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Sammanställning av huvudsynpunkter från
sakägare och allmänheten samt kommunens
kommentarer
Under samrådstiden inkom cirka 40 yttranden från remissinstanser, privatpersoner och två

bostadsrättsföreningar. Då detaljplanen tas fram med standardförfarande tas ingen

samrådsredogörelse fram. Till granskning kommer ett granskningsutlåtande tas fram där kommunen

sammanställer och bemöter samtliga yttranden. Plan- och exploateringsenheten har sammanställt

återkommande synpunkter från samrådet från sakägare och allmänheten i en tabell nedan.

Sammanställningen syftar till att ge en överblick och indikation på vilka synpunkter som återkommer

i flera inkomna samrådsyttranden. Observera att tabellen nedan inte redovisar samtliga inkomna

synpunkter och att synpunkterna har klustrats efter liknande innehåll. Inkomna synpunkter som inte

redovisas i nedanstående tabell är av lika stor betydelse.

Synpunkt Uppskattat
antal

Kommentar

Bebyggelse

Bygg inte små lägenheter, reglera
lägenhetsfördelningen

4 Inom planområdet planeras för en variation av
lägenhetsstorlekar. Kommunen har inte möjlighet
att reglera frågan om lägenhetsstorlek i ett
marköverlåtelseavtal med exploatörerna.
Kommunen för löpande dialog med exploatörerna
kring politiska önskemål gällande
lägenhetsstorlekar.

Lamellhusen ligger för nära vägen,
skapa en grön buffert mot
Salemsvägen

6 Flerbostadshusen längs med Salemsvägen planeras
med förgårdsmark mot Salemsvägen.
Förgårdsmarken mellan lamellhusen och
kommunens gång- och cykelbana planeras en
grönyta med en bredd om minst 2,5 meter. Mellan
gång- och cykelbanan och vägområdet planeras en
grönyta med plantering av träd med en bredd om
cirka 3 meter. Genom anläggandet av grönytorna
skapas en grön övergång mellan bebyggelsen och
vägen.

Bygg inte Rönningeporten II (för stor
byggnad på för liten tomt)

8 + brf Kommunen har, bland annat med hänsyn till
områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt
området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i
den form som planen medger. Rönningeporten II
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bedöms bli ett bra komplement till befintlig
bebyggelse. Bebyggelsen föreslås trappas i höjdled
både i östlig och nordlig riktning för att mjuka upp
övergången till befintlig bebyggelse. Bebyggelsen
kommer att vända sig utåt med kontakt och ljus
mot gatan, vilket bidrar till ökad trygghet för
fotgängare och cyklister inom området.

Det planeras för tätt och för högt.
Bygg färre bostäder.

14 + brf Under ett detaljplanearbete utreds områdets
förutsättningar och områdens lämplighet för bland
annat bostadsbebyggelse. Kommunen har, bland
annat med hänsyn till områdets närhet till Rönninge
centrum, bedömt området som lämpligt för ny
bostadsbebyggelse i den form som planen medger. I
Regional utvecklingsplan för Stockholm 2050 ingår
Södra Hallsta i “strategiska
stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt
stadsutvecklingsområde beskrivs som
kommuncentrum med hög regional tillgänglighet
och potential att utveckla täta och
sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter
och bidra till en starkare social hållbarhet.

OK att det planeras för bostäder
(men det är för mycket)

8 Se kommentaren ovan.

Bebyggelse bör anpassas till övrig
bebyggelse i kommunen (ex.vis.
småskaligt och idylliskt, ej urbant!)
Anpassa bebyggelsen efter den
mänskliga skalan.

13 I Rönninge finns olika typer av bebyggelse med
både villor och flerbostadshus i varierande ålder,
utformning och skala. Kommunen bedömer att den
nya bebyggelsen kommer att bli ett bra
komplement till befintlig bebyggelse. Den nya
bebyggelsen planeras med en varierad utformning,
noga anpassad till den kuperade terrängen och
naturmarken med gröna kopplingar till den
omgivande naturen. Fasaderna planeras med inslag
av material som känns igen i Rönninge. En
blandning av trä och tegelarkitektur med
färgsättningen i nyanser som rött och gult kan
bebyggelsen harmoniera med både sekelskiftets
villabebyggelse och nyare flerbostadshus.
Kommunen har, bland annat med hänsyn till
områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt
området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse i
den form som planen medger. Lamellhusen längs
med Salemsvägen planeras i max fem våningar med
neddrag av takfot över en eller de två översta
våningarna, vilket bidrar till att bebyggelsen upplevs
lägre och anpassad till den mänskliga skalan.
Rönningeporten II föreslås trappas i höjdled och
våningsantal, vilket också påverkar upplevelsen av
byggnadens höjd. För att anpassa parkhusen och
Rönningeporten III till den mänskliga skalan
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planeras dessa byggnader uppföras med indragen
takvåning.

