscentral 
Nordost om planområdet, inom fas  gheterna Macken 
4 och 5, fi nns e   mindre område för småindustri 
och hantverk. Inom området fi nns bland annat SRV:s 
återvinningssta  on.
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Befi ntlig bebyggelse och struktur i anslutning  ll planområdet

Befi ntlig bebyggelsestruktur i anslutning  ll planområdet, vy 
från väster

Befi ntlig bebyggelsestruktur i anslutning  ll planområdet, vy 
från öster
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Bild 1. Flerbostadshus längs Säbytorgsvägen (1990-tal)

Bild 3. Flerbostadshus längs Salemsvägen (1960-tal)

Bild 5. Flerbostadshus i parkmiljö, in  ll Skönviksparken (1990-
tal)

Bild 2. Flerbostadshus längs Salemsvägen, Rönningeporten I (00-tal)

Bild 4. Flerbostadshus i parkmiljö, infart från Salemsvägen (1960-tal)

Bild 6. Flerbostadshus längs Rönningevägen (00-tal)

Bild 7. Prästgården, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (1930-
tal)

Bild 8. Exempel villabebyggelse  digt 1900-tal, Björkstranden 12 
och 13
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NY BEBYGGELSE 
Inom Södra Hallsta planeras e   ny   bostadsområde med 
omkring 300 bostäder i fl erbostadshus och radhus. Inom 
området planeras även för och e   LSS-boende och en 
förskola. I enlighet med befolkningsprognosen 2017-2030 
ska en förskola för cirka 100 barn samt e   LSS-boende 
med sex lägenheter uppföras inom planområdet. 

Salems kommun har samarbetat med två exploatörer, 
Sveafas  gheter AB och Ves  gia Fas  gheter AB, som 
blev utvalda under  digare markanvisningsprocess. 
Bostadsbebyggelsen kommer a   få varierade 
upplåtelseformer med hyresrä  er och bostadsrä  er.

Flerbostadshusbebyggelse planeras längs med 
Salemsvägen och en mindre del av Säbytorgsvägen. 
Bebyggelsen kommer a   fungera som en förlängning av 
centrumbebyggelsen i Rönninge centrum. 

Bebyggelsen väster om Salemsvägen föreslås trappas 
i skala med den den högsta bebyggelsen längs 
med Salemsvägen och den lägsta bebyggelsen mot 
naturmarken i väster. En tydlig och lä  överskådlig struktur 
skapas inom planområdets norra delar med hjälp av 
en delvis trädkantad kvartersgata som löper genom 
området. Utmed kvartersgatan planeras varierande 
typer av bebyggelse anpassat  ll den omgivning de 
möter; stadsmässiga huskroppar mot Salemsvägen och 
småskaliga hus mot naturområdet. Centralt i området, 
skyddat från trafi ken, planeras tre parkhus. Mot 
skogsmiljön, i områdets västra del, planeras radhus i två 
våningar med möjlighet  ll inredd vindsvåning.

I planområdets södra delar fortsä  er bebyggelsen längs 
med Salemsvägen och en del av befi ntlig parkeringsyta 
ersä  s med bebyggelse. Den nya bebyggelsens längs med 
Salemsvägen bildar  llsammans med befi ntlig bebyggelse 
en rytm med byggnader och mellanrum som  llåter 
genomblickar och genomsilning.

En huskropp som trappas i våningsantal mot gavlarna 
planeras i korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen och 
komple  erar befi ntlig bebyggelse väster och söder om 
korsningen. Byggnaden bildar  llsammans med befi ntlig 
bebyggelse e   entrémo  v  ll Rönninge centrum. 

Taklandskap 
Taklandskapet levandegörs med varierade volymer och 
materialval som förstärker områdets karaktär. Taken 
inom det norra kvartert förses med gröna ytor för 
dagva  enfördröjning och solceller för energiutvinning. 
De indragna våningarna förses med takterrasser. 

Levande bottenvåningar
Bo  envåningarna längs Salemsvägen har genomgående 
trapphus och det fi nns möjlighet för lokaler för 
verksamheter så som föreningslokaler, tvä  stugor och 
cykelförråd med cykelverkstad. Lokalerna och upplysta 
entréer skapar e   livfullt och tryggt gaturum då de bidrar 
med ak  vitet i området under stora delar av dygnet. Med 
lä   llgänglighet  ll den egna cykeln och cykelverkstad blir 
det lä  are a   välja cykel framför bil.
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FÖRHÅLLANDE TILL BEBYGGELSE I RÖNNINGE 
I Rönninge fi nns olika typer av bebyggelse med villor och 
fl erbostadshus i varierande ålder, upplåtelseform och 
boende för olika livsskeden. Med en varierad u  ormning 
av den nya bostadsbebyggelsen som noga anpassas 
 ll den kuperade terrängen och naturmarken med 

gröna kopplingar  ll 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 färgsä  ningen 
i nyanser som rö   och gult kan bebyggelsen harmoniera 
med både sekelski  ets villabebyggelse och nyare 
fl erbostadshus. 

EKOLOGISK HÅLLBARHET 
Ekologisk hållbarhet ska genomsyra planeringen av 
det nya bostadsområdet i Södra Hallsta. Det är vik  gt 
a   planera för bebyggelse och bostadsmiljöer som 
håller över  d, vad gäller all  från val av byggmaterial, 
avfallshantering, energiförbrukning, fas  ghetsdri    ll a   
ak  vt uppmuntra och verka för kollek  va transporter. 
Södra Hallsta har goda förutsä  ningar för kollek  vt 
resande med både buss och pendeltåg. Kommunen 
anlägger två nya busshållplatser i anslutning  ll området 
och bygger ut samt förstärker gång- och cykelvägnätet 
ner mot Rönninge sta  on. Med hänsyn  ll områdets 
lokalisering blir cykeln en vik  g del i det hållbara 
resandet. Exploatörerna planerar cykelparkeringar och 
cykelförråd med  llhörande verkstad. Inom området 
kommer infrastruktur för laddning av elfordon a   
fi nnas för samtliga parkeringsplatser, vilket även är e   
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. 
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SOCIAL HÅLLBARHET, BARNPERSPEKRIV, TRYGGHET 
OCH JÄMSTÄLLDHET
För a   möjliggöra för en socialt hållbar stadsdel planeras 
för en mix av bostadstyper och upplåtelseformer. 
Individer med olika socioekonomiska bakgrunder ges 
möjlighet a   bosä  a sig i samma område och stanna 
i området genom livets olika skeden och förändrade 
livsförutsä  ningar. Genom bland annat varierade 
upplåtelseformer vill kommunen motverka segrega  on 
och a   många olika socioekonomiska grupper kan fi nna 
området a  rak  vt a   leva och bo i. Inom planområdet 
planeras även för e   LSS-boende, integrerat i 
fl erbostadshusbebyggelsen. 

Med lokaler i bo  envåningarna fi nns möjlighet för lokala 
föreningsverksamheter och företag a   etablera sig inom 
det nya bostadsområdet.  

Tillkommande bebyggelse inom planområdet kommer 
a   bidra  ll a   fl er människor rör sig i området. Ljus 
från entréer och fönster samt närvaro från boende i de 
nya byggnaderna kan bidra  ll ökad upplevd trygghet 
för fotgängare och cyklister längs med Salemsvägen. 
Området präglas av både tät och en småskalig bebyggelse 
och närheten  ll grannarna möjliggör för skapandet av 
en känsla av samhörighet och gemenskap oavse   var i 
området du bor.

På grund av bland annat områdets geografi ska lokalisering 
fi nns goda möjligheter a   resa kollek  vt istället för a   
ny  ja bilen. I samband med planläggningen förbä  ras 
förutsä  ningarna för gång- och cykeltrafi ken  ll bland 
annat pendeltågssta  onen, vilket kan uppmuntra fl er  ll 
a   resa kollek  vt. Endast en  ll två bilvägar behöver kor-
sas för a   ta sig  ll Rönninge sta  on. En ny busshållplats 
planeras längs med Salemsvägen för a   inte avståndet  ll 
buss ska upplevas för långt. 

För samtliga planerade bostäder inom planområdet fi nns 
närhet  ll förskola. För a   kunna ta sig  ll den nya för-
skolan kommer boende a   behöva korsa den planerade 
tvärförbindelsen. För a   möjliggöra en trygg passage 
planeras upphöjda övergångsställen där fotgängängare 
prioriteras framför bilister. Has  gheten på den planerade 
tvärförbindelsen begränsas  ll 30 km/h under förskolans 
ak  va  mmar. 

Med närhet  ll förskola och kollek  vtrafi k kan det totala 
resandet minska vilket är posi  vt ur e   jämställdhetsper-
spek  v.

I samband med planeringen av de nya bostäderna pla-
neras även för utbyggnad av vägnätet med nya och mer 
a  rak  va gång- och cykelvägar som möjliggör en trafi k-
säker miljö för barn och övriga fotgängare, cyklister samt 
bilister. 

Inom det nya bostadskvartert planeras en kvartersgata. 
Kvartersgatan föreslås u  ormas som e   gångfartsområde 
för a   kunna upplevas som en del av gårdsmiljön där det 
är tryggt för både barn och vuxna a   röra sig. Inom om-
rådet planeras för gemensamma lekytor, gemensamma 
mötesplatser såsom exempelvis den planerade dansba-
nan och närhet  ll grönområden och natur fi nns i direkt 
anslutning  ll samtlig bebyggelse.  
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Lamellhus i grå  , parkhus i lila, radhus i blå  , Svea Fas  gheter/Belatchew arkitekter

Volymstudie över Sveafas  gheters bebyggelseförslag, Belatchew arkitekter. Observera a   färgsä  ningen ännu inte är fastställd och 
a   färger som illustreras endast är exempel.  

BEBYGGELSEFÖSLAG - NORDVÄSTRA PLANOMRÅDET
Inom planområdets nordvästra delar planeras för tre 
lamellhus, tre parkhus och 20 radhus. Nedan visas loka-
liseringen av respek  ve bebyggelsetyp och en översiktlig 
volymstudie över planerad bebyggelse. 

17



LAMELLHUSEN
Tre lamellhus planeras längs med Salemsvägens 
västra sida. Bebyggelsen ska inrymma bostäder, LSS-
boende, lokaler i entréplan och parkering i källarplan. 
Bebyggelsen planeras i varierad skala, arkitektur, 
färgsä  ning, takhöjder och materialval för a   
säkerställa en god gestaltning och upplevelse längs med 
Salemsvägen. Bebyggelsen ska förhålla sig  ll befi ntlig 
fl erbostadshusbebyggelse i skala och placering och 
bilda en förlängning av Rönninge centrum. Varia  on 
skapas genom fasadindelningar med minsta intervall 
om 20 meter där varje del av byggnaden har sin egen 
färgsä  ning eller eget material såsom exempelvis trä, 
tegel och puts. Fönstersä  ning varierar både i rytm 
och med olika fönsterstorlekar. Det förekommer olika 
sadeltak med plåt där vissa hus även får takkupor. Tak 
planeras med neddragen takfot över de en eller två 
översta våningarna, vilket påverkar kontakten med gatan 
och upplevelsen av byggnadernas höjd. Trapphusentréer 
planeras på båda sidor av husen för a   skapa liv 
både längs Salemsvägen och in mot bostadsgården. 
Sockelvåningarna ges olika karaktär där materialen 
representeras av sten, puts, tegel eller trä. Färgskalan är 
varm med nyanser av rö  , grå   och beige. Färgsä  ning 
och materialval bestäms först i bygglovsskedet. Exempel 
på fasadindelningar, färgsä  ning och materialval fi nns 
på sida 19 och 20. Lamellhusen  llåts uppföras i fem 
våningar och högsta  llåtna totalhöjd har ange  s  ll 20,5 
meter. Totalhöjden utgår ifrån medelmarknivån. Minsta 
takvinkel är reglerad  ll 12 grader. Detaljplanen möjliggör 
både användningen bostäder och centrumändamål för a   
öppna upp bebyggelsen mot gatan i form av bu  ker och 
lokaler. Centrumändamål  llåts endast på bebyggelsens 
entréplan. Inom lamellhusen planeras cirka 170 
lägenheter med en varia  on av lägenhetsstorlekar och 
upplåtelseformer. 

Planbestämmelser som reglerar gestaltningen av 
lamellhusen: 

f  - ”Max fem våningar exklusive garage”,

f10 - “Byggnaden ska u  ormas med varia  on i fasad med e   
minsta intervall om 20 meter och där kulör ski  ar. Takfoten ska 
u  ormas med förskjutningar med e   minsta intervall om 20 
meter”,

Tvärsek  on för det norra lamellhuset med LSS-boende på 
entréplan och garage i källarplan, Svea Fas  gheter/Belatchew 
arkitekter

f11 - “Bostadsentréer ska fi nnas mot Salemsvägen”,

f  - ”Balkong får inte uppföras mot Salemsvägen”.

Garage under lamellhusen
Garagen under lamellhusen planeras uppföras på en 
större yta än vad byggnadsarean för fl erbostadshus 
 llåter. För a   möjliggöra uppförandet av garage 

har två områden reserverats i direkt anslutning 
 ll egenskapsområdena för fl erbostadshus. 

Egenskapsområdena har bestämmelserna f4 och 
f5. Ingen byggnadsarea har ange  s för garagets 
utbredning och garage får uppföras fri   inom  llskrivna 
egenskapsområden. Komplementbebyggelse  llåts även 
uppföras inom egenskapsområdet.  

LSS-BOENDE
I det nordligaste lamellhuset längs med Salemsvägen 
kommer e   LSS-boende möjliggöras på byggnadens 
entréplan. Inom LSS-boendet möjliggörs bland annat 
sex lägenheter, jourrum för personal och e   gemensamt 
allrum. Lägenheterna planeras ha  llgång  ll en 
gemensam uteplats. Enskilda uteplatser planeras även 
i anslutning  ll några av lägenheterna. LSS-boendet ska 
planeras och uppföras u  från socialförvaltningens krav. 

För a   möjliggöra LSS-boende har 
användningsbestämmelsen D  - Vård - vårdändamål får 
fi nnas på entréplan, använts.

18
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PUTS

TEGEL

TRÄ

TEGEL

TRÄ

TEGEL

TRÄ

MATRISGJUTEN BETONG

MATRISGJUTEN BETONG

METALL STRUKTURERAD PUTS KORRUGERAD PLÅT KORRUGERAD METALL

KORRUGERAD METALL

METAL

Materialpale   med exempel på fasadmaterial för lamellhusen längs med Salemsvägen. Exakt färgsä  ning och materialval bestäms 
först i bygglovsskedet. Svea Fas  gheter/Belatchew arkitekter

PARKHUSEN 
Tre fl erbostadshus i parkmiljö möjliggörs väster om 
de två nordligaste lamellhusen längs Salemsvägen. 
Flerbostadshusen föreslås uppföras i fyra våningar plus 
en indragen takvåning. Totalhöjden har reglerats  ll 
19 meter. I de tre parkhusen planeras totalt cirka 55 
lägenheter. Placeringen av fl erbostadshusen skapar 
 llsammans med lamellhusen en gatustruktur längs med 

den nya kvartersgatan och delar av tvärförbindelsen. 
Placeringen av fl erbostadshusen möjliggör en större 
parkyta för boende inom hela nordvästra planområdet. 

Planbestämmelser som reglerar gestaltningen av 
parkhusen: 

f  - ”Max fem våningar varav den femte våningen ska uppföras 
indragen med minst 1,5 meter runt om hela byggnaden”.

Parkhusen planeras uppföras som tre fristående 
byggnader om max 450 kvadratmeter. E   sammanbyggt 
garage planeras under de tre parkhusen. Utbredningen av 
garaget planeras  ll cirka 1500 kvadratmeter i källarplan. 

e  - ”Max tre huvudbyggnader ovan mark får uppföras. Största 
byggnadsarea per byggnad ovan mark är 450 m2. Garage och 
förråd om 1500 m2 byggnadsarea får uppföras under mark.

RADHUSEN
Sydväst om parkhusen möjliggörs e   20-tal radhus 
med uteplatser vända mot skogsmiljön. Radhusens 
placering möjliggör en struktur i området som 
 llsammans med parkhusen och lamellhusen ringar 

in parkytan som kvarterets centrala mötesplats. 
Radhusen föreslås uppföras i två våningar med inredd 
vindsvåning. Totalhöjden är reglerad  ll 10,5 meter. För 
a   få en varierad gestaltning som skapar liv längs med 
kvartersgatorna ska bebyggelsen uppföras med varia  on 
i fasadernas färgsä  ning. Varje radhus föreslås uppföras 
med en ungefärlig byggnadsarea om 60 kvadratmeter. 
Följande bestämmelse reglerar gestaltningen av 
radhusen: 

“Radhusens fasader ska uppföras med olika kulörer för 
respek  ve radhuslänga inom planområdet alterna  vt a   
radhusens fasader u  ormas med varia  on i färgsä  ning med 
minst tre kulörer”. 
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GEMENSAM BOSTADSGÅRD
En varia  on av gårdsrum  llskapas inom kvarteret. 
Närmast lamellhusen och parkhusen fi nns plats 
för privata uteplatser, mindre samlingsplatser med 
prydnadsplanteringar, funk  onsytor för cykelparkering 
och sophantering samt ytor för dagva  enhantering. I 
mi  en av området, mellan parkhusen och radhusen, 
planeras för en gemensam gårdsyta. Gården ska fungera 
som en central samlingspunkt för de boende oavse   
boendeform. Här fi nns plats för lekfunk  oner, en 
gräsyta för lek och spel, sociala ytor med si  platser samt 
möjlighet för grillning och samling. Inom området fi nns 
befi ntliga träd, vilka sparas i möjlig mån och integreras 
i gårdsmiljön. Dessa komple  eras med prydnadsträd 
för a   ge mer trädgårdskänsla. Området kring planerad 
dansbana kan också bli en vik  g social punkt, där 
slänten kan ge plats för samlingsytor i anslutning mot 
naturmarken. Topografi n kan ny  jas för pulkaåkning 
och gradänger med si  platser. I anslutning  ll radhusen 
fi nns ytor i sydvästläge som kan användas för gemensam 
odling.

Gångstråk anläggs dels längs kvartersgatan, dels i 
kopplingar mellan gårdens olika delar, för a   kunna tvära 
genom området. Mot skogen och naturmarken anläggs 
s  gar i nya lägen. Gröna kopplingar  ll naturen fi nns även 
genomgående i området i form av siktlinjer mellan husen 
mot gårdar och omgivande naturområden. 

Planförslaget  llåter uppförande av mindre komplement-
byggnader inom en del av gårdsområdet med sy  e a   
möjliggöra exempelvis för en redskapsbod, paviljong 
eller växthus. Då stora delar av parkområdet ska fungera 
som översvämningsyta har prickmark och begränsad 
hårdgöring reglerats. 

Planbestämmelser för bostadsgårdar;

b  - ”Endast 10 % av markytan får hårdgöras”,

Prickmark - ”Marken får inte förses med byggnad”,

Korsmark - ”Endast komplementbyggnad får placeras. Högsta 
byggnadshöjd är 3,5 meter”.

RADHUSGÅRDAR 
I anslutning  ll radhusen anläggs förgårdsmark med 
plats för uppställning av bil och med plats för en mindre 
trädgård eller uteplats mot kvartersgatan och den 
gemensamma gården. Varje radhus har även en mindre 
trädgård bakom huset. De privata trädgårdarna ligger 
i söderläge mot naturmarken respek  ve västerläge 
mot en grannfas  ghet. Mellan radhuslängorna anläggs 
funk  onsytor med plats för sophantering samt ytor för 
dagva  enhantering.
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Illustra  onsplan som visar utsni   över nedanstående landskapssek  oner, Nivå Landskapsarkitektur AB

Landskapssek  on B-B, Nivå Landskapsarkitektur AB

SALEMSVÄGEN     Lamellhusen   Parkhusen              Radhusen

SALEMSVÄGEN   Lamellhusen  

Gemensam
bostadsgård

Gångstig och 
naturmark

A

A

B

B

Landskapssek  on A-A, Nivå Landskapsarkitektur AB
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Foto på den gamla dansbanan inom planområdet (Hembygds-
föreningen, 1972)

DANSBANA
Inom den södra delen av planområdet, väster om Sa-
lemsvägen, fi nns fundamenten från en  digare dansbana 
kvar. Dansbanan utgjorde en vik  g mötes- och nöjesplats 
i Rönninge. I samband med exploateringen kommer en ny 
dansbana/utomhusscen eller motsvarande gemensamt 
ändamål a   anläggas inom samma område som den 
 digare varit belägen. Anläggningen kommer a   kunna 

ny  jas för fl era olika ändamål och kan skapa en vik  g 
social samlingspunkt inom området. U  ormningen av den 
nya anläggningen är inte fastställd. För a   inte området 
ska bli en otrygg plats föreslås a   anläggningen planeras 
utan slutna väggar och med insyn från omkringliggande 
bebyggelse och rörelsestråk. Området regleras med föl-
jande planbestämmelser på plankartan: 

 f3 - ”Endast dansbana, utomhusscen eller liknande gemensamt 
ändamål”,

e  - ”Största öppenarea är 150 m ”,

”Högsta totalhöjd i meter är 5 meter”.

Referensexempel på ny dansbana från Sveafas  gheter 

SOLSTUDIE
Framtagen solstudie visar på solljusförhållanden för 
gårdsytorna under vårdagjämning/höstdagjämning vid 
klockslagen 09.00, 12.00, 15.00 och 18.00. Solstudien 
visar a   planerad gemensam bostadsgård kommer a   ha 
goda solljusförhållanden, med sol mellan 09.00  ll e  er 
15.00 och uppfyller därmed Boverket riktlinjer för solljus 
om minst fem  mmars sol mellan klockslagen 09.00-
17.00. Solstudien visar på goda solljusförhållanden för 
samtliga radhusgårdar. 

Lamellhusens längs med Salemsvägen har godtagbara 
solljusförhållanden. Parkhusen kommer a   skugga delar 
av de två nordligaste lamellhusens bo  envåningars 
södra sida, där bland annat balkonger planeras, från 
14.00-15.00 under höst- och vårdagjämning. Det 
sydligaste lamellhuset skuggas inte av parkhusen och 
uteplatserna som planeras där har därför mycket goda 
solljusförhållanden. 
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SALEMSVÄGEN SÄBYTORGSVÄGEN

varierar. Trappningen i höjd och våningsantal ska ske med e   
minsta intervall i sidled om 8 meter och i höjdled om 2 meter. 
Byggnaden ska trappas med lägre höjd och våningsantal mot 
gavlarna. Den översta våningen får uppta max 55 procent av 
 llåten byggnadsarea för fl erbostadshus”.

Bebyggelsens fasad planeras a   uppföras i ljust tegel 
med inslag av trä. Husets sockel föreslås brytas av i 
färg och mönster från husets fasad. Färgsä  ning och 
val av material fastställs först under bygglovsskedet. Se 
referensbilder och e   utsni   från fasadu  ormning på sida 
27.

Balkonger planeras mot Salemsvägen och Säbytorgsvägen 
från våning två och uppåt. Då Salemsvägens lutning 
ökar mot planerad bebyggelses norra gavel kommer 
balkonger a   kraga ut över prickmarken under de  llåtna 
3 meter där balkonger räknas in i byggnadsarean. En 
planbestämmelse som  llåter uppförandet av balkonger 
på en höjd över 2,5 meter har därför lagts  ll (f12).  

