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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anders Ramqvist 
T.F. Gata/VA-chef 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 
 Rönninge Centrum - Statusinformation  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner detta PM.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har framkommit behov av sammanställande information om arbetena i Rönninge 
Centrum. Detta PM syftar till att fylla detta behov och beskriver genomförda samt 
pågående arbeten i Rönninge centrum.  

Information om arbetena i  Rönninge Centrum 

Pumpstation 
Pumpstationen är på plats. VA-enheten avvaktar driftsättning efter att Vattenfall är klara 
med schakten runt nya transformatorstationen. Detta pga. att omkopplingspunkt för 
tryckspillvattenledningen är förlagd intill transformatorstationen. 

Konstverk i cirkulationsplats 
Konstverket  invigdes söndagen den 12/11 och flertalet av kommunens invånare 
bevittnade den historiska händelsen. 

Busstorget samt färdigställandet av ÅVS, återvinningsstationen 
Besiktningsanmärkningarna från NCC:s arbete är åtgärdade. Arbete med 
återvinningsstationen samt intilliggande GC-väg med parkeringsfickor vid Dånviksvägen 
pågår och slutförs så snart temperaturen tillåter asfaltering. 

Torg 
Start av projektering i februari 2018, produktionsstart augusti/september 2018. 
Förprojekteringen/programarbetet slutfördes under december 2017 och programmet 
presenteras för kommunstyrelsens tekniska utskott 4 januari 2018. Målet är att i samråd 
med SMÅA påbörja produktionen av torget efter sommaren 2018 och färdigställas våren 
2019. 

Park 
Start av projektering under 2018. 
Programhandlingen kommer att presenteras för kommunstyrelsens tekniska utskott 
under kv 1 2018. Projektering och produktion anpassas till SMÅAS arbeten.  
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Cykelstall med pergola 
Start av produktion i maj 2018. 
Programhandlingen presenterades för kommunstyrelsens tekniska utskott under 
senhösten 2017. Förfrågningsunderlag färdigställs under februari 2018 och 
entreprenadstart beräknas ske i maj 2018. Produktionstiden beräknas till cirka 6 
månader. 

Färdigställande av gatumark inom DP Rönninge Centrum 
Detta sker i takt med SMÅA:s färdigställande av pågående byggen. 
Gatumiljön skall vara tillgänglig, säker och trygg vilket innebär att det pågår arbete med 
att se över hur logistiken skall fungera i centrum, att trygga gångstråk finns till torgmiljön 
samt att tillgängligheten är tillgodosedd.  

En trafikutredning  inleds våren 2018 med syfte att fastställa följande: 
Trafikskyltning, trafikanalyser gällande varutransporter, gångtrafik, körvägar för biltrafik, 
utökade parkeringsmöjligheter, gatubelysning. Kontakt med fastighetsägare ang. privat 
del av väg,  Westerdahlsvägen, ingår i detta. I detta utreds möjlighet för fler 
parkeringsplatser i centrum-miljön.  

Parkering 
Utökning av parkering på allmän platsmark planeras och utreds: 

- Runt och bakom Coop.  
- Utefter Stationsvägen intill busstorget, samt i anslutning till pizzerian.  

Antalet P-platser under nya parkeringsdäcket kommer att utökas med bättre utnyttjande 
av ytan. Bamseparkeringen har utökats med tre p-platser. Dessa P-platser har 1-timmes 
parkering, de två parkeringsfickorna utefter Dånviksvägen närmast ÅVS planeras att bli 
3-timmars- parkering. 

SMÅAS planerade produktion 
SMÅA lämnade in bygglov för Torghuset samt parkeringshus under november 2017 samt 
inkom med ansökan för Kv Flädern under mellandagarna. 
Produktionen av Torghuset samt parkeringshuset planeras till våren 2018. Nuvarande 
parkeringsyta, intill COOP, tas i anspråk för produktionen, en provisorisk parkering 
anläggs på gamla busstorget för ca 42 platser. Parkeringsytan kommer vara i drift tills 
parkeringshuset står klart vilket innebär att parkeringsmöjligheterna påverkas minimalt 
under SMÅAS produktion. 
 