Buller och störningar

Oro för ökat buller 7 Salemsvägen kommer att få en ökning av trafik med
anledning av de nya bostäderna som planeras.
Ökningen kommer dock inte bli så stor att
bullersituationen kommer att påverkas i större
utsträckning. Hastighetssänkning planeras även på
delar av Salemsvägen (i anslutning till
planområdet), vilket kommer att innebära en
förbättring av bullernivåerna.

Trötta på allt byggande och
byggbuller

3 Kommunen förstår att det är påfrestande att bo
intill en byggarbetsplats. För att kunna utveckla
kommunen är bostadsbebyggelse en viktig del,
speciellt inom de centrumnära läget. Kommunen
gör det vi kan för att minska störningarna för
omkringliggande boende, men det kommer att vara
störande ljud. Det som låter mest, som exempelvis
sprängning och borrning kommer att göras under
dagtid.

Trafik och infrastruktur

Planera för fler p-platser 6 Vald parkeringsnorm för Södra Hallsta är bland
annat baserad på områdets lokalisering med
närheten till Rönninge centrum och
pendeltågsstation. Gång- och cykelnätet byggs ut
och förstärks och två nya busshållplatser kommer
att anläggas. Kommunen bedömer att använd
p-norm är lämplig i ett område som Södra Hallsta.

Positivt med tvärförbindelsen 3 Det är positivt att ytterligare en tillfart till Rönninge
tillkommer och att framkomligheten vid en
eventuell olycka kan förbättras.

Oro för ökad trafik och köbildning
(korsningen Säbytorgsvägen,
korsningen
tvärförbindelsen/Rönningevägen)

10 + brf Framtagna utredningar visar att föreslagna
trafikåtgärder kommer att innebära att
trafikflödena fungerar väl inom och utom
planområdet. Tvärförbindelsen kommer att avlasta
en del av trafiken till och från Rönningevägen, vilket
minskar trafiken på Salemsvägen och avlastar
korsning Salemsvägen/Säbytorgsvägen. Det innebär
att fordon från Säbytorgsvägen får lättare att ta sig
ut i korsningen till Salemsvägen. Det nya
bostadshuset norr om Säbytorgsvägen,
Rönningeporten II, kommer att ha en garageutfart
mot Säbytorgsvägen. Enligt framtagna
trafikutredningar bedöms antalet trafikrörelser in
och ut från garaget inte bli så stort att det innebär
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ett problem för korsningens funktion. Bredden på
Säbytorgsvägen kommer med sin nya utformning
inte att understiga 7 meter, vilket  uppfyller
standard enligt VGU (Vägar och gators utformning)
och uppfyller Trafikförvaltningens riktlinjer för
busstrafik.

Bygg rondell i korsningen
Säbytorgsvägen/Salemsvägen

1 + brf Kommunen har utrett olika utformningar av
korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen där
cirkulationsplats varit en möjlig utformning. En ny
cirkulationsplats är mycket platskrävande bland
annat på grund av att de ska dimensioneras efter
boggiebussar som har stor svängradie och ett svep
som gör att även gång- och cykelbanorna behöver
göras bredare. Kommunen har därför valt att gå
vidare med en trevägskorsning, vilket enligt
framtagna trafikanalyser räcker till
kapacitetsmässigt. Framtagna utredningar visar att
föreslagna trafikåtgärder kommer att innebära att
trafikflödena fungerar väl inom och utom
planområdet.

Tvärförbindelsen kommer att avlasta en del av
trafiken till och från Rönningevägen, vilket minskar
trafiken på Salemsvägen och avlastar korsning
Salemsvägen/Säbytorgsvägen. Det innebär att
fordon från Säbytorgsvägen får lättare att ta sig ut i
korsningen till Salemsvägen. Det nya bostadshuset
norr om Säbytorgsvägen, Rönningeporten II,
kommer att ha en garageutfart mot
Säbytorgsvägen. Enligt framtagna trafikutredningar
bedöms antalet trafikrörelser in och ut från garaget
inte bli så stort att det innebär ett problem för
korsningens funktion.

Viktigt med väl utbyggt gc-nät (bygg
gc-bana på båda sidorna om
Salemsvägen)

8 Inom planområdet planeras det för goda och trygga
förutsättningar att ta sig fram både till fots och på
cykel.

En ny koppling för gång och cykel planeras mellan
tvärförbindelsen och Lilldalsvägen, belägen norr om
planområdet. Gång- och cykelvägen kommer att
erbjuda en trafiksäker koppling från Nytorp till
Rönninge centrum via tvärförbindelsen och
Salemsvägen. Gång- och cykelöverfarterna över
tvärförbindelsen planeras upphöjda för att cyklister
och fotgängare ska få trygga passager.