Tillåten byggnadsarea för fl erbostadshuset har reglerats 
 ll 930 kvadratmeter. Garage planeras i su  erräng 

och kommer a   uppta en större byggnadsarea än 
930 kvadratmeter och behöver uppföras på delar 
av fl erbostadshusets innergård. För a   möjliggöra 
uppförandet av garage har e   område på cirka 280 
kvadratmeter reserverats i direkt anslutning med 
planbestämmelsen f4. Ingen byggnadsarea har ange  s 
för garagets utbredning utanför området för planerat 
fl erbostadshus. Garaget får uppföras fri   inom  llskrivet 
egenskapsområde. Där garage planeras fi nns även 
möjlighet a   uppföra komplementbyggnader.

f4 - “Endast garage  llhörande huvudbyggnadens 
byggnadskropp får uppföras under mark och upp  ll 1,5 meter 
ovan mark. Även komplementbebyggelse får uppföras,  ll en 
högsta totalhöjd om 3,5 meter.”.

RÖNNINGEPORTEN II
I korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen planeras 
e   fl erbostadshus a   uppföras med omkring 40 
lägenheter i varierande storlekar och e   garage i 
su  eräng. Detaljplanen möjliggör både användningen 
bostäder och centrumändamål för a   öppna upp 
bebyggelsen mot gatan i form av bu  ker och lokaler. 
Centrumändamål  llåts endast på bebyggelsens 
entréplan. Flerbostadshuset föreslås uppföras i en 
vinkel som sträcker sig längs med Salemsvägen och 
Säbytorgsvägen. Bebyggelsen bidrar  llsammans med 
befi ntlig och övrig planerad bebyggelse  ll en mer livak  g 
gatumiljö inom området. Flerbostadshuset markerar det 
hörn som sedan  digare stå   tomt från bebyggelse och 
blir e   komplement  ll byggnaden på motstående sida 
av Salemsvägen och sluter gaturummet  llsammans med 
fl erbostadshuset tvärs över Säbytorgsvägen. Huvudentré 
och garageinfart planeras från Säbytorgsvägen. 

Flerbostadshuset föreslås uppföras med varia  on i 
höjd och våningsantal. Varia  onen i höjd innebär en 
anpassning  ll områdets topografi  och omkringliggande 
bebyggelse. Antal bostadsvåningar varierar mellan tre 
och fem. Högsta totalhöjd i meter regleras  ll 18,5. För 
a   anpassa  llkommande byggnad  ll omkringliggande 
bebyggelse föreslås a   byggnaden trappas med e   
lägre våningsantal mot gavlarna (fyra respek  ve fem 
våningar) och e   högre våningsantal där byggnaden 
möter korsningen. Den översta våningens utbredning 
har begränsats  ll 55 procent av  llåten byggnadsarea 
(930 kvm). Utbredningen har begränsats för a   skapa 
e   bra förhållande  ll omkringliggande bebyggelse, hålla 
nere den upplevda volymen och för a   skapa varia  on 
i upplevelsen av byggnaden. Följande bestämmelse 
reglerar varia  onen i höjd och våningsantal.

f9 - ”Byggnaden ska variera i höjd och våningsantal och 
uppföras med minst tre trappningar där våningsantalet 

Fasadeleva  on med befi ntlig bebyggelse Rönningeporten I i väster, Prästgården i öster och planerad bebyggelse Rönningeporten II i 
mi  en. Total Arkitektur
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SÄBYTORGSVÄGEN

SALEMSVÄGEN

ANGÖRING

lek

upl

upl

upl

naturlek

naturlek

naturlek

sop

cykel  30 P 

lod

lod

entré
entré

spång

spång

spång

infart
garage

Illustra  onsplan för Rönningeporten II, Total Arkitektur

Sek  on över Rönningeporten II - mot Säbytorgsvägen, Total Arkitektur 

Sek  on över Rönningeporten II - mot Salemsvägen, Total Arkitektur 
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Fasadutsni   - Rönningeporten II, Total Arkitektur

Referens fasadu  ormning - 
Rönningeporten II

Referensmaterial
- träinslag fasad

Referensmaterial 
- fasad i ljust tegel

Referensmaterial 
- sockel i tegel med 
mönster

Volymstudie över Rönningeporten II, Total Arkitektur. Observera a   bilden endast illustrerar volym och a   fasadmaterial bestäms 
först under bygglovsskedet.  
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Bostadsgård
På baksidan av fl erbostadshuset mot berget kommer 
gemensamma uteplatser a   anläggas. Flerbostadshuset 
möjliggörs på en plats med stora topografi ska skillnader. 
För a   möjliggöra gemensamma och  llgängliga 
uteplatser i den utmanande topografi n, planeras 
uteplatser uppföras i olika nivåer på berget som angörs 
via spänger från fl erbostadshuset och trappor som 
ansluter från den nedre gårdsmiljön. 

Inom gårdsområdet planeras ytor för odling och 
småbarnslek. För större barn planeras ytor för naturlek i 
anslutning  ll planerade upphöjda uteplatser. Uppvuxna 
större träd bevaras i den nordöstra delen för a   bibehålla 
en skoglig karaktär samt som en avskärmande grön 
barriär mot befi ntlig villabebyggelse i norr och den 
kulturhistoriskt värdefulla Prästgårdsmiljön i öster. 

Inom innergården planeras mindre uthus uppföras, 
såsom exempelvis orangeri, redskapsförråd och 
cykelförråd med verkstad. För a   möjliggöra uppförande 
av komplementbyggnader är innergården planlagd med 
korsmark. Planbestämmelser som reglerar utemiljön är:

n1 - ”Träd med e   stamomfång över 50 cen  meter mä   1,5 
meter från marken, får endast fällas om det är sjukt eller utgör 
en säkerhetsrisk”,

a1 - ”Marklov krävs även för fällning av träd med stamomfång 
över 50 cen  meter mä   1,5 meter från marken”,

b1 - “Marken får inte hårdgöras”,

b4 - ”Endast 30 % av markytan får hårdgöras”,

b5 - ”Endast 40 % av markytan får hårdgöras”.

Referensbild - Koppling  ll bakomliggande natur och bostads-
gård

Referensbild - Bostadsgård med växtlighet och träinslag

Referensbild - Bebyggelse möter natur
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Solstudie
Framtagen solstudie visar på solljusförhållanden för 
Rönningeporten II (Hus 1) och Rönningeporten III (Hus 2) 
under vårdagjämning/höstdagjämning mellan klockslagen 
08.00  ll 18.00. Solstudien för Rönningeporten II visar 
a   planerad lekyta är i sol mellan 08.00  ll 13.30 och 
uteplatser fram  ll klockan 15.00. Solljusförhållandena 
följer därmed Boverket riktlinjer för solljus om minst 
fem  mmars sol mellan klockslagen 09.00-17.00, men 
med endast 4,5  mmar inom det avsedda området 
för småbarnslek. På grund av svårt kuperad terräng 
bedömmer kommunen a   solljusförhållandena är 
godtagbara. 
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RÖNNINGEPORTEN III
Söder om planerade lamellhus och väster om 
Rönningeporten II planeras e   fl erbostadshus med största 
byggnadsarea om 600 kvadratmeter. Byggnaden planeras 
ge plats för cirka 20 lägenheter och garage i nedre plan/
su  eräng. Garaget nås från befi ntlig markparkering 
med infart från Salemsvägen via Rönningeporten I:s 
parkeringsyta med garageentré i byggnadens södra gavel. 
Flerbostadshuset skapar  llsammans med de planerade 
lamellhusen en förlängning av centrumbebyggelsen 
i Rönninge längs med Salemsvägen. Bebyggelsen är 
anpassad i skala i förhållande  ll befi ntlig bebyggelse i 
söder och planeras i fem våningar med femte våningen 
delvis indragen mot Salemsvägen. För a   reglera a   
det översta våningsplanet uppförs med indrag mot 
Salemsvägen har följande bestämmelse lagts  ll på 
plankartan:

f8 - “Minst 50 % av det översta våningsplanet ska uppföras med 
e   indrag om minst 1,5 meter mot Salemsvägen”,

Högsta totalhöjd är reglerad  ll 19 meter. Lokaler för 
centrumändamål  llåts  llsammans med bostäder 
genom den kombinerade användningen B  - Bostäder 
och C  - Centrum - lokaler för centrumändamål får fi nnas 
på entréplan. Lokaler möjliggörs på entréplan längs 
bebyggelsens norra delar och öppnar upp fasaden mot 
det planerade gångstråket mellan det södra lamellhuset 
och Rönningeporten III. 

Bebyggelsens fasad planeras a   uppföras i tegel eller 
puts med inslag av trä. Husets sockel föreslås brytas av 
i färg och mönster från husets fasad. Färgsä  ning och 
val av material fastställs först under bygglovsskedet. Se 
referensbilder på sida 32.

Bostadsgård
I slu  ningen mot skogen väster om det planerade fl er-
bostadshuset Rönningeporten III planeras en gemensam 
uteplats. Området där uteplatser planeras har, precis 
som Rönningeporten II, stora topografi ska skillnader. Den 
gemensamma uteplatsen  llgängliggörs från bostadshu-
set genom en ramp och från husets norra kortsida med 
en trapp. Inom gårdsytan planeras en yta för naturlek för 
barn med sandlek, spänger och lekhus. Inom uteplatsen 
planeras för andra gemensamma vistelseytor såsom ex-
empelvis en upphöjd platå med plats för bänkar och bord. 
Inom området planeras även cykelförråd med verkstad 
och möjlighet  ll odlingslo  er. 

Inom husets innergård planeras mindre uthus uppföras.  
För a   möjliggöra uppförande av komplementbyggnader 
är innergården planlagd med korsmark. 

Solstudie
Framtagen solstudie visar på solljusförhållanden under 
vårdagjämning/höstdagjämning mellan klockslagen 
08.00  ll 18.00. Solstudien visar a   planerade 
lekytor och uteplatser är i sol mellan 10.00  ll 16.00. 
Solljusförhållandena följer därmed Boverket riktlinjer 
för solljus om minst fem  mmars sol mellan klockslagen 
09.00-17.00. Solljusförhållandena för Rönningeporten III 
fi nns illustrerade på sida 29. 

Volymstudie Rönningeporten II, Total Arkitektur
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Vån 5

Vån 4

Vån 3

Vån 2

Vån 1

Garage

Sek  on mot Salemsvägen för Rönningeporten III, Total Arkitektur 
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Illustra  onsplan för Rönningeporten III, Total Arkitektur 
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Referensbild - Fasad med träinslag

Referensbild - Varia  on i fasadmaterial

Referensbild - Takterass
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Förskola
Norr om den  llkommande tvärförbindelsen möjliggörs 
en förskola. Enligt befolkningsprognosen 2017-2030 
behöver nya förskolor byggas inom kommunen då 
e  erfrågan på förskoleplatser beräknas öka e  er 2022 
 ll följd av ny bebyggelse. Den planerade förskolans 

upptagningsområde förväntas  ll största del vara boende 
inom planområdet, som möjliggör e   stort  llsko   på 
bostäder. Förskolan planeras drivas fristående och en 
markanvisning planeras genomföras när detaljplanen har 
vunnit laga kra  . 

För a   ge  llräckligt utrymme för förskolegården 
möjliggör planförslaget en förskola i två våningsplan med 
högsta  llåtna totalhöjd 12 meter och 800 kvadratmeter 
i byggnadsarea. Förskolan möjliggör plats för cirka 100 
barn. Förskolegården planeras för a   möjliggöra en 
friyta om cirka 3500 kvadratmeter, vilket innebär cirka 
35 kvadratmeter per barn. Enligt Boverkets riktlinjer för 
friytor på förskolegårdar bör friytan per barn vara 40 
kvadratmeter. I bedömningen av storlek och kvalitéer 
kan även  llgång på och  llgänglighet  ll närliggande 
lekområden, grönområden med mera ingå. Planerad 
förskola ligger i anslutning  ll e   större skogsområde i 
norr som bedöms vara en stor  llgång för förskolan, varför 
35 kvadratmeter bedöms vara godtagbart. 

Området där förskolan planeras utgörs av en kuperad 
skogsterräng. Vegeta  on och den kuperade terräng 
bör bibehållas på delar av förskolegården då det är 
s  mulerande och lärande för barn a   leka i skog. Genom 
en varierad topografi  och utny  jande av platsens olika 
nivåer kan rumslighet och fysiska utmaningar skapas 
genom trappor och ramper, slänter, murar, utsiktsplatser 
och lågpunkter. För a   säkerställa en god förskolegård 
har planbestämmelser om förbud mot trädfällning 
införts inom skolområdets östra del. Skogsområdet där 
förbud mot trädfällnind planeras fungerar även som en 
vik  g barriär mot Salemsvägen som sträcker sig öster 
om förskoleområdet. För a   bibehålla grönytor och 
möjliggöra för god infi ltra  on får endast 20 procent av 
förskolegården hårdgöras. 

Område för förskolan, riven förfallen sportstuga i bakgrunden

Förskola

Planbestämmelser som reglerar förskolan och 
förskolegårdens u  ormning:

n1 - ”Träd med e   stamomfång över 50 cen  meter mä   1,5 
meter från marken, får endast fällas om det är sjukt eller utgör 
en säkerhetsrisk”,

a1 - ”Marklov krävs även för fällning av träd med stamomfång 
över 50 cen  meter mä   1,5 meter från marken”,

b2- ”Endast 20 % av markytan får hårdgöras”.

Möjlig placering av den nya förskolan
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Sex av kommunens sju grundskolor, fi nns inom 2 
kilometer från planområdet varav två, Skogsängsskolan 
(F-9) och Rönninge skola (F-9) fi nns på e   mindre avstånd 
än en kilometer. I Salems kommun fi nns en kommunal 
gymnasieskola, Rönninge gymnasium. Skolan är belägen 
cirka 600 meter söder om planområdet. 

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE - 
PLANFÖRSLAG 

Tre av fyra fl erbostadshus längs med Salemsvägen 
planläggs med kombinerad markanvändning   - Bostäder 
och C  - Centrum - lokaler för centrumändamål får fi nnas i 
bo  envåning. Det nordligaste lamellhuset planläggs med 
användnigen B - Bostäder och D  - Vård - vårdändamål får 
fi nnas i bo  envåning. Sy  et med centrumändamålet är 
a   möjliggöra för lokaler och mindre bu  ker a   anläggas 
i bebyggelsens bo  envåningar med bostadsvåningar 
ovanför. 

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE - 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

Vård, handel och övrig service
Planområdet är beläget cirka 400 meter norr om 
Rönninge centrum. I Rönninge centrum fi nns bland annat 
närmaste livsmedelsbu  k, op  ker, kiosk, bageri/café, 
frisör, gym och restauranger. I Salems centrum, som ligger 
cirka 1,5 kilometer bort, fi nns kommersiell service i form 
av bland annat apotek, vårdcentral, tandläkare och bank.

Skolor och förskolor 
Salems kommun  llämpar en kundvalsmodell där 
varje familj kan välja skola och förskola i mån av plats, 
planområdet  llhör därmed inte något specifi kt 
upptagningsområde. Utöver den förskola som planeras 
inom området fi nns två förskolor inom 500 meters 
avstånd från planområdet, Gammelgårdens förskola 
(kommunal) och Vilhelmsdals förskola (fristående).

Illustra  on över närhet  ll förskolor (i gult), grundskolor (i rö  ), gymnasieskola (i oranget) och Salems kommuns två centrum (i svart)

34



NATUR OCH GRÖNSTRUKTUR - 
FÖRUTSÄTTNINGAR

TOPOGRAFI
Planområdet består av kuperad skogsterräng med en 
varierad vegeta  on. Marknivåerna inom planområdets 
västra del, väster om Salemsvägen, varierar som mest 
mellan + 33  ll + 48 meter. Inom de delar som bebyggelse 
föreslås, varierar marknivåerna mellan + 33  ll + 38 
meter. I planområdet sydöstra del, öster om Salemsvägen, 
varierar marknivåerna mellan + 28  ll + 42 meter.

NATURVÄRDEN
Naturvärdesinventering
År 2008 togs en översiktlig naturinventering fram över 
planområdet. Inventeringen delade in området i tre 
delar, områdets östra del, områdets centrala del och 
områdets västra del. I områdets östra del fi nns äldre 
100-årig tall- och granskog med inslag av al, glasbjörk 
och sälg. Marken är låglänt i en stor del av området 
och består av välförmultnad torv. Områdets centrala 
del utgörs bland annat av äldre gran- och tallskog med 
inslag av asp och björk. E   fåtal signalarter, såsom 
blåsippa och gammelgranslav, påträff ades under 
inventeringen. Den västra delen omfa  ar en al- och 
glasbjörksdominerad sumpskog med inslag av gran 
och asp. Den sammanfa  ande bedömningen, enligt 
naturvärdesinventeringen, är a   området i sin helhet 
innehåller vissa naturvärden som främst är knutna  ll 
gamla träd och lövsumpskog.

År 2009 genomfördes en detaljerad inventering av 
sumpskogen. Sy  et med inventeringen var a   undersöka 
den  digare iden  fi erade sumpskogens naturvärden. Den 
sammanfa  ade bedömningen var även den här gången 
a   området innehåller vissa lägre naturvärden, som 
främst är knutna  ll marken, gamla träd och lövsumpskog. 
E   litet antal signalarter fanns, men inga rödlistade arter 
påträff ades. 

Under november 2021 genomförde Ekologigruppen en 
naturvärdesinventering av sumpskogsområdet i Södra 
Hallsta. Hela sumpskogsområdet bedöms bestå av en 
naturvärdesklass med högt naturvärde, naturvärdesklass 
2. Sy  et med framtagande av naturvärdesinventeringen 
var a   synliggöra vilka naturvärden som fi nns inom 

området för a   kunna säkerställa rä   kompensa  on 
inom det nya planerade våtmarksområdet inom Västra 
Garnudden.

Kompensa  onsåtgärd för våtmark
För a   möjliggöra exploatering inom planområdet 
ansökte Salems kommun år 2010 om dispens från 
markavva  ningsförbudet hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
medgav kommunen dispens från markavva  ningsförbudet 
med villkor om kompensa  onsåtgärd i form av 
anläggande/restaurering av våtmark på en annan plats i 
kommunen. Salems kommun planerar a   restaurera en 
våtmark i anslutning  ll sjön U  ran i västra Garnudden. 
Den 27 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen, KS § 
57, a   uppdra åt bygg- och miljönämnden a   upprä  a 
detaljplan för våtmark och dagva  endamm inom U  ringe 
1:12 m.fl . Mer informa  on om kompensa  onsåtgärden 
fi nns under avsni  et ”Kompensa  onsåtgärd våtmark
” på sida 9.

Del av skogsområde som bevaras och planläggs som naturmark

En av planområdets lågpunkter
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NATUR OCH GRÖNSTRUKTUR - 
PLANFÖRSLAG

I samband med exploateringen av området kommer delar 
av befi ntligt naturområde a   tas i anspråk. Marknivån 
kommer a   förändras inom delar av planområdet för a   
möjliggöra ny bebyggelse och infrastruktur. 

De södra delarna av skogsområdet kommer a   bevaras 
och planläggs som naturmark med kommunalt huvud-
mannaskap. Genom a   planlägga området som NATUR 
lämnas området oförändrat och möjligheten  ll rekre-
a  on inom dessa delar kommer for  arande fi nnas kvar 
e  er exploatering. För a   bevara en del av den vegeta  on 
som karaktäriserar området har planbestämmelser om 
förbud mot trädfällning lagts in på plankartan. Planbe-
stämmelserna reglerar förbud mot trädfällning för träd 
med en omkrets över 50 cen  meter och som inte är sjuka 
eller utgör en säkerhetsrisk. 

Befi ntligt skogsstråk i nordsydlig riktning kommer a   bry-
tas av exploateringen. Kommunen värnar om möjligheten 
för allmänheten a   fortsa   kunna ta sig genom området, 
varför det stråk som bryts av exploateringen kommer a   
ledas om för a   möjliggöra fortsa   passage. 

Planförslaget innebär a   vissa naturvärden kommer 
tas i anspråk. Förlorade naturvärden bedöms 
kunna kompenseras inom e   annat område i 
kommunen. Kommunen bedömer a   det kommer 
ske en betydande påverkan lokalt, men a   förlorade 
naturvärden bedöms kunna kompenseras inom det 
nya våtmarksområdet i anslutning  ll Garnuddens 
naturreservat och frilu  sområde. Mer informa  on om 
kompensa  onsåtgärden för förlorade naturvärden fi nns 
a   läsa under rubriken ”Kompensa  onsåtgärd våtmark” 
på sida 9 och 10. 

Nedtagna större trädstammar av tall, asp och gran bör 
sparas i området och exempelvis placeras ut i form av 
så kallade faunadepåer. Träden bör läggas ut i så stora 
stycken som möjligt för a   e  erlikna naturligt fallna träd. 
Död ved är en värdefull resurs som gynnar många arter i 
olika organismgrupper. Anslutningsvägar och andra ytor 
bör planeras så a   intrång i naturmark som ska vara kvar 
i området minimeras. Under bygg  den bör det undvikas 

REKREATION OCH LEK
Planområdet utgör e   mindre rekrea  onsområde med 
en blandad terräng och vegeta  on. Från Lilldalsvägen, 
nordväst om planområdet,  ll Salemsvägen sträcker sig 
en upplyst gångs  g. Norr om planområdet sträcker sig en 
skogss  g in i planområdet, som sedan korsar den belysta 
gångs  gen. Skogss  gen sträcker sig sedan vidare söderut 
genom planområdet. 

Inom cirka 500 meters avstånd från planområdet, i Rön-
ninge centrum, fi nns Skönviksparken med bland annat 
lekplats och boulebana. Cirka 1,5 kilometer sydost om 
planområdet fi nns Garnuddens naturreservat och frilu  s-
område. Inom Garnuddens naturreservat fi nns elljusspår, 
utegym, tennisbana och en badplats.

Koja i anslutning  ll planområdet där förskolan planeras

Del av gångstråk som leder genom planområdet 
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av omkring 9 meter. På vägens södra sida fi nns en cirka 3 
meter bred gemensam gång-och cykelväg som ansluter 
mot Salemsdelens trafi kseparerade gång- och cykelnät. 
Gång- och cykelvägen är en del av det utpekade regionala 
cykelstråket. 

GÅNGSTRÅK 
Från Lilldalsvägen, nordväst om planområdet,  ll 
Salemsvägen sträcker sig en upplyst grusat gångstråk. 
Stråket vinterväghålles ej. I nord-sydlig riktning genom 
planområdet sträcker sig även en bredare skogss  g som 
bland annat ansluter  ll den grusade gångvägen och 
Salemsvägen strax före korsningen med Säbytorgsvägen.

KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet är beläget cirka 500 meter från Rönninge 
centrum. I Rönninge centrum fi nns en pendeltågssta  on 
och e   busstorg. Tågförbindelsen för pendeltågen är tät 
och det fi nns goda pendlingsmöjligheter då tågen går 
upp mot sex gånger i  mmen. Pendeltågslinjen sträcker 
sig mellan Södertälje och Märsta samt Södertälje och 
Uppsala och det tar 30 minuter in  ll Stockholm city.