Salemsvägen kommer att få en ny gång- och
cykelbana som uppfyller standard enligt VGU. För
att möjliggöra en gång- och cykelbana även på den
östra sidan av Salemsvägen, behöver totalbredden
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för vägområdet breddas ytterligare utöver de cirka
3,5 meter som redan planeras. Salemsvägens nya
profil bedöms tillräcklig för att tillgodose god
tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare och
cyklister inom området.

Sänk hastigheten på
tvärförbindelsen och Salemsvägen
och Säbytorgsvägen (30 km/h
respektive 40 km/h)

2 + brf Salemsvägens inbjuder idag till högre hastigheter
bland annat på grund av vägens bredd, omgivning
och raka sträckning. I samband med genomförandet
av detaljplanen kommer Salemsvägen att få en ny
profil med bland annat en ny gång- och cykelbana,
en cirkulationsplats och koppling till anslutande
bebyggelse. Salemsvägen, som till stor del idag
ligger inom en 50-zon, föreslås begränsas till 40
km/h från korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen
till den föreslagna cirkulationsplatsen vid
tvärförbindelsen. Kommunen bedömer att dessa
åtgärder tillsammans kommer att innebära att
bilister håller en lägre hastighet än vad som görs
idag.

Klimat och natur

Bevara tätortsnära grönområden,
(en del önskar ingen exploatering
inom Södra Hallsta)

9 Planförslaget innebär att delar av skogsområdet
kommer att tas i anspråk för bebyggelse och gårdar.
Kommunen har, bland annat med hänsyn till
områdets närhet till Rönninge centrum, bedömt
området som lämpligt för ny bostadsbebyggelse. I
RUFS 2050 ingår Södra Hallsta i “strategiska
stadsutvecklingsområden”. Ett strategiskt
stadsutvecklingsområde beskrivs som
kommuncentrum med hög regional tillgänglighet
och potential att utveckla täta och
sammanhängande stadsmiljöer, urbana kvaliteter
och bidra till en starkare social hållbarhet. I
kommunens översiktsplan beskrivs vikten att ur
klimat- och miljöhänseende bygga i
kollektivtrafiknära lägen. Ambitionen är att utveckla
kollektivtrafiken för att möjliggöra mer
förtätning/kompletteringsbebyggelse.

Gröna kvalitér inom planområdet kommer att
finnas kvar, bland annat i det naturområdet som
bevaras i söder. Bestämmelser om förbud mot
trädfällning har även införts inom delar av
planområdet.

Bevara träd, riv inte skogen 8 Se svar ovan.

Viktigt att ta hänsyn till klimatet!
(byggmaterial, bilpool, laddstolpar
m.m.) Kommunen bör ställa krav på

11 Både Sveafastigheter och Vestigia har miljöbyggnad
Silver som utgångspunkt för den nya bebyggelsen.
Planområdets läge ger goda förutsättningar för
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nettonollutsläpp vid byggandet. kollektivt resande och möjlighet att välja cykeln
framför bilen. Kommunen planerar för två nya
busshållplatser i anslutning till den nya
bebyggelsen. Båda exploatörerna har ett
genomgående klimattänk och planerar för
bostadsmiljöer som ska hålla över tid. Det gäller
alltifrån val av byggmaterial, avfallshantering,
energiförbrukning, fastighetsdrift till att aktivt
uppmuntra och verka för kollektiva transporter.
Med hänsyn till områdets lokalisering blir cykeln en
viktig del i det hållbara resandet. Exploatörerna
planerar cykelparkeringar och cykelförråd med
tillhörande verkstad för att göra det attraktivt att
välja cykeln framför bilen. Inom området kommer
infrastruktur för laddning av elfordon att finnas för
samtliga parkeringsplatser, vilket även är ett
egenskapskrav i plan- och bygglagen. Inom området
planeras för energismarta byggnader med god
isolering och låg energiförbrukning. Solceller
planeras på delar av bebyggelsens tak.

Bevara tillgänglighet till
naturområdet i norr och naturen i
stort.

3 Befintligt skogsstråk i nordsydlig riktning kommer
att brytas av exploateringen. Kommunen värnar om
möjligheten att fortsatt kunna ta sig genom
området, varför det skogsstråk som bryts av
exploateringen kommer att ledas om för att
möjliggöra fortsatt passage.