Närmaste busshållplats är belägen i Rönninge centrum. 
Från Rönninge går bland annat buss 725 som förbinder 
Rönninge med Tumba sta  on och Nytorp samt buss 708 
som trafi kerar mellan Rönninge sta  on och Hallunda med 
Tumba som slutsta  on. 

a   kompaktera jorden under kronorna på värdefulla 
träd då rotsystemen annars kan skadas och trädens 
stammar bör även skyddas mot mekanisk skada under 
bygg  den. Under bygg  den bör tekniska lösningar som 
sparar naturmark väljas och byggområdet bör avgränsas 
tydligt med byggstaket, utanför vilket inget arbete får 
ske. Naturmark kan skyddas från markslitage genom 
kanalisering på s  gar.

GATOR OCH TRAFIK - FÖRUTSÄTTNINGAR

Detaljplanen för Södra Hallsta berör tre kommunala vägar, 
Salemsvägen, Säbytorgsvägen och Rönningevägen. 

SALEMSVÄGEN
Genom planområdet sträcker sig Salemsvägen som 
förbinder biltrafi ken från Rönninge med E4/E20. 
Salemsvägen består av två körfält med en ungefärlig 
bredd av 6,5 meter (bredare på vissa ställen) samt 
en gemensam gång- och cykelbana med ungefärlig 
bredd om 3,5 meter längs vägens östra sida. 
Has  ghetsbegränsningen på de delar av Salemsvägen 
som sträcker sig genom planområdet är 50 och 40 
km/h. Cirka 50 meter innan korsningen Salemsvägen/
Säbytorgsvägen övergår has  gheten från 50  ll 40 km/h 
som (med vissa undantag) utgör zon-begränsning inom 
hela kommundelen Rönninge. 

Enligt en trafi kmätningen, u  örd 2021, var trafi ken på 
Salemsvägen cirka 7000 fordon/årsmedeldygn. Trafi ken 
på vägnätet i kommunen förväntas öka med anledning av 
kommunens  llväxtprognos, enligt vilken 19 800 invånare 
förväntas år 2030 (jämfört med dagens 17 000 invånare). 

RÖNNINGEVÄGEN
Rönningevägen är belägen väster om planområdet och 
utgör huvudväg för delar av kommundelen Rönninge. 
Rönningevägen består av två körfält med en bredd 
av 6 meter med topografi ska skillnader. Längs med 
Rönningevägens östra sida fi nns en smalare gångbana 
med bredden 1,5 meter. Cykling sker i blandtrafi k 
 llsammans med biltrafi ken. 

SÄBYTORGSVÄGEN
Säbytorgsvägen sträcker sig inom planområdets sydöstra 
del. Säbytorgsvägen består av två körfält med en bredd 

Grusat gångstråk med anslutning från Salemsvägen mot Lill-
dalsvägen
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GATOR OCH TRAFIK - PLANFÖRSLAG

I samband med genomförandet av detaljplanen kommer 
bland annat u  ormningen av Salemsvägens södra 
del a   förändras och en ny tvärförbindelse mellan 
Salemsvägen och Rönningevägen a   anläggas. Som 
underlag  ll detaljplanen och genomförandet har Bjerking 
AB tagit fram en vägprojektering. Vägprojekteringen 
har sin utgångspunkt i rekommenda  oner och 
ställningstaganden gjorda i två trafi kutredningar (PM 
1 och PM 2, Trivector Traffi  c samt Trafi kutredning 
- Södra Hallsta, ÅF). Projekteringen har utgå   ifrån 
krav och rekommenda  oner enligt VGU (Vägar och 
gators u  ormning, Trafi kverket) och GCM-handboken 
(U  ormning, dri   och underhåll med gång-, cykel- och 
mopedtrafi k i fokus, SKL och Trafi kverket). 

SALEMSVÄGEN
Vägområdet för Salemsvägen kommer a   breddas 
från cirka 10  ll mellan 12 och 16 meter. Salemsvägen 
planeras med två körfält för biltrafi k med bredden 
7 meter (befi ntlig bredd 6,5 meter) i enlighet med 
Trafi kförvaltningens krav för buss. En grön zon om cirka 
2,5 meter avgränsar bilvägen från en ny gång- och 
cykelväg som planeras väster om Salemsvägen. 

Gång- och cykelbana 
På Salemsvägens västra sida planeras en gång- och 
cykelbana som u  ormas utan separering mellan gående 
och cyklister, de  a i enlighet med resterande gång- och 
cykelvägnät i Salems kommun. Bredden på gång-och 
cykelbanan är 3,6 meter, med lokala avsmalningar  ll 3 
meter, de  a i enlighet med VGU:s krav vid lägre gång- och 
cykelfl öden. På vägens östra sida kommer en gångbana 
a   ersä  a befi ntlig gång- och cykelbana. Gångbanan 
planeras 2 meter bred i enlighet med VGU och GCM.   

Last- och angöringsfickor
Längs Salemsvägen västra sida planeras tre kombinerade 
last- och angöringsfi ckor med en bredd på 2,5 meter. 
De kombinerade last- och angöringsfi ckorna anläggs 
för a   försörja del av den planerade bebyggelsen längs 
Salemsvägens behov av angöring, sophämtning och 
leveranser. 

En angöringsfi cka dimensionerad för dri  fordon  ll 

befi ntlig elnätssta  on planeras på Salemsvägens östra 
sida, i anslutning  ll föreslagna E-områden. 

Busshållplatser
Längs med Salemsvägen västra och östra sida planeras för 
två busshållplatser som ska försörja bland annat den nya 
bebyggelsens behov av kollek  vtrafi k. Busshållplatserna 
är placerade i planområdets nordöstra del, norr och söder 
om föreslagen cirkula  onsplats. Busshållplatserna är 
placerade på sträckor som är planerade utan cykelbana, 
vilket minskar risken för konfl ikter med cyklister. 
Planerade busshållplatser uppfyller Trafi kförvaltningens 
u  ormningskrav (RiBuss) gällande bredder, hållplatslängd 
samt in- och utkörningssträcka. 

SÄBYTORGSVÄGEN
Vägområdet för Säbytorgsvägen planeras a   byggas 
om från korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen 
fram  ll övergångsstället vid Vilhelmsdagsvägen. 
Körbanan föreslås på denna sträcka a   smalnas av 
från cirka 9 meter  ll 7 meter för a   sedan ansluta  ll 
befi ntlig körbanebredd. Den nya bredden uppfyller 
Trafi kförvaltningens riktlinjer för busstrafi k. Längs med 
delar av Säbytorgsvägens norra sida planeras för en ny 
gångbana med bredden 2 meter. Öster om planerad 
bebyggelse, längs med Säbytorgsvägen, planeras för 
en angöringsplats, cirka 2,5 meter bred och 15 meter 
lång. Befi ntlig cykelbana på södra delen av vägområdet 
kommer fi nnas kvar i sin nuvarande u  ormning. 
Has  gheten på Säbytorgsvägen föreslås sänkas från 50 
km/h  ll 40 km/h på sträckan inom detaljplaneområdet. 

KORSNING SALEMSVÄGEN/SÄBYTORGSVÄGEN
Korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen föreslås behålla 
sin nuvarande korsningsu  ormning och funk  on, med en 
trevägskorsning utan separata svängkörfält. Korsningen 
föreslås smalnas av och cykelbanan på Salemsvägen 
planeras a   fl y  as från den östra  ll västra sidan. Den nya 
u  ormningen av korsningen är dimensionerad e  er buss 
och uppfyller RiBuss riktlinjer. Skälen  ll a   korsningens 
u  ormning behålls är a   en trevägskorsning räcker  ll 
kapacitetsmässigt och a   en cirkula  onsplats som  llåter 
svängande buss inte får plats. En signalreglering av 
korsningen innebär inga förbä  ringar i kapacitet jämfört 
med dagens reglering med väjningsplikt. Tvärförbindelsen 
kommer a   avlasta en del av trafi ken  ll och från 
Rönningevägen, vilket minskar trafi ken på Salemsvägen 
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och avlastar korsning Salemsvägen/Säbytorgsvägen. Det 
innebär a   fordon från Säbytorgsvägen får lä  are a   ta 
sig ut i korsningen  ll Salemsvägen.

Det nya bostadshuset norr om Säbytorgsvägen, 
Rönningeporten II, kommer a   ha en garageu  art mot 
Säbytorgsvägen. Enligt framtagna trafi kutredningar 
bedöms antalet trafi krörelser in och ut från garaget inte 
bli så stort a   det innebär e   problem för korsningens 
funk  on.   

TVÄRFÖRBINDELSE
En ny tvärförbindelse planeras mellan Salemsvägen 
och Rönningevägen inom planområdets norra 
del. Tvärförbindelsen möjliggör en alterna  v 
förbindelse för biltrafi k mellan Rönninge och Salem. 
Förbindelsen minskar sårbarheten vid eventuella 
olyckor i kommundelen Rönninge då Salemsvägen 
idag är den enda in- och u  artsvägen  ll Rönninge. 
Tvärförbindelsen kommer a   fungera som entré  ll det 
nya bostadsområdet och den förskolan som planeras. 

Tvärförbindelsen planeras anläggas med en total bredd 
om 13,5 meter. Körbanebredden ska anläggas 7 meter 
bred. 

Gång- och cykelbana
Norr om körbanan, från cirkula  onsplatsen  ll gång- och 
cykelbanan som ansluter  ll Lilldalsvägen, planeras en 
2 meter bred gångbana. Söder om körbanan planeras 
en 1 meter bred skyddzon och en 3 meter bred 
gemensam gång- och cykelbana. Det kommer även 
a   fi nnas möjlighet a   gå och cykla genom det nya 
bostadskvarteret. 

Inom skyddszonen fi nns även möjlighet a   lokalisera 
skyltar.

En ny koppling för gång och cykel planeras mellan 
tvärförbindelsen och Lilldalsvägen, belägen norr om 
planområdet. Gång- och cykelvägen kommer a   erbjuda 
en trafi ksäker koppling från Nytorp  ll Rönninge centrum 
via tvärförbindelsen och Salemsvägen. Gång- och 
cykelvägen planeras vara gemensam för trafi kslagen och 
ha en bredd av 3 meter. 

Längs med tvärförbindelsen planeras för två 
övergångsställen med cykelöverfarter samt e   
övergångställe. Gång- och cykelöverfarterna planeras 
upphöjda för a   cyklister och fotgängare ska få trygga 
passager. Två av passagerna planeras vid infarten 
 ll tvärförbindelsen från Rönningevägen och vid 

anslutningen  ll Salemsvägen. En tredje passage planeras 
där den planerade gång- och cykelvägen från Lilldalsvägen 
möter tvärförbindelsen. 

KORSNING SALEMSVÄGEN/TVÄRFÖRBINDELSE
Tvärförbindelsen kommer a   anslutas  ll Salemsvägen 
som är en vik  g nod för biltrafi ken från Rönninge och 
delar av Salem mot E4/E20. Korsningen planeras som 
en cirkula  onsplats med två körfält med körbanebredd 
7 meter. Cirkula  onsplatsen föreslås med en y  re radie 
om 12,0 meter och köryta 7 om meter. Mellan körytan 
och cirkula  onsplatsens mi  refug planeras en skyddszon 
i form av kantsten och beläggning av smågatsten. 
Cirkula  onsplatsen är  llräckligt dimensionerad så a   
mi  refugen inte behöver vara överkörningsbar för stora 
fordon. 

Val och konsekvenser av korsningsutformningen
Tre alterna  v  ll korsningsu  ormning har utre  s av 
ÅF (AFRY) och Trivector. De tre utredda alterna  ven 
är en trevägskorsning utan separata svängkörfält, 
en trevägskorsning med separat svängkörfält och en 
cirkula  onsplats. 

En simuleringsmodell har tagits fram av ÅF i verktyget 
Capcal. Simuleringsmodellen har utgå   ifrån befi ntliga 
trafi kfl öden och från fram  dsscenario år 2040.

Enligt trafi ksimuleringen kommer många a   använda den 
nya tvärförbindelsen som genomfartsled. Anläggandet 
av en cirkula  onsplats gynnar bilister som använder 
tvärförbindelsen som en genomfartsled och bilister 
längs Salemsvägen kan behöva väja. Eff ekten av 
cirkula  onsplatsen blir a   res  den på Salemsvägen mot 
E4/E20 ökar och a   vissa bilister kan komma a   byta ru   
 ll E4/E20 via Säbytorgsvägen. Med en trevägskorsning 

har genomfartstrafi ken på Salemsvägen fortsa   prioritet. 

I simuleringsmodellen har belastningsgraden för de olika 
korsningsalterna  ven utre  s och jämförs med VGU:s 
riktvärden. För en cirkula  onsplats ska belastningsgraden 
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vara < 0,8 för god framkomlighet. Enligt beräkningar 
är trafi kfl ödet störst på för- och e  ermiddagen, 
men inga kapacitetsproblem bedöms fi nnas oavse  
korsningsu  ormning. E  er beslut i kommunfullmäk  ge 
har lösningen med cirkula  onsplats valts. 

KORSNING TVÄRFÖRBINDELSE/RÖNNINGEVÄGEN
Tvärförbindelsen föreslås anslutas  ll Rönningevägen i 
höjd med kommunens pumpsta  on. Korsningen planeras 
a   u  ormas som en oreglerad trevägskorsning utan 
refug. Trafi k på tvärförbindelsen föreslås ha väjningsplikt 
mot Rönningevägen. 

Gång- och cykelväg
Längs med Rönningevägens östra sida fi nns en befi ntlig 
gångbana som är 1,8 meter bred. Cykling sker i 
blandtrafi k på Rönningevägen. På grund av topografi n 
och Rönningevägens befi ntliga vägsträckning kommer 
korsningen mellan tvärförbindelsen och Rönningevägen 
ha dåliga sik  örhållanden. För a   skapa en trafi ksäker 
gång- och cykelöverfart, kommer gångbanan ersä  as 
med en indragen och upphöjd gång- och cykelöverfart 
över tvärförbindelsen. Sy  et är a   skapa en säker 
passage för fotgängare och cyklister och säkerställa låg 
has  ghet hos biltrafi ken. Plats för e   fordon fi nns mellan 
övergångsstället och korsningen, vilket förbä  rar sikten 
vid utkörning på Rönningevägen.

KVARTERSGATA
Inom kvarteret väster om Salemsvägen kommer vägnätet 
a   lösas genom en enkelriktad kvartersgata som möjlig-
gör rundkörning med en in  lliggande gångbana. Kvarters-
gatan föreslås u  ormas som e   gångfartsområde, där 
trafi ken framförs på de gåendes villkor. Gatan ska upple-
vas som en del av gårdsmiljön. Mellan lamellhusen och 
parkhusen planeras för längsgående parkeringsplatser 
längs med gatan. En mindre s  ckgata med vändplan kom-
mer a   anläggas för a   möjliggöra infart och vändning för 
boende i en del av radhus som planen möjliggör. En yta 
för vägen har reserverats på plankartan med planbestäm-
melsen g- ”markreservat för gemensamhetsanläggning”. 

ANGÖRING OCH LEVERANSER TILL FÖRSKOLA
För a   möjliggöra leverans och angöring  ll planerad 
förskola har en yta med prickmark reserverats på 
plankartan. Ytan är dimensionerad för a   klara alla 
nödvändiga leveranser  ll förskolan. Förskolan planeras 

a   byggas och drivas i privat regi och exakt u  ormning 
för vändplanen tas fram först under bygglovsskedet. 
Vändplanen ska u  ormas e  er gällande riktlinjer. 
Kommunen har tagit fram e   exempel på hur vändplanen 
kan u  ormas för a   säkerställa a    llräcklig yta har 
reserverats. Vändplanen ska även u  ormas för a   kunna 
fungera som en översvämningsyta vid skyfall. 

Förslag på vändplan för angöring och leveranser  ll förskolan. 
U  ormningen har en radie på 9 meter. 
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Översikt över det kommunala vägnätet samt förslag  ll parkering och angöring  ll förskolan. Nya gång- och cykelvägar i mörkgrå   
med upphöjda övergångsställen i mörkblå  , angöring och parkering i gult och förändringar eller nyanläggning av körbana i ljusgrå  . 
Färgläggningen är ungefärlig. Projekteringen är framtagen av Bjerking AB. 

Ny gång- och 
cykelväg 

Ny buss-
hållplats

Ny buss-
hållplats

Ny cirkula  ons
-plats

Ny angöring  ll
transformatorsta  on

Nya angörings-
fi ckor

Ny angörings-
fi cka

Angöring och 
leverans  ll förskola

Cykel- och bil-
parkering  ll 
förskola

Indragen gång- och 
cykelbana längs med 
Rönningevägen

Upphöjda gång- och 
cykelöverfarter

Upphöjda gång- och 
cykelöverfarter

Gång- och cykelpassage 
 ll kvartersgata mot 

tvärförbindelsen

Upphöjd gång- 
och cykelöverfart
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Principsek  on D-D, Salemsvägen, norr om cirkula  onsplatsen. Sek  onernas tvärsni   fi nns redovisade på illustra  onen på s. 41.

Principsek  on C-C, tvärförbindelsen. Sek  onernas tvärsni   fi nns redovisade på illustra  onen på s. 41.

p   , g ,    p      fi   p    p   

Principsek  on E-E, Salemsvägen, cirkula  onsplatsen. Sek  onernas tvärsni   fi nns redovisade på illustra  onen på s. 41.

Principsek  on J-J, Säbytorgsvägen. Sek  onernas tvärsni   fi nns redovisade på illustra  onen på s. 41.

Principsek  on G-G, Salemsvägen. Sek  onernas tvärsni   fi nns redovisade på illustra  onen på s. 41.
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HASTIGHETSBEGRÄNSNING
Tvärförbindelsen planeras inom has  ghetszonen för 
kommundelen Rönninge där has  gheten är sa    ll 40 
km/h. I direkt anslutning, norr om tvärförbindelsen, 
planeras en förskola. Söder om tvärförbindelsen ansluter 
infarter  ll planerad bebyggelse. Med hänsyn  ll 
förskolan och infarterna  ll den planerade bebyggelsens 
kvartersgata, föreslås has  gheten begränsas  ll 30 km/h 
under förskolans verksamhets  d.  

Inom Salemsvägen, som idag är en 50-zon, 
föreslås has  gheten begränsas  ll 40 km/h från 
cirkula  onsplatsen i Rönninge centrum  ll den föreslagna 
cirkula  onsplatsen vid tvärförbindelsen.  

På Säbytorgsvägen, där den nya bebyggelsen planeras 
nära gatan, föreslås has  gheten 50-zonen fl y  as cirka 140 
meter österut och ersä  as med 40 km/h. 

Föreslagna has  ghetssänkningar föreslås för a   öka trafi k-
säkerheten och den upplevda tryggheten för oskyddade 
trafi kanter och boende längs med gatorna där ny bebyg-
gelse planeras. 

PARKERING
En generell parkeringsnorm har tagits fram inom 
planområdet. Parkeringsnormen är bland annat baserad 
på områdets lokalisering med närheten  ll Rönninge 
centrum och pendeltågssta  on. Generell parkeringsnorm 
för lägenheter i fl erbostadshusen inom planområdet är:

under 35 kvadratmeter - minst 0,3 p-plats per lägenhet
35 - 45 kvadratmeter - minst 0,5 p-plats per lägenhet
46 - 60 kvadratmeter - minst 0,7 p-plats per lägenhet
Över 60 kvadratmeter - minst 1,0 p-plats per lägenhet

För radhusen är parkeringsnormen minst 1,0 p-plats per 
bostad.

Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon e   
ny   egenskapskrav i plan- och bygglagen. Kraven 
innebär bland annat a   nya bostadshus med fl er än  o 
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha 
ledningsinfrastruktur  ll alla parkeringsplatser. Inom 
området kommer laddning av elfordon möjliggöras. 
Möjlighet a   ladda elcyklar och andra elfordon såsom 

permobiler ska fi nnas inom bostadsområdena. 

Förskolan
Förskolans parkering är lokaliserad väster om förskolans 
gård. En planerad kommunal gång- och cykelväg sträcker 
mellan området för parkeringen och förskolan. Avståndet 
mellan parkeringen och området där förskolan möjliggörs 
är cirka 30  ll 40 meter. Parkeringstalet som används 
motsvarar 0,3  ll 0,6 bilparkeringsplatser per anställd 
och en bilparkeringsplats för föräldrar per 18 barn. 
På förskolan kommer det a   fi nnas 21 anställda vilket 
motsvarar en e  erfrågan på sex bilparkeringsplatser 
samt en parkeringsplats för personer med nedsa   
rörelseförmåga. För föräldrar har e  erfrågan beräknats 
 ll sex parkeringsplatser för förskolans cirka 100 barn. 

Den totala e  erfrågan beräknas alltså motsvara 14 
parkeringsplatser varav en parkeringsplats för personer 
med nedsa   rörelseförmåga, som ska placeras 
högst 25 meter från entré. E  ersom avståndet från 
parkeringsområdet och förskolans entré kommer a   
övers  ga 25 meter ska y  erligare en parkeringsplats för 
personer med nedsa   rörelseförmåga anläggas inom 
kvartersmarken för förskolan.

Inom parkeringsytan planeras även för cykelparkering. 
Y  erligare cykelparkeringsplatser ska anläggas inom 
kvartersmarken för förskolan. Cykelparkeringen ska 
inrymma platser för lådcykel och anläggas väderskyddat 
och nära entréer för a   uppmuntra personal och föräldrar 
a   välja cykeln istället för bilen som transportmedel. 
Möjlighet  ll a   pumpa cykel och ladda elcykel bör också 
fi nnas. 

Förslag  ll u  ormning av förskoleparkering
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Lamell- och parkhusen
Huvudsaklig parkeringslösning för lamell- och parkhusen 
kommer a   ske delvis under marknivån, i tre garage. 
E   sammanhängande underjordiskt garage planeras 
under parkhusen och två garage planeras under de två 
sydligaste lamellhusen. Totalt planeras för cirka 150 
parkeringsplatser för boende inom fl erbostadshusen. 
Längs med kvartersgatan fi nns möjlighet  ll 
kantstensparkering för besökare, parkering för personal 
vid LSS-boendet och platser för kortare angöring. 

Radhusen
I anslutning  ll varje bostad i radhuslängorna möjliggörs 
för minst en parkeringsplats. Parkeringsplatser 
för besökande  ll radhusen möjliggörs längs med 
kvartersgatan inom området.  

Rönningeporten II
Parkering för lägenheter och besökare  ll Rönningeporten 
II möjliggörs i e   halvt nedsänkt garage i souterräng. 
Infart  ll garaget planers från Säbytorgsvägen. För 
a   skapa en trygg och levande miljö i gaturummet 
föreslås garagevåningen uppföras med en upplyst och 
genomsläpplig fasad.       

Rönningeporten III
Parkering för lägenheter och besökare  ll 
Rönningeportenort II möjliggörs i e   halvt nedsänkt 
garage i souterräng. Infart  ll garaget planers från 
Salemsvägen via Rönningeporten I:s parkeringsyta.

AVFALLSHANTERING - PLANFÖRSLAG
Avfallshantering ska ske enligt kommunens föreskri  er. 
Avståndet mellan samtlig bebyggelses entréer och 
planerad avfallshantering kommer inte a   övers  ga 
50 meter och uppfyller allmänt råd enligt BBR. All 
sophantering kommer kunna ske utan backrörelser. 

Lamell- och parkhusen
För de två nordligaste lamellhusen och parkhusen 
kommer avfallshanteringen ske på entréplan samt i 
markbehållare längs med kvartersgatan. För det sydligaste 
lamellhuset kommer avfallshantering ske på entréplan 
och i markbehållare längs med Salemsvägen. Angöring 
för sopbil sker längs med planerad kvartersgata och via 
angöringsfi ckor längs med Salemsvägen. 

För radhusen planeras två gemensamma sopsta  oner 
mellan radhusbebyggelsen. Angöring  ll radhusens 
sophantering planeras via kvartersgatan.  

I direkt anslutning, öster om Rönningeporten II, planeras 
underjordisk sophantering. Markbehållare föreslås kunna 
hissas upp och rullas över gångbanan, vilket innebär a   
inga ly   behöver göras. Angöring för sopbil planeras via 
en fi cka längs Säbytorgsvägen. 

Liknande lösning som för Rönningeporten II planeras 
för Rönningeporten III längs byggnadens östra fasad. 
Angöringsfi cka planeras längs med Salemsvägen.

Princip för parkeringslösning med infart från kvartersgatan

Princip för parkeringslösning för Rönningeporten II

Princip för parkeringslösning för Rönningeporten III
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POSTHANTERING 
Vid nybyggna  on av radhus ska postlådor placeras i 
lådsamlingar vid strategiska platser i området för a   
möjliggöra en miljövänlig och kostnadseff ek  v postut-
lämning, samt med hänsyn  ll arbetsmiljön för chauff örer 
och brevbärare. Flerbostadshusens posthantering ska ske 
på entréplan. Under genomförandet av detaljplanen ska 
samråd ske med PostNord. 

VAT TEN

STRANDSKYDD - FÖRUTSÄTTNINGAR
Strandskyddet sy  ar  ll a   långsik  gt trygga förutsä  -
ningarna för allemansrä  slig  llgång  ll strandområden 
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i va  en. Strandskyddet regleras i 7 kap. Miljöbalken. 

Sjön Flaten är belägen väster om planområdet. Endast 
en mindre del av planområdet ligger inom 100 meter 
från Flatens strandlinje, cirka 250 kvadratmeter. Områ-
det omfa  as av stadsplan för Vägen Rönninge Stn - Lilldal 
som vann laga kra   den 9 oktober 1959, vilket innebär 
a   området idag inte omfa  as av strandskydd. Det 
generella strandskyddet infördes först år 1975. Av 10 a 
§ lagen (1998:811) om införande av miljöbalken framgår 
a   strandskydd inträder när en fastställd generalplan, 
stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersä  s av en 
ny detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900). I och 
med a   en ny detaljplanen ersä  er gällande stadsplan 
inträder strandskydd inom en liten del av planområdet. 

STRANDSKYDD - PLANFÖRSLAG 
Strandskyddet föreslås upphävas för den del som ligger 
inom planområdet. Enligt Miljöbalkens 7 kapitel 18 c § 
fi nns sex särskilda skäl vid prövning av upphävande av 
strandskydd. Det andra skälet avser om området genom 
en väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen. Upphävan-
det av strandskyddet inom detaljplanen mo  veras genom 
det andra särskilda skälet. Området där strandskydd före-
slås upphävas består idag av gatumark med in  lliggande 
vägren och med gles växtlighet som saknar koppling  ll 
sjön och strandlinjen. Området upplevs som väl avskilt 
från området närmast strandlinjen på grund av Rönninge-
vägen och befi ntlig villabebyggelse. 

Området där strandskydd inträder planeras för GATA, 
SKYDD (översvämningsyta) och NATUR med kommunalt 
huvudmannaskap. Planbestämmelsen a4 - Strandskyddet 
är upphävt, har förts in på plankartan.

RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN
Recipient för planområdet är sjön U  ran (va  enföre-
komst SE656562-131394). Delar av planområdet  llhör 
e   delavrinningsområde för sjön Flaten som sedan myn-
nar ut i recipienten U  ran.

Ekologisk status
Enligt VISS senaste klassning, beslutad 2019-07-09, 
uppnådde U  ran kategorin O  llfredsställande ekologisk 
status. Kvalitetskravet är God ekologisk status  ll år 2027. 
Den största bidragande orsaken  ll U  rans status är över-
gödning på grund av växtplankton, vilken är anledningen 
 ll a   U  ran uppnådde kategorin O  llfredsställande 

ekologisk status. Totalfosfor och den sammanvägda be-
dömningen av Särskilda förorenade ämnen (SFÄ) uppgår 
 ll kategorin må  lig.  

Kemisk ytvattenstatus
Enligt VISS senaste klassning, beslutad 2020-03-27, 
uppnådde U  ran kategorin Uppnår ej god status. Anled-
ningen är a   de prioriterade ämnena kvicksilver, polybro-
merade difenyletrar (PBDE) och PFOS överskrider aktuella 
gränsvärden. Ämnena kvicksilver och PBDE är belagda 
med mindre strängare krav då Va  enmyndigheten har 
bedömt möjligheten  ll a   underskrida gällande gränsvär-
den som tekniskt omöjlig.

Strandskydd föreslås upphävas inom orangemarkerat område 
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DAGVATTEN 
Bjerking AB har tagit fram en dagva  enutredning där 
planområdet är indelat i fyra huvudområden fördelat 
mellan nio delområden. Flöden och föroreningar 
har beräknats före och e  er exploatering samt med 
åtgärdsförslag. I utredningen har även översvämningsrisk 
studerats. Mer informa  on om översvämningsrisk fi nns 
under avsni  et “Översvämningsrisk”.

Befintliga flöden
Flöden beräknat för befi ntlig situa  on är beräknat u  från 
e   20- och 100-årsregn utan klima  aktor med rinn  d 20 
minuter. Flödena är beräknade u  från de nio tekniska 
delområdena med totalt fyra huvudområden (Figur 24). 
Beräknat fl öde för Tvärförbindelsen 1,2 och 3 uppgår vid 
e   20-årsregn  ll 47 l/s och 79 l/s för e   100-årsregn. 
Beräknat fl öde för Salemsvägen uppgår vid e   20-årsregn 
 ll 110 l/s och 190 l/s för e   100-årsregn. Beräknat fl öde 

för Sveafas  gheter 1, 2 och 3 uppgår vid e   20-årsregn  ll 
73 l/s och 126 l/s för e   100-årsregn. Beräknat fl öde för 
Rönningeporten II och III uppgår vid e   20-årsregn  ll 21 
l/s och 36 l/s för e   100-årsregn. Se tabell nedan.

Tekniska avrinningsområden inom planområdet

Planerad situation
Flöden beräknat för planerad situa  on är beräknat 
u  från e   20- och 100-årsregn med klima  aktor på 
1,25 och med rinn  d på 20 minuter. Beräknat fl öde för 
Tvärförbindelsen 1,2 och 3 uppgår vid e   20-årsregn  ll 
144 l/s och 253 l/s för e   100-årsregn. Beräknat fl öde för 
Salemsvägen uppgår vid e   20-årsregn  ll 170 l/s och 209 
l/s för e   100-årsregn. Beräknat fl öde för Sveafas  gheter 
1, 2 och 3 uppgår vid e   20-årsregn  ll 243 l/s och 410 l/s 
för e   100-årsregn. Beräknat fl öde för Rönningeporten 
II och III uppgår vid e   20-årsregn  ll 51 l/s och 87 l/s för 
e   100-årsregn. Se tabell nedan.

Tabell över befi ntliga fl öden inom de olika avrinningsområdena

Tabell över fl öden e  er exploateringen inom de olika avrinnings-
områdena
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Fördröjningsbehov
Beräkningar av fl öden vid e   dimensionerande 20-årsregn 
med en klima  aktor på 1,25 visar a   det totala fl ödet 
inom utredningsområdet ökar från 251 l/s  ll 608 l/s. Den 
erforderlig fördröjningen ska e  er exploatering uppgå 
 ll samma fl öden som för befi ntlig situa  on. Den totala 

volymen som behöver fördröjas e  er exploatering för 
a   uppnå samma u  löde som innan exploatering är 435 
kubikmeter.   

Föroreningsberäkningar
Generella föroreningsberäkningar för hela planområdet 
har tagits fram för befi ntlig situa  on, planerad situa  on 
utan och med dagva  enåtgärder. Beräkningarna har 
utgå   ifrån en nederbörd på 590 mm/år. Med föreslagna 
dagva  enåtgärder beräknas föroreningarna minska för 
samtliga ämnen jämfört med befi ntlig situa  on. Fokus vid 
anläggning av samtliga dagva  enlösningar bör vara a   
op  mera reningen av näringsämnen i dagva  en. De  a 
kan generera y  erligare posi  va eff ekter för a   uppnå 
MKN för ytva  en i va  enförekomsten U  ran.

Då exploateringen enligt beräkningar leder  ll en 
minskning av beräknade föroreningar bedöms föreslagna 
dagva  enåtgärder inom området bidra  ll a   minska 
föroreningsbidraget från planområdet, vilket möjliggör 
uppfyllandet av MKN i va  enförekomsten U  ran.

Åtgärdsförslag
Nedan beskrivs planerade åtgärder för samtliga 
delområden inom planområdet. Generellt för ny 
bebyggelse inom planområdet gäller a   alla byggnader 
inom planområdet ska säkras från ytavrinning in mot 
fasaden. För a   uppnå säkra bebyggelsen ska marken 
närmast huskropparna ges en marklutning ut från 
byggnaderna. Minsta lutning från byggnaderna bör vara 
1:20 de tre närmaste metrarna, däre  er kan markytan 
ges en fl ackare lutning (enligt Svenskt va  en P105). Inom 
delar av planområdet fi nns höga grundva  ennivåer. En 
generell planbestämmelse om a   “Konstruk  oner ska 
anläggas va  entäta under grundva  ennivån” har därför 
lagts  ll på plankartan. 

Säkerställandet av a   erforderlig fördröjning och rening 
av dagva  en kommer a   regleras med avtal med ansvarig 
part. Avtalet ska även reglera a   en skötselplan ska tas 
fram. 

Tvärförbindelse 1 (Tvärförbindelsens östra del)
Inom området Tvärförbindelse 1 krävs en fördröjning 
motsvarande 20 kubikmeter för a   inte öka 
fl ödesbelastningen ut från området jämfört med 
befi ntlig situa  on. Dagva  en föreslås fördröjas och 
renas i gräsbeklädda makadammagasin längs med 
tvärförbindelsens båda sidor. Den norra delen av vägen 
planeras anläggas bomberad. Antaget e   poröst lager på 
cirka 0,5 meter samt en porositet på cirka 30 procent, 
krävs e   minsta ytbehov på cirka 135 kvadratmeter 
för a   möjliggöra erforderlig fördröjningsvolym. Som 
åtgärd föreslås e   gräsbeklä   makadammagasin om 
164 kvadratmeter, vilket ger en fördröjning om cirka 24 
kubikmeter. 

Området Tvärförbindelsen 1 planläggs som GATA med 
kommunalt huvudmannaskap. Användningen möjliggör 
anläggandet av dagva  enåtgärder. Bredden på området 
för GATA har anpassats för a   kunna inrymma föreslagna 
gräsbeklädda makadammagasin på vardera sida om 
tvärförbindelsen. 

Tvärförbindelse 2 (Tvärförbindelsens västra del och 
område för förskolans parkering)
Inom området Tvärförbindelse 2 krävs en fördröjning 
motsvarande 50 kubikmeter för a   inte öka 
fl ödesbelastningen ut från området jämfört med befi ntlig 
situa  on. Gräsbeklädda makadamdiken ska anläggas 
längs med tvärförbindelsens båda sidor. E   större område 
med gräsbeklä   makadamdike ska anläggas sydväst 
om förskolans parkering, varför vägen rekommenderas 
vara skevad norrut. Antaget e   poröst lager på cirka 
0,5 meter samt en porositet på cirka 30 procent, krävs 
e   minsta ytbehov på cirka 214 kvadratmeter för 
makadammagasinet kombinerat med en översilningsyta 
om 192 kvadratmeter för a   möjliggöra erforderlig 
fördröjningsvolym. Översilningsytan har även en 
mul  funk  on då den är planerad för a   omhänderta 
stora mängder va  en vid skyfall. Ytan är därmed större än 
vad som krävs för omhändertagande av enbart dagva  en. 
Parkeringsytan ska anläggas med en svag lutning mot 
sydväst mot planerad översilningsyta. 

 Delar av området Tvärförbindelsen 2 planläggs som 
GATA med kommunalt huvudmannaskap. Användningen 
möjliggör anläggandet av dagva  enåtgärder längs med 
tvärförbindelsens båda sidor. 
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Salemsvägen planeras anläggas bomberad, varför 
åtgärder planeras längs vägens båda sidor. Det krävs en 
fördröjning motsvarande cirka 65 kubikmeter för a   inte 
öka fl ödesbelastningen ut från området jämfört med 
idag. För det öppna makadamdiket har det antagits a   de 
anläggs med e   poröst lager på cirka 0,5 meter samt en 
porositet på cirka 30 procent.

Med anledning av behov som ställs vid skyfallshantering 
har regnväxtbäddarna och det öppna makadamdiket 
överdimensionerats i förhållande  ll de krav som 
ställs på fördröjningsvolym gällande dagva  en. Totalt 
krävs en area på 400 kvadratmeter för makadamdiket 
och en motsvarande area på 392 kvadratmeter för 
regnväxtbäddar. De  a ger en fördröjningsvolym på
60 respek  ve 147 kubikmeter, vilket totalt innefa  ar 207 
kubikmeter.

Området Salemsvägen planläggs som GATA med 
kommunalt huvudmannaskap. Användningen möjliggör 
anläggandet av planerade dagva  enåtgärder. Bredden på 
området för GATA har anpassats för a   kunna inrymma 
planerade makadammagasin och regnväxtbäddar på 
vardera sida om Salemsvägen.

Gemensamt för Sveafastigheter 1, 2 och 3
Inom områdena Sveafas  gheter 1, 2 och 3 har 
grundva  ennivåer uppmä  s i nivå med befi ntlig 
markyta. De ytliga grundva  ennivåerna behöver 
tas i beaktning vid höjdsä  ning av kvarteret och 
u  ormandet av dagva  enåtgärderna. Den fram  da 
höjdsä  ningen innebär a   markytan generellt höjs i 
jämförelse med befi ntlig marknivå. Vissa lägre liggande 
områden, belägna bortom planerad bebyggelse, 
kommer a   kvarstå och inom delar av Sveafas  gheter 
2 (centralt inom kvarteret) och Sveafas  gheter 3 
(radhusområdet) kommer även markavva  ning ske 
i form av infi ltra  onsstråk där va  net avleds mot 
Tvärförbindelsen. Den förändrade markanvändningen 
medför en större andel hårdgjorda ytor, vilket på sikt 
minskar den lokala grundva  enbildningen och ökar den 
ytliga avrinningen, vilket bedöms ha en avsänkande eff ekt 
på grundva  ennivåerna. De  a bedöms sammantaget 
möjliggöra nedan planerad dagva  enhantering.  

Området sydväst om förskolans parkering, 
översilningsytan, planläggs med användningen PARK med 
kommunalt huvudmannaskap.
Användningen har komple  erats med 
egenskapsbestämmelsen fördröjning1 för a   säkerställa 
a   e    llräckligt stort område för dagva  enanläggningen 
och skyfall reserverats.

Beläggningen på förskolans parkeringsyta ska vara 
genomsläpplig och markens hårdgörningsgrad har 
reglerats med planbestämmelsen b6 - ”Endast 70 % av 
markytan får hårdgöras.”

Tvärförbindelse 3 (område för förskola)
Inom området Tvärförbindelse 3 krävs en fördröjning 
motsvarande 50 kubikmeter för a   inte öka 
fl ödesbelastningen ut från området jämfört med 
befi ntlig situa  on. Stora delar av förskoleområdet 
föreslås anläggas med genomsläpplig beläggning. 
Erforderlig fördröjningsvolym ska renas i infi ltra  onsstråk/
regnväxtbäddar. 

Antaget a   båda typerna av dagva  enåtgärder 
anläggs med ytmagasin med djup 0,15 meter, e   
poröst lager med djup 0,5 meter samt en porositet 
på cirka 15 procent, krävs en minsta anläggningsyta 
på 230 kvadratmeter för a   möjliggöra erforderlig 
fördröjningsvolym.

Dagva  enåtgärder inom förskoleområdet ska placeras 
nedströms, det vill säga i områdets södra delar. Rening 
och fördröjning av dagva  en ska ske så nära källan 
som möjligt. Dagva  en som avrinner på hårdgjorda 
ytor så som exempelvis tak och gård ska avledas  ll en 
dagva  enanläggning för rening och fördröjning.

Beläggningen på förskolans gård ska vara genomsläpplig 
och markens hårdgörningsgrad har reglerats med 
planbestämmelsen ”b3 - Endast 30 % av markytan får 
hårdgöras”.

Salemsvägen
Det gräsbeklädda makadammagasinet som föreslås 
för Tvärförbindelsens föreslås delvis även längs med 
Salemsvägen  llsammans med e   längre öppet 
makadammagasin samt nedsänkta regnväxtbäddar. 
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Sveafastigheter 1 (Lamellhusen)
Inom området Sveafas  gheter 1 krävs en fördröjning 
motsvarande 50 kubikmeter för a   inte öka 
fl ödesbelastningen ut från området jämfört med befi ntlig 
situa  on. Dagva  en föreslås fördröjas och renas i 
regnväxtbäddar. Regnväxtbäddarna ska vara nedsänkta 
0,15 meter med e   poröst lager på 0,5 meter och en 
dränerbar porositet på 15 procent. Regnväxtbäddarna 
kräver minst 220 kvadratmeter i ytbehov för a   uppnå 
 llräcklig fördröjning och rening. Regnväxtäddarna ska 

placeras fördelat mellan de tre huskropparna.

För a   avleda dagva  en från det kuperade skogsområdet 
sydväster om lamellhusen ska e   avledande dike/mur 
anläggas. Diket/muren bör dimensioneras e  er e   
100-årsregn med klima  aktor. 

Markens hårdgörningsgrad har reglerats med 
planbestämmelser ”b4 - Endast 30 % av markytan får 
hårdgöras” och ”b3 - Endast 20 % av markytan får 
hårdgöras”.

Sveafastigheter 2 (Parkhusen)
Inom området Sveafas  gheter 2 krävs en fördröjning 
motsvarande 70 kubikmeter för a   inte öka 
fl ödesbelastningen ut från området jämfört med befi ntlig 
situa  on. Dagva  en planeras fördröjas och renas i 
regnväxtbäddar längs parkhusens östra sida samt i e   
infi ltra  onsstråk längs med kvartersvägen väster om 
parkhusen. U  ormningen av kvartersgatan ska anläggas 
skevad mot planerad dagva  enåtgärd. Infi ltra  onsstråket 
ska vara nedsänkt 0,2 meter med e   poröst lager på 
0,5 meter och en dränerbar porositet på 15 procent. 
Infi ltra  onsstråket planeras som en mul  funk  onell 
anläggning för både dagva  en och skyfallshantering.

Regnväxtbäddarna kräver minst 95 kvadratmeter 
i ytbehov för a   uppnå  llräcklig fördröjning och 
rening. Infi ltra  onsstråket kräver en yta på minst 200 
kvadratmeter. 

E   2,5 meter bre   egenskapsområde har reserverats 
längs med kvartersgatan, väster om parkhusen. 
Planbestämmelsen “n2 - Marken är avsedd för 
dagva  enhantering” reglerar området. Markens 
hårdgörningsgrad har reglerats med planbestämmelser 

”b2 - Endast 10 % av markytan får hårdgöras” samt 
”b4 - Endast 30 % av markytan får hårdgöras”. Inom 
parkområdet planeras även för en översvämningsyta. 

Sveafastigheter 3 (Radhusen)
Inom området Sveafas  gheter 3 krävs en fördröjning 
motsvarande 95 kubikmeter för a   inte öka 
fl ödesbelastningen ut från området jämfört med befi ntlig 
situa  on. Dagva  en föreslås fördröjas och renas i tre 
regnväxtbäddar längs med radhusens kortsidor. E   
infi ltra  onsstråk delvis kombinerat med e   avledande 
dike längs med radhusens baksida planeras med en 
kombinerad användning för a   kunna avleda stora regn 
och skyfall. För a   mindre regn inte ska avva  nas
direkt ut mot gatan från söder kan en kupolbrunn anslutas 
i slutet av skyfallsdiket. Regnväxtbäddarna behöver har 
e   ytbehov på 160 kvadratmeter och infi ltra  onsstråket 
230 kvadratmeter. Infi ltra  onsstråket ska även rena 
och fördröja dagva  en från vändgatan in  ll radhusen. 
Vägen ska anläggas skevad i riktning mot planerat 
infi ltra  onsstråk för a   ta hand om vägdagva  net. 
Infi ltra  onsstråket ska u  ormas för a   kunna möjliggöra 
avledning från e   100-årsregn med klima  aktor.

E   område längs med vändgatans norra sida har 
reserverats på plankartan med planbestämmelsen “n2 - 
Marken är avsedd för dagva  enhantering”. 

Markens hårdgörningsgrad har reglerats med 
planbestämmelser ”b3 - Endast 20 % av markytan får 
hårdgöras”. 

För a   säkra radhusen från översvämning har plankartan 
reglerats med planbestämmelsen ”a5 - Slutbesked får inte 
ges för radhus förrän e   avskärande dike för skyfall har 
anlagts söder om egenskapsområdet”.  

Rönningeporten II (öster om Salemsvägen) 
Inom området Rönningeporten II krävs en fördröjning 
motsvarande 30 kubikmeter för a   inte öka 
fl ödesbelastningen ut från området jämfört med befi ntlig 
situa  on. På grund av markens beskaff enhet och 
höjdförhållanden planeras endast 25 kubikmeter fördröjas 
inom området. Resterande 5 kubikmeter kompenseras 
inom Rönningeporten III, vilket är fördelak  gt både för 
möjlighet  ll fördröjning och rening.
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Dagva  net föreslås omhändertas i regnväxtbäddar och 
antas vara nedsänkta med e   djupt ytlager på 0,2 m 
samt e   poröst lager på 0,5 meter med en porositet på 
cirka 15 procent. Erforderlig fördröjningsvolym ger då 
upphov  ll e   minsta ytbehov om cirka 90 kvadratmeter. 
Regnväxtbäddarna föreslås anläggas med häl  en av den 
erforderliga volymen på bebyggelsens västra respek  ve 
östra sida. E   avledande dike, med svag lutning mot 
Salemsvägen och fall bort från byggnaden, planeras 
längs med bergssidan öster om planerad bebyggelse. 
Sy  et med diket är a   skydda planerad bebyggelse mot 
 llströmmande va  en och diket bör dimensioneras e  er 

e   100-årsregn med klima  aktor. En kupolbrunn bör 
anläggas i dikets slut för a   va  net inte ska ledas direkt ut 
mot gatan. 

a6 - Slutbesked får inte ges för fl erbostadshus förrän 
e   avskärande dike för skyfall har anlagts nordost om 
egenskapsområdet. 

Markens hårdgörningsgrad har reglerats med 
planbestämmelser ”b5 - Endast 40 % av markytan får 
hårdgöras” och ”b4 - Endast 30 % av markytan får 
hårdgöras”.

Rönningeporten III (väster om Salemsvägen) 
Inom området Rönningeporten III krävs en 
fördröjning motsvarande 6 kubikmeter för a   inte öka 
fl ödesbelastningen ut från området jämfört med befi ntlig 
situa  on. För a   kompensera för dagva  enfl öde inom 
Rönningeporten II ska omhändertagande av dagva  en 
möjliggöras för 11 kubikmeter inom Rönningeporten 
III. Takva  net ska ledas  ll regnväxtbäddar som ska 
anläggas längs med bebyggelsens östra och västra sida. 
Växtbaddarna föreslås vara nedsänkta 0,2 meter med e   
poröst lager på 0,5 meter och en dränerbar porositet på 
15 procent. Med det antagandet krävs e   minsta ytbehov 
på cirka 40 kvadratmeter för a   möjliggöra erforderlig 
fördröjningsvolym.

För a   leda bort va  en vid större regn från berget väster 
om området ska e   avledande dike anläggas. Diket ska 
ges en svag lutning i riktning mot ytan mellan Rönninge 
porten III och det sydligaste lamellhuset. Diket ska 
dimensioneras för e   100-årsregn med klima  aktor. 

Markföroreningars påverkan på planerade 
dagvattenåtgärder
Framtagen miljöteknisk markundersökning har 
påvisat föroreningar över Känslig markanvändning i 
4 av totalt 23 provpunkter inom hela planområdet. I 
delområdet Tvärförbindelsen 1 har två provpunkter 
( 20B18 och 20B22) påvisat förhöjda halter mellan 
Känslig markanvändning (KM) och Mindre känslig 
markanvändning (MKM) i ytlig jord. I båda provpunkterna 
avgränsades föroreningen på 0,5 m respek  ve 0,3 
m under markytan, vilket innebär a   föroreningarna 
endast är ytliga. Vid anläggandet av den planerade 
tvärförbindelsen kommer schaktning a   u  öras och 
massorna kommer troligtvis a   tas bort. I två u  agna 
prover inom Salemsvägen, 20B05 (1-2 m) och 20B15 
(0-1 m), överskred halter riktvärdet för MKM. I prov 
20B05 (1-2 m) översteg halter PAH-H riktvärdet för 
MKM. Föroreningen är avgränsad i djupled genom två 
prov u  agna i samma punkt på nivåerna 0-1 m och 2-3 
m. Provet klassar e   segment av ledningssträckan och 
avgränsas av 20B03 åt sydöst och 20B07 åt nordväst. 
Mängden förorenade massor kommer a   reduceras i 
och med ledningsarbetena och jordarten bedömdes i 
fält vara lerig silt vilket har en låg genomsläpplighet. Prov 
20B15 (0-1 m) innehöll enligt laboratorieanalyser halter 
av arsenik, kadmium, kvicksilver och nickel över riktvärdet 
för MKM. Provet är u  aget i ytlig fyllning och kommer 
enligt föreslagen bedömningsgrund behöva åtgärdas i 
samband med planerade ledningsarbeten och planerad 
ombyggna  on vägen. Sammantaget bedöms idag de 
förorenade massorna över MKM i provpunkterna 20B05 
och 20B15 utgöra en mindre del av området. I samband 
med ledningsarbeten kommer även en stor del av de 
förorenade massorna a   schaktas bort, vilket vidare 
reducerar mängden förorenade massor. De påvisade 
föroreningarna underlagras även av täta jordlager, 
vilket vidare minskar risken för spridning av eventuella 
res  öroreningar.

Kommunen bedömer, likt dagva  enutredningen, a   de 
förorenade massor inte kommer a   påverka föreslagna 
dagva  enåtgärder.
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Dagva  enåtgärder inom planområdet, utdrag ur dagva  enutredning, Bjerking AB

Teckenförklaring
Flödespil
Sekundär avrinningsväg
Grundkarta

Föreslagen dagvattenanläggning
Avledande dike
klInfiltrationsstråk

k
k Nedsänkt regnväxtbädd

Öppet makadamdike

k
kNedsänkt regnväxtbädd

Översilningsyta
Gräsklätt makadamdike

Delområde
Rönningeporten 2 (Vestigiafast)
Rönningeporten 3 (Vestigiafast)
Salemsvägen
Sveafastigheter
Tvärförbindelsen

Planerad markanvändning
GC-väg
Grönyta
Parkering
Parkmark
Skogsmark
Skolområde
Tak
Terrass
Väg

Bilaga 2 - Åtgärdsförslag Södra Hallsta

Uppdragsnamn: Södra Hallsta
Uppdragsnummer: 19U1807
Handläggare: G. Hjerpe
Datum: 2022-03-16
Version: Slutleverans

0 60 12030 Meter

¯
Tvärförbindelsen 3

LOD
Då skolområdets exakta utformning inte
är framtagen i detta skede föreslås inga
platsspecifika åtgärder. 

Erforderlig fördröjningsvolym, 50 m3

Tvärförbindelsen 2

Omhändertagning av
dagvatten i gräsbeklätt
makadamdike
Erforderlig
fördröjningsvolym, 50 m3

Sveafastigheter 3

Omhändertagning av
dagvatten i regnväxtbäddar
och Infiltrationsstråk
Erforderlig fördröjningsvolym,
95 m3

Salemsvägen

Omhändertagning av dagvatten i gräsbeklätt makadamdike
Erforderlig fördröjningsvolym, 65 m3

Rönningeporten 3
(Vestigia Fastigheter AB)

Omhändertagning av dag-
vatten i regnväxtbäddar
Erforderlig fördröjnings-
volym, 5 m3

Föreslagen fördröjnings-
volym, 10 m3

Tvärförbindelsen 1

Omhändertagning av dagvatten i
gräsbeklätt makadamdike
Erforderlig fördröjningsvolym, 20 m3

Sveafastigheter 1

Omhändertagning av dagvatten i
regnväxtbäddar
Erforderlig fördröjningsvolym, 50 m3

Sveafastigheter 2

Omhändertagning av dag-
vatten i regnväxtbäddar
och Infiltrationsstråk
Erforderlig fördröjnings-
volym, 70 m3

Rönningeporten 2
(Vestigia Fastigheter AB)

Omhändertagning av
dagvatten i regn-
växtbäddar
Erforderlig fördröjnings-
volym, 30 m3

Föreslagen fördröjnings-
volym, 25 m3

Stora regn och
Skyfall

Hanteringen av stora
regn och skyfall har
utretts och beskrivs
närmare i Skyfalls-
utredning Södra
Hallsta, endast
placering av kritiska
höjd-/ lågpunkter och
stråk markeras ut här.
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HÄLSA OCH SÄKERHET

ÖVERSVÄMNINGSRISK
DHI Sverige AB har genomfört en detaljerad 
skyfallsmodellering i sy  e a   planområdet ska uppfylla 
översvämningskraven vid skyfall vid e   klimatanpassat 
100-årsregn. Översvämningsutredningen visar a   planen 
inte medför a   översvämning orsakar skador innanför 
planområdet och a   översvämningsriskerna inte ökar 
utanför planområdet e  er detaljplanens genomförande 
med föreslagna åtgärder.

Befintliga förhållanden
Översvämningskartor har tagits fram som visar maximala 
beräknade va  endjup, fl öden samt fl ödesriktningar 
under e   översvämningsförlopp för e   fram  da 
100-årsregn. Redovisade modellresultat baseras på en 
simuleringsperiod om 12  mmar från e   100-årsregns 
start. Simuleringsperioden har valts så a   den 
huvudsakliga va  entransporten skall ha hunnit avstanna 
i alla delar av avrinningsområdena, det vill säga a   allt 
va  en ska ha hunnit fram  ll modellens lågpunkter.

I nuläget samlas stora mängder va  en i lågpunkter inom 
planområdet. Va  en från västra delen av planområdet 
samlas i e   lågstråk (1) och rinner vidare mot en stor 
lågpunkt längs Rönningevägen (2). Lågpunkten vid 
Salemsvägen i östra delen av planområdet (3) tar 
emot va  en från områden nordöst om planområdet. 
Ytliga va  envolymer från dessa områden rinner ned 
mot Salemsvägen, vidare fram  ll korsningen med 
Skogsrovägen och sedan in på naturmarken och fördröjs 
i lågpunkten 3. När lågpunkten 3 är full rinner va  net 
vidare mot sydost  llbaka in på Salemsvägen och vidare 
söderut ner mot Skönviksparken i Rönninge centrum.

Förhållanden efter exploatering
Till följd av exploateringen kommer större 
markförändringar ske, vilket förändrar fl ödesvägarna 
för dagva  en inom planområdet. Den stora lågpunkten 
i naturmarken väster om Salemsvägen planeras fyllas 
ut och bebyggas med lamellhus. Lågpunkten längs 
Rönningevägen på västra sidan av detaljplanområdet 
kommer också delvis a   fyllas ut i samband med a   
tvärförbindelse mellan Rönningevägen och Salemsvägen 
anläggs. De  a betyder a   stora ytor för skyfallsfördröjning
behöver planeras i samband med exploatering för a   

återskapa lågpunkter och säkerställa a   fl ödet från 
planområde inte ökar i samband med exploatering.

Skyfallsåtgärder
I skyfallsanalysen har åtgärder tagits fram för a   
säkerställa a   situa  onen vid skyfall inte försämras e  er 
exploatering. Framtagen skyfallshantering sy  ar  ll a   
ge en systemlösning för hur den ytliga översvämningen 
ska hanteras. Exakt u  ormning har inte fastställts i de  a 
skede, utan framtagna principer och dimensionerande 
volymer för hantering har tagits fram och ska säkerställas 
i fortsa   fi nplanering av området. Skyfallsåtgärder 
har arbetats in i pågående projekteringshandlingar 
och kommer a   utvecklas y  erligare i nästa skede. På 
nästa sida illustreras planerade skyfallsåtgärder inom 
planområdet.

Beräknade maximala va  endjup för e   100-årsregn med kli-
ma  aktor 1,3 vid befi ntlig situa  on
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Planerade skyfallsåtgärder och fl ödesvägar, DHI Sverige  
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Föreslagna åtgärder inom västra delen 
av planområdet samt tvärförbindelsen 
(Sveafastigheter)
Vid skyfall rinner va  en in i planområde från naturmarken 
i söder. För a   kontrollera avrinningen ska e   avskärande 
stråk anläggas bakom radhusen i söder. En höjning (1) ska
även anläggas på s  gen bakom dansbanan för a   
leda va  net  ll avskärande stråk (2) i väster. På så sä   
begränsas mängden va  en som annars skulle rinna vidare 
mot Salemsvägen via lokalgata och gångstråk och som kan 
orsaka en översvämning vid garagenedfart (4). En
höjdpunkt ska även anläggas på lokalgatan vid (3) så 
a   va  en rinner mot skyfallsytan (A) och inte mot 
Salemsvägen. Skyfallsytan (A) utgörs av e   grönområde 
som ligger lägre än kringliggande bebyggelse och 
lokalgata. Skyfallsytan (A) ska anläggas med tät bo  en för 
a   förhindra grundva  enutströmning. 

För a   hantera skyfallsrisker för parkeringsgarage vid 
(4) ska höjdsä  ning säkerställa a   fl ödesvägen löper 
från lokalgatan  ll gångstråket och vidare ned mot 
dagva  enbäddar längs med Salemsvägen och inte ned i 
garagenedfarten. In  ll det södra lamellhuset längs
Salemsvägen ska en vall/stödmur (5) upp mot den 
slu  ande naturmarken på husets västra sida. De  a för a   
säkerställa a   inte avrinning från naturmarken rinner ned 
mot byggnaden.

Avskärande stråk bakom bebyggelse i söder (2) ska leda 
va  net vidare mot skyfallsytan (A) där va  net kan bli 
stående. Skyfallsytan bräddar mot tvärförbindelsen där 
va  net rinner vidare mot sydväst och nästa skyfallsyta (B). 
Skyfallsytan (B) är det som kvarstår från den stora
lågpunkten vid Rönningevägen. En upphöjning ska 
anläggas där GC-vägen korsar tvärförbindelsen (7) för 
a   styra va  net som rinner längs tvärförbindelse mot 
lågpunkterna (B) på vardera sida av tvärförbindelsen. 
E   avskärande stråk ska anläggas väster om bebyggelse 
i söder (6) för a   fånga va  en som rinner från 
naturmarken i väster. Stråket ska leda va  net vidare längs 
plangränsen  ll diket söder om tvärförbindelsen och 
sedan  ll skyfallsyta (B). 

Höjdsä  ning av skolgården i norr är inte framtagen än 
och markhöjder i skolområdet har antagits motsvara 
desamma som för befi ntlig situa  on. Va  net kommer 
ansamlas i de två

befi ntliga lågpunkterna som fi nns i området vilka ska 
ny  jas som skyfallsytor (C och D). E   bullerskydd (8) 
planeras a   anläggas runt förskolans sydöstra gräns. 
Skyddet kommer stoppa va  en från skolområdet a   ytligt 
rinna vidare ned på tvärförbindelsen från skyfallsytan (E).
Skyfallsyta (D) skapas lämpligen genom en kombina  on av 
justerad höjdsä  ning av förskolans gårdsmark samt med 
hjälp av vall/mur ned mot tvärförbindelsen, vilket skapar 
en fördämning  ll ytan uppströms.

Föreslagna åtgärder inom Sydöstra delen av 
planområdet och Salemsvägen (Vestiga)
Vid befi ntlig situa  on ses två större fl ödesvägar, dels 
norrifrån längs Salemsvägen och dels österifrån från 
befi ntlig bebyggelse längs Skogsrovägen, ned mot 
Salemsvägen och vidare in i den stora lågpunkten inom 
detaljplanområdet. I samband med exploateringen 
kommer lågpunkten inom planområdet fyllas ut och då 
krävs åtgärder för a   säkerställa a   nya fl ödesvägar
säkras, ytor för fördröjning behöver skapas för a   inte öka 
fl öden ut från planområdet.

Flödesvägen som rinner norrifrån längs Salemsvägen 
förslås ledas in på förskolans fas  ghet  ll skyfallsyta 
(D). För a   styra va  net  ll förskolefas  gheten ska e   
fartgupp (10) anläggas på Salemsvägen strax norr om den 
planerade cirkula  onsplatsen. Norr om fartguppet ska 
körytan vid extrema regn kunna avva  nas via en öppning 
(9) i tro  oar och bullerskydd in på förskolans fas  ghet. 
Öppningen på tro  oaren kan exempelvis bestå av en 
kanal med övertäckande galler. Vidare ska lågpunkten (D) 
u  ormas så a   dimensionerande volym kan inrymmas 
under dämningsnivå mot Salemsvägen.

En vall, såsom stödmur eller upphöjning (11) ska anläggas 
längs östra sidan av Salemsvägen med sträckning från den 
planerade cirkula  onsplatsen  ll Skogsrovägen. På så sä   
skärs befi ntlig fl ödesväg österifrån av och gräsytan öster 
om muren används som skyfallsyta (E). Ytan ligger
utanför planområdet men har iden  fi erats som den 
mest fördelak  ga för skyfallshantering och skapar 
inga skyfallskonsekvenser utanför planområdet. I 
Länsstyrelsens riktlinjer framgår även a   omkringliggande 
obebyggda områden kan tas i anspråk och fungera som 
skydd för planerad bebyggelse. Inga skyfallsåtgärder 
planeras utanför planområdet utan krönnivå på 
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vallösning styr hur mycket va  en som kan hanteras i ytan. 
U  ormning och val av vallösning kan styras av vad som är 
mest fördelak  gt u  från övriga aspekter i området.

Salemsvägen ligger lågt i rela  on  ll den nya bebyggelse 
som planeras på västra sidan av vägen och  ll 
befi ntlig naturmark på Salemsvägens östra sida. Längs 
Salemsvägen ska hela området mellan GC-banan och 
körytan ny  jas som en nedsänkt växtbädd/dike (12). 
Lågstråket ska samny  jas med dagva  enrening. E   dike 
(14) ska anläggas på östra sidan av Salemsvägen, från
Skogsrovägens anslutning ned  ll Rönningeporten II. 
Diket kommer a   avva  na lågpunkten på Salemsvägen 
och ta emot va  en som rinner från Skogsrovägen samt 
från naturmarken öster om diket. Det är vik  gt a   
korsningsområdet vid Skogsrovägen, som utgör en lokal 
svacka på Salemsvägen (13), har nollad kantsten mot 
både diket i öster och lågstråket i väster för a   säkra 
avrinningen från körbanan.

Bakom Rönninegporten II, i sydöstra hörnet av 
detaljplanområdet, ska e   avskärande stråk (15) skapas 
för a   hantera va  en från naturmarken i norr och 
leda va  net vidare mot Säbytorgsvägen. Kapaciteten i 
befi ntligt infi ltra  onsdike (16) söder om Säbytorgsvägen 
ska utökas för a   hantera de ökade fl ödena. 

Förhållanden efter exploatering med föreslagna 
åtgärder
E  er exploatering med föreslagna åtgärder framgår a   
översvämningsvolymer kan kontrolleras väl. In  ll e   fåtal 
byggnader ser det ut som a   va  en står in  ll fasad. Det 
är dock vik  gt a   ha i åtanke a   modellupplösningen 
är två meter och a   detaljplanens höjdsä  ning utgår 
från vägnätets höjder. Planerade avskärande stråk 
och diken nära byggnader kommer a   kontrollera 
översvämningsvolymerna. För höjdsä  ning inne på 
tomtmark runt byggnader är det vik  gt a   följa riktlinjer 
och säkra en lutning bort från fasad. Sammanfa  ningsvis 
så bedöms de maximala va  endjupen in  ll byggnader 
inte utgöra några skyfallsrisker.

Inom området planeras en transformatorsta  on vid 
skyfallsytan (A). Enligt framtagen skyfallsmodellering 
ser det ut som a   va  en blir stående vid 
transformatorsta  onens föreslagna placering. 

Transformatorsta  onen bedöms dock kunna placeras 
inom föreslaget område om den anläggs på en högre 
marknivå än anslutande skyfallsyta.

Som skyfallsåtgärd ska e   dike (14) anläggas öster om 
Salemsvägen. Diket kommer a   ligga nära den befi ntliga 
transformatorsta  onen. En dikeslösning med beräknad 
kapacitet ska kunna hantera kommande skyfallsvolymer. 
Dikesu  ormning in  ll transformatorsta  on ska dock 
utredas vidare vid projektering för a   bedöma om 
kapaciteten bäst skapas via dike eller med en kulverterad 
del.

Framkomligheten bedöms generellt som säkrad vid 
e   maximalt va  endjup under 0,2 meter. Maximala 
va  endjup på Salemsvägen övers  ger inte 0,1 meter med 
undantag för korsning med Skogsrovägen där va  endjup 
ses övers  ga 0,2 meter. Den centrala delen av körytan har 
dock e   maximalt va  endjup under 0,2 meter på en 4 
meter bred sek  on. Salemsvägen bedöms därmed som
framkomlig för fordon vid e   klimatanpassat 100-årsregn. 
Varak  gheten med va  endjup över 0,2 meter i 
lågpunkten på Salemsvägen är dock begränsad  ll enbart 
10 minuter. Tvärförbindelsens anslutning  ll Salemsvägen 
blir oframkomlig under 10 minuter vid studerad händelse. 
De  a då mer än 0,2 meter va  en ställer sig i båda 
körbanor vid den mest intensiva delen av regnet. Det 
fi nns dock alterna  va vägar som är framkomliga och 
samtliga fas  gheter kan nås via infart från Rönningevägen.

Beräknade maximala va  endjup och ytva  enfl öden i samband 
med e   klimatanpassat 100- årsregn för fram  da situa  on 
e  er exploatering med ovan beskrivna åtgärder
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Skyfallsrisk utanför planområdet
Det framgår a   det fi nns två ytliga u  löden från 
detaljplanområdet, e   längs Salemsvägen vid sek  on A 
och e   över Rönningevägen vid sek  on B. U  löde och 
total volym via sek  on A längs Salemsvägen minskar e  er 
exploatering med  föreslagna åtgärder. Maxfl ödet minskar 
från 2,0 kubikmeter per sekund  ll 1,6 kubikmeter per 
sekund och total volym som rinner igenom sek  on A 
minskar från 4 200 kubikmeter vid befi ntlig situa  on  ll 4 
000 kubikmeter e  er exploatering. Vid befi ntlig situa  on 
ses två parallella fl ödesvägar längs Säbytorgsvägen, en på 
vardera sida av vägen. E  er exploatering samlas va  en i 
fl ödesvägen längs södra sidan av vägen. För a   kontrollera 
denna fl ödesväg ska kapacitet i infi ltra  onsdiket (16) 
söder om Säbytorgsvägen ökas genom sänkning av dike 
och/eller förhöjd bräddnivå söderut genom kantsten eller 
höjd GC-bana.

Vid befi ntlig situa  on rinner inget va  en från 
planområdet över Rönningevägen. E  er exploatering 
blir det e   litet fl öde på maximalt 0,02 kubikmeter 
per sekund som rinner ut från planområdet och över 
Rönningevägen. U  lödet summeras  ll en volym 
på 10 kubikmeter som rinner igenom sek  on B 
e  er exploatering. Denna volym har tagits höjd för i 
dimensionerande volym som presenteras för skyfallsyta 
(C) in  ll tvärförbindelsens anslutning  ll Rönningevägen. 
Det bedöms därmed inte fi nnas risk för försämring av 
översvämningssitua  onen vid fas  gheter väster om 
Rönningevägen.

Teknisk utformning
För skyfallsåtgärder som tagits fram i utredningen har 
funk  on validerats med etablerad skyfallsmodell och 
dimensionerande volymer samt vik  ga nivåer beräknats. 
Funk  onen för utpekade åtgärder ska säkras i vidare 
arbete och exakt u  ormning behöver inte vara densamma 
som föreslagits i skyfallsmodellen. Skyfallsvolymer och 
tröskelnivåer inom de olika skyfallsanläggningarna 
ska  llsammans med utpekade fl ödesstråk säkras i 
höjdsä  ningen i vidare projekteringsarbete. Det är 
även vik  gt a   vid detaljhöjdsä  ning säkra lutning 
från huskropp och a   riskkonstruk  oner, såsom 
garagenedfarter, u  ormas så a   ytlig avrinning inte 
orsakar konsekvenser vid skyfall. 

Planbestämmelser för skyfallshantering
För a   säkerställa a   konsekvenser inte uppstår 
vid skyfall med e   klimatanpassat 100-årsregn har 
planbestämmelser reglerats på plankartan. Planerade 
översvämningsytor med  llräckligt utrymme för a   klara 
beräknade skyfallsvolymer har förts in på plankartan. 
Inom området har totalt sex områden reserverats, varav 
tre ytor ligger inom kommunens mark och resterande 
inom kvartersmark. Vissa skyfallsåtgärder, såsom diken 
och nedsänkta växtbäddar, planeras inom kommunens 
mark inom områden planlagt för GATA, varför ingen 
yta reserverats för dessa åtgärder. För a   säkerställa 
a   a   radhusen och Rönningeporten II inte får stående 
va  en vid fasad vid skyfall har bestämmelse om a   
avskärande diken ska uppföras innan slutbesked får ges. 
Detaljprojektering för skyfallsåtgärder inom kommunal 
mark pågår. 

För a   säkerställa a   konsekvenser inte uppstår vid 
skyfall med e   klimatanpassat 100-årsregn har följande 
planbestämmelser använts:

a5 - “Slutbesked får inte ges för radhus förrän e   avskärande 
dike för skyfall har anlagts söder om egenskapsområdet”,

a6 - “Slutbesked får inte ges för fl erbostadshus förrän 
e   avskärande dike för skyfall har anlagts nordost om 
egenskapsområdet”,

m3 - “Marken ska vara  llgänglig för översvämning vid skyfall”,

Fördröjning1 - “Fördröjningsmagasin för dagva  en”,

SKYDD1 - ”Översvämningsyta”.

Blivande kvartersmark för planerad bebyggelse ägs 
av kommunen. Marköverlåtelseavtal kommer a   
tecknas i samband med markförsäljning. Framtagna 
skyfallsåtgärder som tagits fram i skyfallsanalysen kommer 
a   regleras och säkerställas i marköverlåtelseavtalen med 
respek  ve exploatör.
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN - FÖRUTSÄTTNINGAR
Inom planområdet fi nns varierade jordarter. Enligt 
SGUS:kartvisar fi nns bland jordarterna, morän, urberg 
och gy  jelera. Enligt framtagana geotekniska utredningar 
fi nns jordarterna sand, torv, lös jord, humusjord,  gy  ja, 
silt, frik  onsjord, sandmorän, grusmorän och siltmorän.

Inom planområdet fi nns va

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN - PLANFÖRSLAG
Bjerking AB har tagit fram utredningar som berör 
områdena Rönningeporten II, Rönningeporten III, 
Salemsvägen och planerad förskola. För lamellhusen 
längs med Salemsvägen, parkhusen och radhusen 
har en gemensam utredningen tagits fram av 
COWI. Utredningarna har tagit hänsyn  ll fram  da 
klima  örändringar.

Lamellhus
Jordarter och schakt
Schaktdjupet för lamellhusen väntas variera mellan 3,2 
 ll 7,2 meter. Schaktbo  en kommer främst a   utgöras 

urschaktat berg, men även lokalt upp  ll 1 meter sand, 
sandmorän eller siltmorän. Schakt kommer a   behöva 
u  öras i berg och jord. Schakt kommer behöva u  öras 
i frik  onsjord under grundva  ennivån. Schakt för 
lamellhusen längs med Salemsvägen kommer a   behöva 
u  öras med spont på grund av stabilitetsskäl för a   
skydda befi ntliga ledningar och vägkropp.

Schakt i torv och gy  ja under grundva  ennivån kan 

komma behöva u  öras inom spont av stabilitetsskäl.

Det fi nns risk för hydraulisk bo  enupptryckning vid schakt 
i torv och gy  ja under grundva  ennivån.
Torv- och gy  jelagret kan med fördel punkteras innan 
schakt u  örs under grundva  ennivån.

Slänter och schaktbo  en behöver hållas fria från ytva  en 
och grundva  en så a   bo  enuppluckring och hydrauliskt 
grundbro   undviks samt så a   erosion av slänter undviks.

Grundläggning
Med hänsyn  ll markens beskaff enhet rekommenderas 
lamellhusen längs med Salemsvägen grundläggas 
på packad sprängbo  en alterna  vt packad 
sprängstensfyllning på avsprängt berg samt e  er 
urgrävning av sand eller lös jord, enligt förslag med nivå 
på garagegolv +30,0.

Konstruk  onerna ska u  öras va  entäta under 
grundva  ennivån. En generell planbestämmelse 
angående va  entät grundläggning under 
grundva  ennivån har använts. 

- ”Konstruk  oner ska u  öras va  entäta under 
grundva  ennivån”.

Länshållning
Schakt kommer a   u  öras under grundva  enva  ennivån. 
I vissa delar av området fi nns frik  onsjord närmast 
markytan, vilket innebär a   länshållning av grundva  en 
kommer a   behövas. Likaså behövs länshållning av 
 llrinnande ytva  en.

Parkhus
Jordarter och schakt
Totalt schaktdjup för parkhusen uppgår  ll cirka 3,4 
meter. Schaktbo  en kommer a   bestå av urschaktat berg, 
siltmorän eller sandmorän samt lokalt av torv eller lera. 
För parkhusen kommer schakt a   bli aktuell i frik  onsjord 
under grundva  ennivån. Schakt i torv och gy  ja under 
grundva  ennivån kan komma behöva u  öras inom spont 
av stabilitetsskäl.

Utdrag över planområdet från SGU:s kartvisare
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Det fi nns risk för hydraulisk bo  enupptryckning vid schakt  
torv och gy  ja under grundva  ennivån.
Torv- och gy  jelagret kan med fördel punkteras innan 
schakt u  örs under grundva  ennivån.

Slänter och schaktbo  en behöver hållas fria från ytva  en 
och grundva  en så a   bo  enuppluckring och hydrauliskt 
grundbro   undviks samt så a   erosion av slänter undviks.

Grundläggning
Parkhus i norr och söder Punkthuset längst i norr och det 
längst i söder rekommenderas grundläggas på packad 
sprängbo  en alt packad sprängsten på urschaktat berg 
och med pålgrundläggning, troligen borrade pålar. 
Följande planbestämmelse reglerar grundläggning för 
parkhusen: 

b6  - Grundläggning ska ske med hänsyn  ll platsens geotekniska 
förutsä  ningar så a   sä  ning och skred inte uppstår. 

Parkhuset i mi  en rekommenderas grundläggas på 
packad sprängbo  en alterna  vt packad sprängsten på 
berg e  er urgrävning av sand eller lös jord och på packad 
sprängbo  en alt packad sprängsten på avsprängt berg. 

Konstruk  onerna ska u  öras va  entäta under 
grundva  ennivån. En generell planbestämmelse 
angående va  entät grundläggning under 
grundva  ennivån har använts. 

- Konstruk  oner ska u  öras va  entäta under grundva  ennivån.

Länshållning
Schakt kommer a   u  öras under grundva  enva  ennivån. 
I vissa delar av området fi nns frik  onsjord närmast 
markytan, vilket innebär a   länshållning av grundva  en 
kommer a   behövas. Likaså behövs länshållning av 
 llrinnande ytva  en.

Radhus
Jordarter och schakt
Totalt schaktdjup för radhusen uppgår  ll cirka 1,5 meter 
om gy  ja och lera ski  as ur. Färdigt golv planeras upp 
 ll cirka 1 meter över markytan. Lera, silt och gy  ja 
fi nns under nivå för schaktbo  en. Då silt och siltmorän 
förekommer behöver slänter skyddas från nederbörd på 
grund av erosionsrisk.   

Grundläggning
Radhusen rekommenderas grundläggas på packad 
sprängsten e  er urgrävning av tjälfarligt material  ll 
frostsäker nivå. Större mäk  gheter av torv och gy  ja 
ski  as ur och ersä  s med frik  onsjord.

Förskola
Jordarter och schakt
Jordarterna består av frik  onsjord av siltmorän och berg. 
Bergets djup fi nns på mellan 0,5  ll 2,5 meter under 
befi ntlig markyta. 

Grundläggning, ras, skred och sättningar
Förskolan föreslås grundläggas med tjälsäker 
pla  grundläggning. Den planerade bebyggelsen på 
förskolefas  gheten bedöms inte vara utsa   för eller ge 
upphov  ll risk för ras och skred eller skadliga sä  ningar. 
Fram  da klima  örändringar kommer inte a   föranleda 
högre risk för ras eller skred inom undersökt område. 

Grundvatten
Inom området för planerad förskola har inget grundva  en 
i jord observerats. Med hänsyn  ll de ringa jorddjupen 
och de rela  vt högre läget bedöms marken på platsen 
vara fri   från grundva  en.

Tvärförbindelse
Jordarter och schakt
Jordarterna längs med tvärförbindelsen består främst av 
berg och frik  onsjordar såsom sandmorän, grusmorän 
och siltmorän. På vissa ställen förekommer silt, lera, torv 
och humusjord. Inga särskilda åtgärder såsom spont 
bedöms behövas vid schaktning inom tvärförbindelsen. 

Grundläggning, ras, skred och sättningar
Tvärförbindelsen bedöms inte vara utsa   för eller ge 
upphov  ll risk för ras och skred eller skadliga sä  ningar. 
Fram  da klima  örändringar kommer inte a   föranleda 
högre risk för ras eller skred inom undersökt område. 

Grundläggning och länshållning
I en punkt längs med tvärförbindelsen kan grundva  net 
förväntas vara artesiskt vid höga grundva  entryck, det 
vill säga a   grundva  net trycks upp över marknivån. 
Mätningar av grundva  net i området anger nivåer som 
ligger 0  ll 3 meter under befi ntlig markyta.
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Schakt kommer a   u  öras under grundva  enva  ennivån. 
Vid schaktning ska hänsyn  ll jordens sil  nnehåll tas. 
Pumpbrunnar och pumpgropar ska anläggas på vissa 
delar under genomförandet av tvärförbindelsen. 

Salemsvägen - VA-ledningar
Jordarter och schakt
Jordarterna längs med Salemsvägen består av berg, 
fyllning (sand, grus och block), silt, torv och frik  onsjord 
(siltmorän). Med hänsyn  ll stabilitetsproblem behöver 
schakt inom delar av tvärförbindelsen u  öras inom spont 
(strävad slagen och inom mo  ylld spontkasse  ). 

Grundläggning, ras, skred och sättningar
Stödmuren som planeras i anslutning  ll 
cirkula  onsplatsen på Salemsvägen/Tvärförbindelsen 
u  örs som fasadbeklädd geonätsarmerad jord. 
Salemsvägen bedöms inte vara utsa   för eller ge upphov 
 ll risk för ras och skred eller skadliga sä  ningar. Fram  da 

klima  örändringar kommer inte a   föranleda högre risk 
för ras eller skred inom undersökt område. 

Grundläggning och länshållning
Mätningar av grundva  net i området anger nivåer 
som ligger 1  ll 3 meter under befi ntlig markyta. Inga 
uppfyllnader eller anläggningar som kan ge upphov för 
ras och skred planeras. Schakt kommer a   u  öras under 
grundva  enva  ennivån. Vid schaktning ska hänsyn  ll 
jordens sil  nnehåll tas. Pumpbrunnar och pumpgropar 
ska anläggas på vissa delar under genomförandet av 
Salemsvägen. 

Rönningeporten II och III
Jordarter och schakt
Bergschakt kommer a   behöva u  öras för 
Rönningeporten II och bedöms som djupast bli 1,5 
meter. Schakt ska u  öras med en maximal släntlutning 
om 1:1,5 med trafi klast minst 1 meter från släntkrön ner 
 ll två meters djup. Innan etablering av exempelvis en 

mobilkran/betongpumpbil ska geotekniker kontaktas för 
a   kontrollera a   jorden har erforderlig bärförmåga.

Grundläggning, ras, skred och sättningar
Då bebyggelsen kommer a   anläggas både på berg och 
frik  onsjord ska grundläggning ske med både pål- och 
pla  grundläggning. I PM Geoteknik - Södra Hallsta - 

Ves  gia fas  gheter beskrivs a   grundläggning föreslås 
ske med borrade pålar av stål som borras minst 0,5 
meter eller tre gånger pålens diameter i friskt berg. Vid 
övergången mellan pla  grundläggning ska pålning u  öras 
med borrade pålar för a   pålarna ska erhålla erforderligt 
sidostöd. Borrade pålar rekommenderas a   användas där 
pålens längd genom jord unders  ger 3 meter.

Pla  grundläggning ska u  öras tjälsäkert och ska ske 
på berg eller sprängt berg, på minst 0,2 meter packad 
fyllning eller på packad sprängbo  en. 

Följande planbestämmelser reglerar a   en säker 
grundläggning inom Rönningeporten II och III sker:

b6  - Grundläggning ska ske med hänsyn  ll platsens geotekniska 
förutsä  ningar så a   sä  ning och skred inte uppstår. 

Grundläggning och länshållning
Länshållning av nederbörd och  llrinnande markva  en 
ska ske. 

SULFIDSULFID
Bjerking AB har provtagit borrkax från jord-berg-sonde-Bjerking AB har provtagit borrkax från jord-berg-sonde-
ring i fem provpunkter inom planområdet där lednings- ring i fem provpunkter inom planområdet där lednings- 
och vägarbeten planeras samt inom förskoleområdet. och vägarbeten planeras samt inom förskoleområdet. 
Provpunkterna är lokaliserade där bergschakt kan bli aktu-Provpunkterna är lokaliserade där bergschakt kan bli aktu-
ellt. Sammantaget visar genomförd undersökning a   det ellt. Sammantaget visar genomförd undersökning a   det 
fi nns sulfi dförande berg inom undersökningsområdet som fi nns sulfi dförande berg inom undersökningsområdet som 
kan klassas som syraproducerande. Dessa massor bör ejkan klassas som syraproducerande. Dessa massor bör ej
användas fri   inom undersökningsområdet utan vidare användas fri   inom undersökningsområdet utan vidare 
riskbedömning. Alla fem provpunkter innehöll en förhöjd riskbedömning. Alla fem provpunkter innehöll en förhöjd 
totalhalt av svavel, men endast fyra visade sig vara syra-totalhalt av svavel, men endast fyra visade sig vara syra-
producerande. producerande. 
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RADON
Enligt kommunens översiktsplan bedöms planområdet 
inte ligga inom riskområde för markradon. Radonmät-
ningar har trots det genomförts för planerad bebyggelse 
inom Rönningeporten II och III. Området Rönningeporten 
II klassas som normalradonmark och Rönningeporten III 
klassas som högradonmark. Inom normalradonmark ska 
bebyggelse uppföras radonskyddat och inom högradon-
mark radonsäkrat. Eventuellt återanvändning av sprängs-
ten och krossmassor ska ske med försik  ghet med hänsyn 
 ll radon. 

FÖRORENAD MARK - FÖRUTSÄTTNINGAR
Det fi nns inga kända markföroreningar inom planområ-
det. Cirka 150 meter norr om planområdet, inom fas  g-
heterna Lönnen 8, 9, 19, 20, 21 och 22, fanns en  digare 
plantskola. Öster om planområdet fi nns SRV:s återvin-
ningssta  on.

Poten  ellt förorenade områden. En  digare planskola i nordväst 
och befi ntlig återvinningssta  on i nordost

FÖRORENAD MARK - PLANFÖRSLAG
Spridning från plantskola
Nordväst om planområdet fanns  digare en plantsko-
la (inom fas  gheterna Lönnen 8, 9, 19, 20, 21 och 22). 
Fas  gheter som är förknippade med plantskolan är 
lokaliserade omkring 150 meter från planområdets gräns 
i nordväst. Grundva  enfl öden bedöms ske i motsa   

riktning från planområdet varför risken för spridning  ll 
planområdet har bedömts som liten. För a   säkerställa a   
inga bekämpningsmedel har spridit sig  ll planområdet 
har jord- och va  enprover tagits (20B30 och 20B41). Inga 
spår av bekämpningsmedel påträff ades vid analysen av 
proverna. Risken för spridning  ll planområdet bedöms 
som ringa och ingen y  erligare utredning i frågan bedöms 
nödvändig.

Rönningeporten II
Bjerking AB har tagit fram en miljöteknisk markundersök-
ning inom området för Rönningeporten II. Totalt borrades 
fem provpunkter. Genomförd miljötekniska undersök-
ning visar a   det vid en provpunkt (20B56) fi nns halter 
av bly över riktvärden för känslig markanvändning (KM). 
Påträff ade halter av bly var 59,6 med riktvärde för KM 
50. Halterna av bly bedöms vara en slumpmässig punkt-
vis förorening och har hi  ats på djupet mellan 1  ll 1,8 
meter. Provpunkten (20B56) är belägen inom föreslagen 
bebyggelses norra del. En yta som omsluter förorening-
en har lagts  ll på plankartan med planbestämmelsen 
a2  - Bygglov får inte ges för bebyggelse förrän markföro-
reningarna är avhjälpta. Området måste därmed saneras 
innan bostadsbebyggelse kan påbörjas.   

 

Provpunkt 20B56, förhöjda halter av bly över riktvärdet för 
känslig markanvändning
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Rönningeporten III
Inom området Rönningeporten III har inga föroreningar 
påträff ats. Inom området borrades fyra provpunkter. 
Samtliga massor vid exploatering bedöms kunnas klassas 
som massor med föroreningshalter under KM och kan 
om det är tekniskt möjligt, återanvändas inom samma 
område. 

VA-ledningen
Inom undersökningsområdet VA-ledningen analyserades 
totalt 24 jordprover från 12 borrpunkter med 40 
meters mellanrum längs med Salemsvägen. Sex av 
proverna visade på halter över riktvärdet för känslig 
markanvändning (KM) och två över riktvärdet för mindre 
känslig markanvändning (MKM). Ämnen som påträff ats 
övers  gande riktvärden för MKM är PAH-H, arsenik, 
kadmium, kvicksilver och nickel. Ämnen som övers  ger 
riktvärden för KM är alifater > C16-C35, koppar och nickel. 
De förhöjda halterna av alifater bedöms komma från torv 
med naturligt förhöjda halter av alifater och inte bestå av 
en förorening. Föroreningar över MKM har påträff ats vid 
föreslagen cirkula  onsplats och i nivå med det sydligaste 
föreslagna lamellhuset. Resterande föroreningar som 
överskrider riktvärden för KM har påträff ats mellan 
föreslagen cirkula  onsplats och infarten  ll Skogsrovägen 
samt inom den  föreslagna tvärförbindelsens östra del. 

Provtagning i asfalt gjordes i totalt sex punkter. Inga 
asfaltsprover visade på förhöjda halter över föreslagna 
åtgärdsmål för asfalt. Samtliga asfaltprover var klass 
1 enligt Trafi kverkets riktlinjer för hantering av asfalt 
(Vägverket, 2004:90), vilket innebär a   massor kan 
användas fri   som bär- och slitlager i vägkonstruk  on. 

Samtliga översko  smassor ska hanteras i enlighet med 
framtagen klassning som anges i “PM Miljöteknisk 
markundersökning - Södra Hallsta - VA-ledningen”. De 
förorenade massorna utbredning inom området har 
kunnat begränsats genom den täta provtagningen. 
Det innebär a   det inom totalt 67 meter av 
ledningssträckan fi nns massor som ska saneras, 
förslagsvis genom schaktning och transport  ll godkänd 
mo  agningsanläggning.

Då markföroreningar har påträff ats inom 
undersökningsområdet bör det i samband med

u  örandet av ledningsarbeten fi nnas beredskap för 
hantering av länsva  en. Hanteringen och
eventuell rening av länsva  net ska ske i samråd med 
 llsynsmyndighet och på e   sä   som

säkerställer a   inga föroreningar sprids från området. 

Förskolan
Inom undersökningsområdet för förskolan har inga halter 
över riktvärdet för KM påträff ats.

Tvärförbindelsen
För tvärförbindelsen får inte riktvärden för MKM 
överskridas. Ämnen som överskrider riktvärden för 
KM tas upp med anledning av eventuell hantering av 
översko  smassor. Tre (20B18, 20B22 och 20B15) av 17 
analyserade jordprover inom undersökningsområdet 
tvärförbindelsen innehåller halter över KM, varav endast 
e   prov (20B15) innehåller halter över MKM. Ämnena 
som påträff ats som övers  ger KM, men under MKM är 
alifater >C16-C35, koppar, nickel och kobolt. I provpunkt 
20B18 bedöms de förhöjda halterna alifater vara naturligt 
förekommande. 

Provpunkt 20B15, med halter som överskrider 
MKM, är samma provpunkt som redovisas inom 
undersökningsområdet VA-ledningen (belägen vid 
föreslagen cirkula  onsplats). Provpunkten innehåller 
halter av arsenik, kadmium, kvicksilver och nickel över 
riktvärdet för MKM. Föroreningen har kunnat avgränsats 
på djupet samt i östlig och sydlig riktning. För a   
avgränsa föroreningen norrut bör e   komple  erande 
prov bör tas norr om cirkula  ons i samband med 
genomförandet. Bjerking bedömer a   föroreningarna i 
provpunkter 20B18 och 20B22 inte behöver åtgärdas. 
Uppmä  a halter bör dock tas i beaktning vid hantering 
av översko  smassor i samband med anläggning av den 
planerade tvärförbindelsen. Komple  erande analyser 
visar a   det inte föreligger någon risk som mo  verar 
vidare undersökning. 

Två grundva  enprover har tagits inom 
undersökningsområdet (20B42 och 20B30). Halten 
nickel bedöms enligt SGU:s bedömningsgrunder som 
Må  lig halt vilket indikerar på en viss förhöjning. Bjerking 
bedömer a   halten nickel inte är förhöjd på grunda av en 
förorening utan av naturligt förhöjda halter i jord och

61



berg. Det är först vid Mycket hög halt som va  en bedöms 
som otjänligt som dricksva  en.

Då markföroreningar har påträff ats inom 
undersökningsområdet bör det i samband med 
u  örandet av ledningsarbeten fi nnas beredskap för 
hantering av länsva  en. Hanteringen och eventuell rening 
av länsva  net ska ske i samråd med  llsynsmyndighet och 
på e   sä   som säkerställer a   inga föroreningar sprids 
från området.

Lamellhus, radhus och parkhus 
Kommunen bedömer a   ingen markmiljöundersökning 
behöver tas fram för bebyggelseområdena lamellhusen, 
radhusen och parkhusen. Inga kända föroreningskällor 
fi nns iden  fi erade inom, eller i anslutning  ll planområdet 
som kan tänkas påverka berörda områden. Eventuella 
föroreningar från den  digare plantskolan i nordväst 
har uteslu  ts genom undersökning av området för den 
planerade tvärförbindelsen och förskolan. 

BULLER - PLANFÖRSLAG
Bjerking AB har tagit fram bullerutredningar för bostads-
bebyggelsen inom området samt för den planerade för-
skolan. Framtagna utredningar visar a   planförslaget kan 
uppfylla riktvärdena för buller från spårtrafi k och vägar 
enligt förordning om trafi kbuller vid bostadsbyggnader 
2015:216 och de ändringar som presenterades i förord-
ningen 2017:359 med vissa åtgärder.

Lamellhus längs med Salemsvägen 
Buller vid fasad
Beräknade ljudnivåer visar a   det är möjligt a   uppfylla 
gällande riktvärden för buller för lamellhusen längs med 
Salemsvägen om åtgärder vidtas eller om lägenheter upp-
förs mindre än 35 kvadratmeter. 

Minst häl  en av bostadsrummen i lägenheterna ska vara 
vända mot en ljuddämpad sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasad om lägenheterna är 
större än 35 kvadratmeter. För en lägenhet om högst 35 
kvadratmeter gäller istället a   bullernivån inte får över-
skrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens 
fasad, vilket planförslaget innehåller.

För lamellhusens östra sida, längs med Salemsvägen, 
uppgår de ekvivalenta ljudnivåerna  ll 64 och 65 dBA 
(med riktvärde max 60 dBA) samt de maximala ljudnivåer-
na na  e  d mellan 79 och 81 dBA och dag  d 80 dBA och 
uppåt. Lamellhusens västra sida innehåller riktvärdena 
och kan fungera som ljuddämpad sida.

För a   säkerställa a   riktvärdena för buller från spårtra-
fi k och vägar innehålls har följande planbestämmelse 
använts:

f5 - Minst häl  en av bostadsrummen i varje lägenhet ska orien-
teras mot en ljuddämpad sida. Där en ljuddämpad sida inte 
anordnas får lägenheten vara högst 35 kvadratmeter.

Ljudnivå vid uteplats
De ekvivalenta ljudnivåerna får inte överskrida 50 dBA och 
de maximala ljudnivåerna får inte överskrida 70 dBA vid 
en uteplats. 

Ekvivalent ljudnivå
Lamellhusens västra sida har ekvivalenta bullernivåer på 
mellan 41 och 50 dBA och innehåller därmed riktvärdena. 
De ekvivalenta ljudnivåerna vid lammellhusens östra sida 
uppgår  ll mellan 64 och 65 dBA och överskrider därmed 
riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån vid uteplats. 

Maximal ljudnivå
De maximala ljudnivåerna vid lamellhusens östra sida 
uppgår na  e  d  ll mellan 79 och 81 dBA och dag  d över 
85 dBA. De maximala ljudnivåerna vid lamellhusens västra 
sida uppgår na  e  d  ll mellan 55 och 67 dBA och dag  d 
 ll mellan 50 och 70-75 dBA.

I trafi kbullerföordningens 5 § anges a   om maximalnivån 
vid uteplats ändå överskrider 70 dBA bör nivån dock inte 
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 
gånger per  mme mellan 06 och 22. Enligt 5 § innehåller 
lamellhusens västra sida riktvärdena för buller vid ute-
plats. Lamellhusens östra sida innehåller inte riktvärdena 
varför en planbestämmelse om a   balkonger inte får 
uppföras mot Salemsvägen införts på plankartan. Följande 
planbestämmelser reglerar anläggande av uteplatser i 
anslutning  ll lamellhusen:

f - Balkonger får endast anordnas mot byggnadens västra 
sida. 
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Parkhus
Buller vid fasad
Parkhusen har detalts in i parkhus I, II och II. 

Illustra  on över indelning av parkhusen

Parkhus I  
Beräknade nivåer visar a   det är möjligt a   uppfylla 
gällande riktvärden för buller från spårtrafi k och vägar för 
parkhus I. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår  ll mellan 45 
och 56 dBA. Den maximala ljudnivån na  e  d uppgår  ll 
mellan 59 och 68 dBA samt dag  d  ll mellan 60 och 75 
dBA.

Parkhus II 
Beräknade nivåer visar a   det är möjligt a   uppfylla 
gällande riktvärden för buller från spårtrafi k och vägar för 
parkhus II. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår  ll mellan 39 
och 51 dBA. Den maximala ljudnivån na  e  d uppgår  ll 
mellan 55 och 68 dBA samt dag  d  ll mellan 55 och 75 
dBA.

Parkhus III 
Beräknade nivåer visar a   det är möjligt a   uppfylla 
gällande riktvärden för buller från spårtrafi k och vägar för 
parkhus III. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår  ll mellan 
37 och 47 dBA. 

Den maximala ljudnivån na  e  d uppgår  ll mellan 53 och 
69 dBA samt dag  d  ll mellan 60 och 75 dBA.

Ljudnivå vid uteplats
Parkhus I
Uteplatser för parkhus 1 innehåller inte riktvärdena för 
buller från spårtrafi k och vägar mot tre av fyra fasad-
längder. Den södra fasaden innehåller riktvärdet då den 
ekvivalenta ljudnivån uppgår  ll mellan 45 och 47 dBA 
(riktvärde max 50 dBA). Vid övriga fasader uppgår den 
ekvivalenta ljudnivån  ll mellan 51 och 56 dBA. Den max-
imala ljudnivån överskrider riktvärdena vid två fasader då 
nivån uppgår  ll 75 dBA där riktvärdet är 70 dBA.

Inom planområdet kommer en gemensam gård/uteplats 
a   anordnas där riktvärdena kommer a   innehållas. Ingen 
planbestämmelse har därför lagts  ll på plankartan för 
parkhus 1, för a   reglera anläggandet av uteplatser och 
balkonger.

Parkhus II
Uteplatser mot parkhus 2 innehåller riktvärdena för buller 
från spårtrafi k och vägar mot tre av fyra fasadlängder. För 
den östra fasaden är ekvivalentnivån 51 dBA, de vill säga 
1 dBA högre än riktvärdet och den maximala ljudnivån 
dag  d uppgår  ll 70 - 75 dBA, där 70 dBA är riktvärdet. 

Inom planområdet kommer en gemensam gård/uteplats 
a   anordnas där riktvärdena kommer a   innehållas. Ingen 
planbestämmelse har därför lagts  ll på plankartan för 
parkhus 2 för a   reglera anläggandet av uteplatser och 
balkonger.

Parkhus III
Uteplatser mot parkhus 3 innehåller riktvärdena för buller 
från spårtrafi k och vägar. Uteplatser kan därför anläggas 
utan åtgärder och inga planbestämmelser som reglerar 
anläggandet av uteplatser behövs.

I

II

III
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Radhus
Buller vid fasad
Radhusen har detalts in i radhus I, II och II. 

Radhuslänga I
Beräknade nivåer visar a   det är möjligt a   uppfylla 
gällande riktvärden för buller från spårtrafi k och vägar för 
radhuslänga I. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår  ll mellan 
43 och 56 dBA (riktvärdet är max 60 dBA). Den maximala 
ljudnivån na  e  d uppgår  ll mellan 58 och 73 dBA samt 
dag  d  ll mellan 55 och 80 dBA.

Radhuslänga II
Beräknade nivåer visar a   det är möjligt a   uppfylla 
gällande riktvärden för buller från spårtrafi k och vägar för 
radhuslänga II. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår  ll mel-
lan 36 och 45 dBA (riktvärdet är 60 dBA). Den maximala 
ljudnivån na  e  d uppgår  ll mellan 56 och 70 dBA samt 
dag  d  ll mellan 50 och 75 dBA.

Radhuslänga III
Beräknade nivåer visar a   det är möjligt a   uppfylla 
gällande riktvärden för buller från spårtrafi k och vägar för 
radhuslänga III. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår  ll mel-
lan 35 och 48 dBA (riktvärdet är 60 dBA). Den maximala 
ljudnivån na  e  d uppgår  ll mellan 52 och 70 dBA samt 
dag  d  ll mellan 50 och 80 dBA.

Ljudnivå vid uteplats
Radhuslänga 1,2 och 3
De tre radhuslängorna har alla möjlighet a   anlägga en 
uteplats som innehåller riktvärdet mot husens baksida 
med undantag för två planerade radhus enligt illustra  on 
nedan. Det nordligaste radhuset planeras därför inte och 
möliggörs inte i detaljplanen 

Inom planområdet kommer en gemensam gård/uteplats 
a   anordnas där riktvärdena kommer a   innehållas. Ingen 
planbestämmelse har därför lagts  ll på plankartan för de 
två radhusen för a   reglera anläggandet av uteplatser.

Gemensam gård
Riktvärdena för buller innehålls på stora delar av den 
planerade gemensamma gården. Den ekvivalenta ljud-
nivån på den gemensamma gården uppgår  ll mellan 45 
 ll 50 dBA. Den maximala ljudnivån på gården uppgår  ll 

mellan 55 och 70 dBA. Riktvärdena för ekvivalent ljudnivå 
är 50 dBA och för maximal ljudnivå 70 dBA. Lägenheter 
med balkonger som inte innehåller riktvärdena för buller 
har genom den gemensamma gården  llgång  ll en tyst 
uteplats.

Illustra  on över indelning av radhusen

Radhus som inte innehåller rikvärdet för buller vid uteplatser

I

I

II III
Radhus som utgå  
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Ljudnivå på förskolegård
Boverktes vägledning ”Gör plats för barn och unga!” ang-
er a   det är önskvärt med ekvivalent trafi kbullernivå 50 
dBA på skol- och förskolegårdar för delar avsedda för lek, 
rekrea  on och pedagogisk verksamhet samt a   målsä  -
ning ska vara högst 55 dBA på resterande delar. Dessa 
värden bekrä  as av Naturvårdsverket i deras vägledning 
för  llsynsmyndigheter, NV-01534-17 ”Riktvärden för bul-
ler på skolgård från väg- och spårtrafi k”. Enligt Naturvårds-
verkets riktvärden för buller från väg och spårtrafi k på 
skolgård bör den maximala nivån inte överskrida 70 dBA. 

Boverket och Naturvårdsverkets riktvärdena för ljudnivåer 
vid förskolegårdar kan uppfyllas med bullerskyddsskärmar 
längs med Salemsvägen och tvärförbindelsen. Längs med 
Salemsvägen ska bullerskyddsskärmen ha en höjd om 2 
meter (blå linje på illustra  on nedan) och längs med tvär-
förbindelsen ska bullerskyddsskärmen vara 1,5 meter (lila 
linje på illustra  on nedan). 

För a   säkerställa en god ljudnivå på förskolans gård har 
följande planbestämmelser använts:

m1 - Bullerskydd med höjd av 1,5 meter över anslutande markni-
vå. Infarter får anordnas.

m2 - Bullerskydd med en höjd av 2 meter över anslutande mark-
nivå

a3 - Slutbesked får inte ges för förskola förrän bullerskyddsskär-
mar har uppförts

 

Buller vid fasad
Det fi nns inga riktvärden för bullernivåer vid fasad för 
förskolor. De beräknade ekvivalenta ljudnivåerna vid 
förskolans fasad är innehåller riktvärdena i förordningen 
om trafi kbuller vid bostadsbyggnader 2015:216 och de 
ändringar som presenterades i förordningen 2017:359 
med vissa åtgärder. Kommunen gör bedömningen a   
bullernivåerna vid förskolans fasad är acceptabla. 

Bullernivåer vid fasad utan åtgärd
Den ekvivalenta ljudnivån vid förskolans fasad utan bul-
leråtgärd uppgår  ll mellan 36 och 56 dBA, där de högsta 
ljudnivåerna uppmä  s längs med den östra fasaden. Den 
maximala ljudnivån uppgår  ll mellan 57 och 72 dBA. 

Bullernivåer vid fasad med åtgärd
Utredningen visar a   den ekvivalenta ljudnivån vi för-
skolans fasad med föreslagen bullerskyddsskärm uppgår 
 ll mellan 36 och 55 dBA. Den maximala ljudnivån med 

föreslagen bullerskyddsskärm uppgår  ll mellan 57 och 70 
dBA.

Vestiga Rönningeporten II
Buller vid fasad
Den ekvivalenta ljudnivån uppgår  ll mellan 38 och 65 
dBA, varav ljudnivån vid fasaden längs med Salemsvägen/
Säbytorgsvägen överskrider 60 dBA på fl era ställen. Den 
ekvivalenta ljudnivån vid fasad in mot berget uppgår  ll 
mellan 38 och 49 dBA. Den maximala ljudnivån längs med 
Salemsvägen/Säbytorgsvägen uppgår  ll mellan 67 och 87 
dBA, varav en stor del ligger i spannet 80-90 dBA. Max-
imal ljudnivå vid fasad mot berget uppgår  ll mellan 49 
och 65 dBA.

Beräknade ljudnivåer visar a   det är möjligt a   uppfylla 
gällande riktvärden för buller för Rönningeporten II om 
åtgärder vidtas eller om lägenheter uppförs mindre än 35 
kvadratmeter på grund av höga bullernivåer vid fasaden 
mot Salemsvägen/Säbytorgsvägen.  

Minst häl  en av bostadsrummen i lägenheterna ska vara 
vända mot en ljuddämpad sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasad om lägenheterna är 
större än 35 kvadratmeter. För en lägenhet om högst 35 
kvadratmeter gäller istället a   bullernivån inte får över-
skrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens 
fasad, vilket planförslaget innehåller.

Grönmarkerat område är godkänt för förskolegård enligt 
Boverkets och Naturvårdsverkets riktvärden för ljudninvåer om 
bullerskyddsskärm uppförs enligt förslag ovan
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För a   säkerställa a   riktvärdena för buller från spårtra-
fi k och vägar innehålls har följande planbestämmelse 
använts:

f5 - Minst häl  en av bostadsrummen i varje lägenhet ska orien-
teras mot en ljuddämpad sida. Där en ljuddämpad sida inte 
anordnas får lägenheten vara högst 35 kvadratmeter.

Ljudnivå vid uteplats
Uteplatser kan anläggas utan bulleråtgärder inom områ-
det som angränsar mot berget. Lägenheter med balkong-
er som inte innehåller riktvärdena för buller har genom 
den gemensamma gården  llgång  ll en tyst uteplats.

Vestigia Rönningeporten III
Buller vid fasad
Den ekvivalenta ljudnivån uppgår  ll mellan 41 och 59 
dBA, varav ljudnivån vid fasaden längs med Salemsvägen 
uppgår  ll mellan 55 och 59 dBA. Den ekvivalenta ljud-
nivån vid fasad in mot berget uppgår  ll mellan 38 och 
49 dBA. Den maximala ljudnivån längs med Salemsvägen 
uppgår  ll mellan 80 och 81 dBA. Den maximala ljudnivån 
in mot berget uppgår  ll 58 och 61 dBA.

Bullernivåerna innehåller riktvärdet för ljudnivå vid fasad 
och ingen planbestämmelse som reglerar bulleråtgärder 
behövs.

Ljudnivå vid uteplats
Uteplatser kan anläggas utan bulleråtgärder inom områ-
det som angränsar mot berget. Lägenheter med balkong-
er som inte innehåller riktvärdena för buller har genom 
den gemensamma gården  llgång  ll en tyst uteplats.

Buller från SRV
Bjerking AB har u  ört ljudmätningar för a   se hur den 
in  lliggande återvinningscentralens (SRV) ljudnivåer kom-
mer a   påverka planerad förskolegård och bostadsbebyg-
gelsen. Mätningarna visar a   återvinningscentralen inte 
kommer inverka störande på förskolegården eller plane-
rade bostäder då inga överskridanden av bullernivåer har 
uppmä  s från SRV  ll skolgård eller bostäder. 

FARLIGT GODS
Ingen primär eller sekundär transportled för farligt gods 
passerar området. Norr ut längs Salemsvägen fi nns en 
sekundär transportled för farligt gods som slutar vid kors-
ningen  ll Tvärvägen. 

BRANDSÄKERHET
Räddningstjänstens  llgänglighet  ll byggnadens entré-
er måste beaktas. Enligt Boverkets byggregler (BBR) bör 
avstånd mellan angreppspunkter (entréer/ingångar) och 
uppställningsplats för räddningstjänstens fordon inte 

Grönmarkerat område uppfyller rikvärderna för buller vid ute-
plats

Grönmarkerat område uppfyller rikvärderna för buller vid ute-
plats
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övers  ga 50 meter. Räddningstjänstens framkörnings  d är 
10 – 20 minuter enligt Södertörns brandförsvarsförbunds 
karta för framkörnings  der. Det innebär a   användning 
av räddningstjänstens stegutrustning som en alterna  v 
utrymningsväg inte är godtagbar. Tekniska lösningar bör 
 llföras trapphuset så a   det all  d vid nödlägen fi nns 

en säker väg a   ta sig ut, förslagsvis via e   så kallad Tr 
2-trapphus enligt BBR. Lösningar via räddningstjänstens 
stegutrustning bör i första hand undvikas. 

Eventuella trafi khinder inom bostadsområdet ska u  öras 
som bommar eller liknande som går a   öppna med en 
så kallad ”brandskåpsnyckel”. Betongsuggor, blomkrukor, 
träd, planteringar, stenar eller andra fasta hinder får inte 
användas. För områden som byggs ut etappvis eller om 
byggnader tas i bruk innan området är färdigbyggt skall 
framkomligheten säkerställas även under själva byggske-
det. Om räddningstjänsten behöver ny  ja väg ovanpå un-
derjordiska parkeringsgarage ska det undersökas huruvida 
bjälklagen klarar vikten av räddningstjäns  ordon.

Brandposter
Enligt Svenskt Va  ens publika  oner P83 och P87 och
Södertörns Brandförsvarsförbunds PM nr 608, bedöms 
e   system vara konven  onellt om brandpostens avstånd 
uppgår  ll 150 meter. Om e   alterna  vsystem används, 
där  ll exempel tankfordon inkluderas, bör avståndet 
mellan y  ersta delen av bebyggelseområdet och brand-
post vara maximalt 1000 meter. Inom och i direkt anslut-
ning  ll planområdet fi nns totalt sex brandposter. Tre av 
brandposterna fi nns längs Salemsvägen, en längs Sä-
bytorgsvägen och två längs Rönningevägen. Brandposter-
na lokaliserade längs Salemsvägen kommer a   beröras av 
ledningsomdragningen och ersä  as med nya. Minst en ny 
brandpost planeras längs den nya tvärförbindelsen. Med 
befi ntliga och planerade brandposter kan samtlig plane-
rad bebyggelse nås inom 150 meter. E   konven  onellt 
system bedöms kunna användas. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VATTEN OCH AVLOPP - FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhets-
området för va  en och avlopp. Befi ntliga spill-, avlopps- 
och dagva  enledningar är belägna längs med Salems-
vägen och Rönningevägen. Cirka 150 meter öster om 

planområdet fi nns kommunens va  entorn med kra  iga 
ledningar som ansluter mot ledningarna längs med Sa-
lemsvägen. Inom planområdets nordvästra del, öster om 
Rönningevägen, fi nns en pumpsta  on. 

VATTEN OCH AVLOPP - PLANFÖRSLAG
Befintliga spill-, avlopps- och dagvattenledningar 
längs med Salemsvägen kommer a   tas bort och ersä  as 
med nya VA-ledningar. VA-ledningarna kommer a   anläg-
gas under Salemsvägen då befi ntliga ledningars posi  on 
är för nära den planerade bebyggelsen. 

I tvärförbindelsen, mellan Salemsvägen och Rönningevä-
gen, planeras nya VA-ledningar. VA-ledningarna längs med 
tvärförbindelsen kommer a   öka dri  säkerheten och a   
minska dri  störningar vid  llfälliga avstängningar. 

Bebyggelsen väster om Salemsvägen kommer a   anslutas 
 ll de kommunala VA-ledningarna både inom Salemsvä-

gen och tvärförbindelsen. Bebyggelsen öster om Salems-
vägen kommer a   anslutas från Salemsvägen.

UPPVÄRMNING
Längs med Säbytorgsvägen sträcker sig  ärrvärmeledning-
ar. Ledningarna fi nns idag i Säbytorgsvägen och fortsä  er 
ner mot Rönninge centrum. Nya röranslutningar kommer 
a   ske i korsningen Säbytorgsvägen/Salemsvägen. De nya 
 ärrvärmerören förläggs i Salemsvägen och en bit in på 

tvärförbindelsen. Anslutning  ll ny bebyggelse kan ske 
både från Salemsvägen och tvärleden.

EL, TELE OCH FIBER  - FÖRUTSÄTTNINGAR
Transformatorstationer
Inom planområdet fi nns tre transformatorsta  oner. En 
av transformatorsta  onerna är belägen i korsningen 
mellan Salemsvägen och Säbytorgsvägen där Rönning-
eporten II planeras. En transformatorsta  on fi nns belägen  
inom Rönninge 6:3, i den norra delen av planområdet. 
Den tredje transformatorsta  onen är belägen öster om 
Salemsvägen, en bit söder om korsningen mot Skogsrovä-
gen.

För a   möjliggöra för bebyggelse i korsningen Salemsvä-
gen/Säbytorgsvägen kommer befi ntlig transformatorsta-
 on a   behöva fl y  as. Ny lokalisering planeras öster om 

Rönningeporten II. 
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På plankartan har e   E-område med må  en 10 x 10 me-
ter reserverats för a   möjliggöra uppförandet av transfor-
matorsta  onen.

Transformatorsta  onen belägen på fas  gheten Rönninge 
6:3 kan stå kvar, men högspänningskablarna ska omför-
läggas  ll den nya tvärförbindelsen för a   möjliggöra för 
förskolan och öka kapaciteten i ledningarna. 

I samband med exploateringen behöver en ny trans-
formatorsta  on a   anläggas. Transformatorsta  onen 
kommer a   försörja den nya exploateringen kring kvar-
tersgatan och planeras uppföras inom bostadsområdets 
parkområde och nås via planerad kvartersgata. 

Tele och fiber (Skanova)
Längs med Säbytorgsvägen och Rönningevägen fi nns tele- 
och fi berledningar. Ledningarna är belägna i Rönningevä-
gen samt norr och söder om Säbytorgsvägen. Nya tele- 
och fi berledningar kommer a   förläggas i Salemsvägen, 
 ll planerad cirkula  onsplatsen samt i tvärförbindelsen.
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HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 
3-4 KAP MILJÖBALKEN

Mark- och va  enområden skall användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn 
 ll beskaff enhet och läge samt föreliggande behov. 

Företräde ska ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. 

Inom planområdet fi nns e   utpekat sumpskogsområde 
med naturvärden av lokalt intresse. För a   möjliggöra 
bostadsbebyggelse inom området har kommunen 
 digare sökt och få   dispens för markavva  ning. Som 

kompensa  ons planerar kommunen a   anlägga en ny 
våtmark i anslutning  ll Garnuddens naturreservat och 
sjön U  ran. Området är beläget nära centrum och ses 
som en vik  g strategisk plats för kommunen och länet för 
utveckling av bostadsbebyggelse. 

Kommunen bedömer a   planförslaget är i enlighet med 
miljöbalkens hushållningsbestämmelser i 3-4 kap. 

MILJÖKVALITETSNORMER, 
5 KAP MILJÖBALKEN

Miljöbalken 5 kap. reglerar miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsförvaltning. Miljökvalitetsnormer är före-
skri  er om lägsta miljökvalitet för mark, va  en, lu   eller 
miljön i övrigt inom e   geografi skt område. Föreskri  erna 
är  ll för a   varak  g skydda och avhjälpa skador på eller 
olägenheter för människors hälsa eller miljö. 

Med föreslagna dagva  enlösningar bedömer kommunen 
a   planförslaget för Södra Hallsta inte kommer a   påver-
kan möjligheten a   uppnå miljökvalitetsnormer för grund 
- och ytva  en. Med föreslagna dagva  enåtgärder beräk-
nas föroreningarna minska för samtliga ämnen jämfört 
med befi ntlig situa  on. Fokus vid anläggning av samtliga 
dagva  enlösningar bör vara a   op  mera reningen av 
näringsämnen i dagva  en. De  a kan generera y  erligare
posi  va eff ekter för a   uppnå MKN för ytva  en i va  en-
förekomsten U  ran. Då exploateringen enligt beräkningar 
leder  ll en minskning av beräknade föroreningar bedöms 
föreslagna dagva  enåtgärder inom området bidra  ll a   
minska föroreningsbidraget från planområdet, vilket möj-
liggör uppfyllandet av MKN i va  enförekomsten U  ran.

PLANFÖRSLAGETS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN

Mer informa  on om exploateringens påverkan på miljök-
valitetsnormerna för va  en fi nns a   läsa under rubriken 
dagva  en. 

Kommunen bedömer a   planförslaget inte påverkar 
möjligheten a   uppnå miljökvalitetsnormerna för mark 
och lu  . 

MILJÖKVALITETSNORMER, 
7 KAP MILJÖBALKEN

Detaljplanen berör miljöbalkens 7 kapitel då en liten del 
av planområdet ligger inom 100 meter från Flatensjöns 
strand och därmed berörs av strandskydd. Strandkyd-
det är idag upphävt, men återinträder när detaljplanen 
för Södra Hallsta vinner laga kra  . Strandskyddet före-
slås upphävas med hänsyn  ll strandskyddets två första 
särkskilda skäl. Mer informa  on om strandskydd fi nns 
under rubriken strandskydd under avsni  et ”Beskrivning 
av planförslaget”. Under förutsä  ning a   strandskyddet 
upphävs bedömer kommunen a   planförslaget är i enlig-
het med miljöbalkens 7 kapitel. 
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Detaljplanen är upprä  ad i enlighet med plan- och 
bygglagen, PBL 2010:900 med standardförfarande i dess 
lydelse fr o m den 2 januari 2015. 

Upprä  andet av detaljplanen fi nansieras av bolagen och 
regleras genom plankostnadsavtal med kommunen.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

ÄGOFÖRHÅLLANDEN
Inom planområdet fi nns det både kommunala och privat-
ägda fas  gheter. 

Kommunen är lagfaren ägare  ll följande fas  gheter inom 
planområdet:

Prästgården 1 
Rönninge 6:2 
Rönninge 6:3
Rönninge 6:5
Rönninge 1:403 
Salem 5:22
Salem 5:77
Salem 32:1 
Rönnen 7

De privatägda fas  gheterna inom planområdet är följande 
fas  gheter:

Salem 27:1 
Macken 4
Macken 5
Rönnen 6
Rönnen 8
Lönnen 18
Skogsro 1
Hallinge 1:1

FASTIGHETSBILDNING
För genomförandet av detaljplanen ska nya fas  gheter 
bildas genom avstyckning och fas  ghetsreglering från 
kommunala fas  gheter. För genomförandet av detaljpla-
nen behöver även marköverföring ske genom fas  ghets-
reglering av mark från privata fas  gheter  ll kommunal 
mark, för möjliggörande av kommunala anläggningar. 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

FASTIGHETSREGLERING
Macken 4 och 5
En överenskommelse om fas  ghetsreglering kommer 
tecknas mellan ägaren  ll fas  gheterna Macken 4 och 
Macken 5 och kommunens fas  ghet Salem 5:22. 
Marköverföringen är nödvändig för a   kunna möjliggö-
ra anläggandet av cirkula  onsplatsen och breddning av 
Salemsvägen. Kommunen ansvarar för a   ansöka om 
fas  ghetsreglering.

Rönnen 6
En överenskommelse om fas  ghetsreglering kommer 
tecknas mellan ägaren  ll fas  gheten Rönnen 6 och 
kommunens fas  ghet Rönninge 6:2. Fas  gheten Rönnen 
6 ny  jar delar av den kommunala fas  gheten Rönninge 
6:2 för angöring  ll si   garage. Sy  et med fas  ghetsregle-
ringen är a   reglera över den del av fas  gheten Rönninge 
6:2 som ny  jas för infart  ll fas  gheten Rönnen 6. Ägaren 
 ll fas  gheten Rönnen 6 ansvarar för a   ansöka om fas  g-

hetsreglering.

Orangemarkerat område föreslås regleras över från Macken 4 
och 5  ll den kommunala vägfas  gheten Salem 5:22

Orangemarkerat område föreslås regleras över  ll Rönnen 6
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Rönnen 8
En överenskommelse om fas  ghetsreglering kommer 
tecknas mellan ägaren  ll fas  gheten Rönnen 8 och kom-
munens fas  ghet Rönninge 6:2. Sy  et är a   reglera över 
drygt fem kvadratmeter från Rönnen 8  ll den planerade 
tvärförbindelsen. Kommunen ansvarar för a   ansöka om 
fas  ghetsreglering.

Lönnen 18 
Del av fas  gheten Lönnen 18 är i gällande detaljplan, 
Kv. Lönnen m.fl , plan 81.35, planlagd som naturmark 
med kommunalt huvudmannaskap och kvartersmark för 
bostäder. Ny markanvändning planeras för del av fas  g-
heten Lönnen 18,  ll GÅNG och CYKEL med kommunalt 
huvudmannaskap. För möjliggörandet av anläggande av 
en kommunal gång- och cykelväg krävs en fas  ghetsregle-
ring, om cirka 120 kvadratmeter mellan den kommunala 
fas  gheten Rönninge 6:2 och fas  gheten Lönnen 18. En 
överenskommelse om fas  ghetsreglering kommer tecknas 
mellan ägaren  ll fas  gheten Lönnen 18 och kommunens 
fas  gheten Rönninge 6:2. Kommunen ansvarar för a   
ansöka om fas  ghetsreglering.

Lönnen GA:2
På fas  gheten Lönnen 18 fi nns en gemensamhetsan-
läggning, Lönnen GA:2, för gång- och cykelväg. Den ska 
upphävas genom en lantmäteriförrä  ning. Delägande 
fas  gheter  ll Lönnen GA:2 är Lönnen 17, Lönnen 18 och 
Rönninge 6:3. Kommunen ansvarar för a   ansöka om 
anläggningsåtgärd.

För a   kunna anordna infart över den nya gång- och 
cykelvägen  ll fas  gheterna Lönnen 17 och Lönnen 18 ska 
e   servitutsavtal upprä  as mellan fas  gheterna Lönnen 
17, Lönnen 18 och Rönninge 6:2.

Lönnen GA:3 
På fas  gheten Lönnen 18 fi nns en gemensamhetsanlägg-
ning, Lönnen GA:3. Gemensamhetsanläggningen avser 
VA-ledningar och kommer kvarstå. Delägande fas  gheter 
 ll Lönnen GA:3 är Lönnen 17 och Lönnen 18.

Skogsro 1
En överenskommelse om fas  ghetsreglering kommer 
tecknas mellan ägaren  ll fas  gheten Skogsro 1 och kom-
munens fas  gheten Salem 5:22. Sy  et med fas  ghets-
regleringen är a   reglera över den del av det breddade 
vägområdet som ligger inom fas  gheten Skogsro 1 (cirka 
270 kvadratmeter)  ll den kommunala vägfas  gheten 
Salem 5:22. Kommunen ansvarar för a   ansöka om fas  g-
hetsreglering.

Orangemarkerat område föreslås regleras över  ll den nya 
vägfas  gheten för tvärförbindelsen

Orangemarkerat område föreslås regleras över från Lönnen 18 
 ll den kommunala fas  gheten Rönninge 6:2

Orangemarkerat område föreslås regleras över från Skogsro 1 
 ll den kommunala vägfas  gheten Salem 5:22

71



Förskola
Den planerade förskolan kommer a   drivas och ägas i 
privat regi. En markanvisning med anbudsförfarande kom-
mer upprä  as när detaljplanen vunnit laga kra  . 

AVSTYCKNING 
Salem 27:1 
Ny bebyggelse planeras inom del av den privata fas  ghe-
ten Salem 27:1. Bolaget Ves  gia Fas  gheter AB avser a   
förvärva erforderlig mark av ägaren  ll Salem 27:1, Brf 
Rönningeporten, och bilda en ny fas  ghet genom avstyck-
ning. Bolaget ansvarar för a   ansöka om avstyckning. 

SERVITUT
För a   kunna anordna infart  ll Rönningeporten III behö-
ver Ves  gia Fas  gheter AB teckna e   servitutsavtal med 
ägaren  ll fas  gheten Salem 27:1.

KVARTERSNAMN
Kommunen avser fa  a beslut om kvartersnamn som ska 
 llämpas vid fas  ghetsbildning. Beslut om kvartersnamn 

fa  as i kommunens bygg- och miljönämnd. 

TRANSFORMATORSTATIONER 
För a   möjliggöra för bebyggelse i korsningen Salemsvä-
gen/Säbytorgsvägen kommer befi ntlig transformatorsta-
 on a   behöva fl y  as. Ny lokalisering planeras öster om 

Rönninge port II. Kommunen och Va  enfall Eldistribu  on 
kommer ingå i e   servitutsavtal för de  llkommande 
transformatorsta  onerna inom planområdet. 

Skraff erat område föreslås avstyckas från Salem 27:1 och bilda 
en ny fas  ghet

Hallinge 1:1
En överenskommelse om fas  ghetsreglering kommer 
tecknas mellan ägaren  ll Hallinge 1:1 och kommunens 
fas  ghet Salem 5:22. Sy  et med fas  ghetsregleringen 
är a   möjliggöra anläggandet av en busshållplats och en 
slänt. Kommunen ansvarar för a   ansöka om fas  ghets-
regleringen. 

MARKÖVERLÅTELSE 
Kommunen har ha   en markanvisning beträff ande 
försäljning av kommunal mark för bildandet av de nya 
bostadskvarteren och kommer teckna e   marköverlå-
telseavtal med de utvalda exploatörerna. Två separata 
marköverlåtelseavtal mellan kommunen och bolagen, 
Sveafas  gheter Utveckling AB och Ves  gia Fas  gheter AB, 
kommer tecknas i samband med antagande av detaljpla-
nen, där kommunen överlåter kommunal mark  ll bola-
gen. Marköverlåtelseavtalen kommer bland annat reglera 
köpeskillingen, försäljnings  dpunkten och respek  ve 
parts åtaganden under genomförandeskedet. 

Utöver de  a kommer marköverlåtelseavtalet även a   
reglera a   erforderliga åtgärder för dagva  en och skyfall 
anläggs samt a   en skötselplan för dagva  enhantering 
och skyfall ska upprä  as under genomförandeskedet. I 
samband med a   bygglov beviljas och vinner laga kra   
kommer marköverlåtelse från kommunen  ll bolagen ske. 
Kommunen ansvarar för a   ansöka om lantmäteriförrä  -
ningen.

Blåskraff erat område föreslås regleras över fråm Hallinge 1:1 
 ll den kommunala fas  gheten Salem 5:22
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TEKNISKA FRÅGOR

VATTEN OCH AVLOPP
Va  en-, avlopps- och dagva  enledningar kommer an-
slutas inom kommunalt verksamhetsområde. Befi ntliga 
va  en-, avlopps- och dagva  enledningar är belägna längs 
med Salemsvägen och Rönningevägen. Befi ntliga va  en-, 
avlopps- och dagva  enledningar längs med Salemsvägen 
kommer a   tas bort och ersä  as med nya VA-ledningar. 
VA-ledningarna kommer a   anläggas under Salemsvägen, 
då de befi ntliga ledningarnas posi  on är för nära den 
planerade bebyggelsen.

I tvärförbindelsen, mellan Salemsvägen och Rönningevä-
gen, planeras nya VA-ledningar anläggas. VA-ledningarna 
längs med tvärförbindelsen kommer a   öka dri  säkerhe-
ten och minska dri  störningar vid  llfälliga avstängningar.

Kommunen lämnar totalt sex förbindelsepunkter inom 
detaljplaneområdet. Två förbindelsepunkter kommer 
lämnas vid Rönningeporten II och III. Tre förbindelse-
punkter kommer lämnas mot de tre huskropparna längst 
Salemsvägen och en förbindelsepunkt kommer lämnas 
mot radhusen/gårdshusen.

FJÄRRVÄRME
Längs med Säbytorgsvägen sträcker sig  ärrvärmeledning-
ar. Ledningarna fi nns idag i Säbytorgsvägen och fortsä  er 
ner mot Rönninge centrum. Nya röranslutningar kommer 
a   anläggas i korsningen Säbytorgsvägen/Salemsvägen. 
De nya  ärrvärmerören förläggs i Salemsvägen och en bit 
in på tvärförbindelsen. 

ELLEDNINGAR (Vattenfall Eldistribution AB)
Va  enfall Eldistribu  on AB har elledningar, bland annat 
inom planerad förskolefas  ghet. Samtliga elledningar 
kommer a   fl y  as  ll planerad tvärförbindelse.  

DAGVATTEN- OCH SKYFALLSHANTERING 
Bolagen ansvarar för a   anlägga dagva  enåtgärder i 
enlighet med, eller med liknande fördröjning och re-
ning, som framtagen dagva  enutredning, Handling 13.3 
Dagva  enutredning, Södra Hallsta, Bjerking AB redogör 
för. Bolagen ansvarar för a   ta fram en underhållsplan 
och u  öra underhåll av samtliga dagva  enåtgärder inom 
planområdet. 

Bolagen ansvarar för a   anlägga skyfallsåtgärder i enlig-
het med, eller med liknande funk  on och kapacitet, som 
framtagen skyfallsutredning, Skyfallsutredning, Södra 
Hallsta, DHI Sverige, redogör för. Bolagen ansvarar för a   
ta fram en underhållsplan och u  öra underhåll av samtli-
ga skyfallsåtgärder inom planområdet. 

Framtagna dagva  en- och skyfallsåtgärder som tagits 
fram i dagva  enutredning och skyfallsanalysen kommer 
a   regleras och säkerställas i marköverlåtelseavtalen med 
respek  ve exploatör.

Säkerställandet av erforderlig fördröjning och rening av 
förskolans dagva  en och skyfallsåtgärder kommer a   
regleras i  e   avtal med ansvarig part. 

TELE OCH FIBER (Skanova)
Nya tele- och fi berledningar kommer a   förläggas av 
Skanova i Salemsvägen,  ll planerad cirkula  onsplats och i 
tvärförbindelsen. 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom de-
taljplaneområdet och önskar a   så långt som möjligt 
behålla befi ntliga teleanläggningar i nuvarande läge. Vid 
en eventuell fl y   av Skanovas teleledningar inom planom-
rådet u  örs arbetet av nätägaren, men bekostas av parten 
som ini  erar åtgärden. 

MARKFÖRORENINGAR 
Markföroreningar har påträff ats inom en liten del av kvar-
tersmarken för Rönningeporten II, inom den kommunala 
fas  gheten Salem 5:22. Kommunen ansvarar för avhjäl-
pandet av föroreningen e  er a   detaljplanen har vunnit 
laga kra  . 

MILJÖ- OCH KLIMAT
Bolagen ska följa Boverkets byggregler om föreskri  er och 
allmänna råd.

TRAFIK 

MARKRESERVAT FÖR ALLMÄNNYTTIGA ÄNDAMÅL
Gemensamhetsanläggning 
En yta för kvartersgata inom det nordvästra kvarteret 
har reserverats på plankartan med planbestämmelsen 
g- ”markreservat för gemensamhetsanläggning”. Bolaget 
Sveafas  gheter Utveckling AB ansvarar för a   ansöka om 
bildande av gemensamhetsanläggningen. 
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X1-område
E   markreservat för allmänny   g gång- och cykeltrafi k har 
reserverats i detaljplanen för a   ansluta Salemsvägen  ll 
planerad kvartersgata. För a   rä   gheten ska vara säker-
ställd krävs det a   Kommunen och exploatören Sveafast-
igheter Utveckling AB tecknar e   servitutsavtal  ll förmån 
för en kommunal fas  ghet. Servitutsavtalet ska tecknas 
innan detaljplanen antas och avtalet kommer reglera an-
svars- och kostnadsfördelningen för x-området. Servituts-
avtalet kommer a   skrivas in hos Fas  ghetsinskrivningen. 
Sveafas  gheter Utveckling AB kommer a   bekosta anläg-
gandet av gång- och cykelområdet och fram  da dri  - och 
underhållsansvar kommer anordnas av Sveafas  gheter 
Utveckling AB.

INFRASTRUKTUR
I samband med genomförandet av detaljplanen kommer 
Salemsvägens södra del få en ny u  ormning med bredare 
vägområde och en breddad gång- och cykelbana. Inom 
planområdet kommer det även  llkomma en ny tvärför-
bindelse, två nya busshållplatser och en cirkula  onsplats.

TVÄRFÖRBINDELSE
Genom planområdet kommer en ny tvärförbindelse som 
sträcker sig mellan Salemsvägen och Rönningevägen 
 llkomma. Tvärförbindelsen ska avlasta trafi k från Rön-

ninge centrum och utgöra huvudsaklig entré  ll det nya 
bostadsområdet. 

KOMMUNIKATION

POSTHANTERING
Bolagen ansvara för a   kontakta PostNord i god  d innan 
byggna  onen är klar för a   säkerställa godkännande av 
postmo  agningen. 

TRAFIKFÖRVALTNINGEN
Kommunen och bolagen ska i god  d underrä  a Trafi k-
förvaltningen i det fall bussarnas framkomlighet kommer 
kunna påverkas under bygg  den och när området är 
färdigbyggt. 

SKANOVA
Kommunen ansvarar för kontakt med Skanova för anläg-
gande av nya tele- och fi berledningar.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

GENOMFÖRANDETID
Detaljplanens genomförande  d är  o (10) år från den dag 
detaljplanen vinner laga kra  . Under genomförande  den 
har bolaget rä   a   bygga i enlighet med detaljplanen 
och detaljplanen får inte ändras utan a   synnerliga skäl 
föreligger. 

E  er genomförande  dens utgång fortsä  er detaljplanen 
a   gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan a   
bolaget har rä    ll ersä  ning (för exempelvis förlorad 
byggrä  ).

EKONOMISKA FRÅGOR 

KOSTNADER FÖR FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 
Marköverlåtelse
För fas  ghetsbildning av de nya bostadskvarteren ansva-
rar kommunen för a   ansöka om fas  ghetsbildning. Bola-
gen Sveafas  gheter Utveckling AB och Ves  gia Fas  gheter 
AB står för förrä  ningskostnaderna. 

Fastighetsreglering Macken 4 och 5 
För fas  ghetsreglering mellan den kommunala fas  ghe-
ten Salem 5:22 och Macken 4 respek  ve Macken 5, står 
kommunen för förrä  ningskostnaderna. 

Fastighetsreglering Rönnen 6 
För fas  ghetsreglering mellan den kommunala fas  ghe-
ten Rönninge 6:2 och fas  gheten Rönnen 6, ansöker och 
bekostar fas  ghetsägarna  ll Rönnen 6 för förrä  nings-
kostnaderna. 

Fastighetsreglering Rönnen 8
För fas  ghetsreglering mellan den kommunala fas  ghe-
ten Rönninge 6:2 och Rönnen 8, ansöker och bekostar 
kommunen förrä  ningskostnaderna.

Fastighetsreglering Lönnen 18
För fas  ghetsreglering mellan den kommunala fas  ghe-
ten Rönninge 6:2 och fas  gheten Lönnen 18, ansöker och 
bekostar kommunen för förrä  ningskostnaderna.

74



ar, hos Lantmäteriet. 

KOSTNADER FÖR TEKNISKA ÅTGÄRDER
Anslutningskostnader/avgifter
Bolagen ansvarar för anslutningsavgi  er för  ärrvärme, 
va  en, spillva  en, VA, el med mera, enligt gällande taxa 
eller enligt särskild träff ad överenskommelse med ledn-
ingsägare. Kommunen tar ut avgi  er för bygglov och 
bygganmälan enligt gällande taxa.
Vatten- och avlopp 
Kommunen står för kostnaderna för anläggande av de nya 
VA-ledningarna och u  ör bytet av de gamla VA-ledningar-
na.
Fjärrvärme
Bolagen ska bekosta de nya röranslutningarna.

Flytt av elledningar
Kommunen bekostar fl y   av elledningar. 

Transformatorstation
Va  enfall eldistribu  on ab u  ör fl y   av den befi ntliga 
transformatorsta  onen i korsningen salemsvägen/sä-
bytorgsvägen och kommunen bekostar arbetet.

Ledningar 
Nya tele- och fi berledningar kommer a   förläggas i 
salemsvägen,  ll planerad cirkula  onsplats och i tvärför-
bindelsen. 

Tele och fiber
Bolagen bekostar de nya tele- och fi berledningar som 
kommer a   förläggas.

Dagvattenhantering
Bolagen bekostar anläggande, skötsel och underhåll av 
samtliga dagva  enåtgärder inom kvartersmarken där 
bostadsbebyggelse planeras.

Kommunen bekostar anläggande, skötsel och underhåll av 
samtliga dagva  enåtgärder inom allmän platsmark.

Säkerställandet av och kostnader för erforderlig fördröj-
ning och rening för förskolans dagva  en kommer a   
regleras med avtal med ansvarig part.

Fastighetsreglering Lönnen 18
För fas  ghetsreglering mellan den kommunala fas  ghe-
ten Rönninge 6:2 och fas  gheten Lönnen 18, ansöker och 
bekostar kommunen för förrä  ningskostnaderna.

Upphäva Lönnen GA:2
För upphävandet av Lönnen GA:2 står kommunen för 
förrä  ningskostnaderna.

Fastighetsreglering Skogsro 1
För fas  ghetsreglering mellan Skogsro 1 och den kom-
munala fas  gheten Salem 5:22, ansöker och bekostar 
kommunen förrä  ningskostnaderna. 

Fastighetsreglering Hallinge 1:1
För fas  ghetsreglering mellan den kommunala fas  ghe-
ten Salem 5:22 och fas  gheten Hallinge 1:1, ansöker och 
bekostar fas  ghetsägarna  ll Rönnen 6 för förrä  nings-
kostnaderna. 

Avstyckning Salem 27:1
Bolaget Ves  gia Fas  gheter AB ansöker och bekostar 
avstyckning av Salem 27:1.

X1-område
Kommunen bekostar inskrivning av servitut för markre-
servat för allmänny   g gång- och cykeltrafi k. Y  erligare 
kostnadsfördelningar görs i servitutsavtalet.

X2-område
E   markreservat för allmänny   g gångtrafi k har reserve-
rats i detaljplanen för a   säkra upp åtkomst  ll planerad 
kommunal naturområde. För a   rä   gheten ska vara 
säkerställd krävs det a   kommunen och bolagen, Sveafast-
igheter Utveckling AB och Ves  gia Fas  gheter AB tecknar 
e   servitutsavtal  ll förmån för en kommunal fas  ghet. 
Servitutsavtalet ska tecknas innan detaljplanen antas och 
avtalet kommer reglera ansvars- och kostnadsfördelning-
en för x-området. Servitutsavtalet kommer a   skrivas in 
hos Fas  ghetsinskrivningen. Ansvars- och kostnadsfördel-
ningen kommer regleras i servitutsavtalen mellan kom-
munen och bolagen.

Gemensamhetsanläggning
Sveafas  gheter Utveckling AB ska bekosta bildandet av 
gemensamhetsanläggningen samt eventuella ersä  ning-
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Anslutning  ll kommunens dagva  ennät hanteras enligt 
kommunens va-taxa.

Markföroreningar 
Salems kommun ansvarar för och bekostar avhjälpandet 
av påträff ad förorening inom kvartersmarken för planerad 
bebyggelse rönningeporten II. 

Infrastruktur
Kommunen och bolagen bekostar del av utbyggnaden av 
infrastrukturen. Fördelningen av kostnaderna har regle-
rats i e   planeringsavtal och kommer regleras y  erligare i 
marköverlåtelseavtalet. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Salems kommun
144 80 Rönninge

Tel: 08-532 598 00
E-post: msb@salem.se

www.salem.se