Uppskattade tidpunkter 
·         2018 sen vår, start av Torghuset samt parkeringshus 
·         2018 sen vår, start av Cykelstall med pergola 
·         2018 sen höst, p-hus färdigställt 
·         2018 sen vår, start Kv flädern 
·         2019 vår, torghuset färdigställt 
·         2019 höst, kv Flädern färdigställs. 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anders Ramqvist 
T.F. Gata/VA-chef 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 
 Rönninge Torg - Programhandling  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar godkänna programhandlingen samt detta 
PM. 

Sammanfattning av ärendet 

Utskick för information samt möjlighet till yttrande till berörda parter invid Rönninge Torg
samt de politiska partierna skickades ut måndag 15/1 -18. Till utskicket bifogades 
Programhandling och del av detaljplanen, Gestaltningsprogrammet, samt följebrev med 
frankerat returkuvert i vilket yttrande kan returneras. 

MSB begärde att få in yttranden senast 29/1.  

Näringsidkarna runt torget har kallats till möten vid tre tillfällen där information getts av 
MSB från juni till december -17, Ytterligare möte med näringsidkare, fastighetsägare, BRF 
Näckrosen, BRF Eken, FastPartner samt SMÅA under yttrandetid över Programhandlingen 
har hållits 22/1. 

Bakgrund 

I detaljplaneprocessen, framtogs ett gestaltnings- och kvalitetsprogram för Rönninge 
centrum med allmänna principer för gestaltningen av hus och offentliga rum med syfte 
att illustrera de kvaliteter som detaljplanen innehåller. Gestaltningsprogrammet 
beskriver torget sparsamt, behov finns av ett kompletterande program.  

Arbetet med programhandlingen inleddes under hösten 2017 och syftar till att fastställa 
vilka funktioner som skall finnas på torget samt hur det ska gestaltas. Jens Deurell 
Södergruppen, och kommunens planenhet samt näringsidkare har varit viktig 
referensgrupp. 

Förnyelsen av Rönninge centrum syftar till att ge platsen nytt liv och innehåll med 
bostäder och butikslokaler, offentliga rum och mötesplatser. Förutsättningarna är goda 
för ett småskaligt centrum med en blandning av olika funktioner vid och runt torget. 
Busstorget och pendeltågsstationen alldeles intill torget är givna målpunkter som ger liv 
och rörelse från morgon till kväll. 
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Tankar som inspirerat under programarbetet är att torget ska bjuda in att användas, bli 
en naturlig mötesplats och upplevas som  småskaligt och trivsamt, ett grönt 
trädgårdstorg med avstamp i historien. Med programhandlingen som stöd kan miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta fram färdiga lösningar och skapa en tidplan för 
dessa. 

Från programhandlingen, som är översiktlig och preliminär, tas systemhandlingar och 
bygghandlingar fram. 

Gällande gestaltnings- och kvalitetsprogram har gett sin prägel på framtagandet av 
programhandlingen. Ledord under framtagandet har varit: 

- Ett torg för alla 
- Ett aktivt torg 
- Med avstamp i historien 
- Orientering och kommunikation 
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RÖNNINGE TORG
PROGRAMHANDLING

2017-12-20

ELIN SAMUELSSON LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA

SALEM KOMMUN



”Att komma till Rönninge ska vara som att komma hem”.

1

Arbetsgrupp:
Clas Asker Projektledare Salem kommun
Elin Samuelsson Landskapsarkitekt EF 

Programmet är framtaget i samarbete med Salem kommuns planenhet, 
näringsidkare och angränsande fastighetsägare på Rönninge torg.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Historia    sid 3 
Process och nuläge   sid 4
Vision      sid 5
Analys     sid 6
Situationsplan   sid 7
Programförslag torg   sid 8-11

Rönninge beläget mellan  Stockholm och Södertälje. Pendeltåget tar 31 minuter mellan Stockholm central och Rönninge. Flygbild dagens situation.
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HISTORIA
KORT HISTORIK.
Rönninge samhälle ligger i den sydligaste delen av Salems kom-
mun, invid sjön Uttran. Stambanan skär igenom samhället och de-
lar det i en sydlig och nordlig hälft. Samhället karaktäriseras idag till 
stor del av villabebyggelse. Omgivande landskap består av bergig 
och kuperad skogsterräng.

Innan området började anläggas kring järnvägen runt år 1900 var 
området ren jordbruksmark som brukades av gårdarna Uttringe 
och Rönninge. Samhället utvecklades till ett stationssamhälle kring 
järnvägsstationen och fungerade som centrum i socken fram till att 
Salemsstaden tillkom på 1960- och 1970-talet.

WILHELMINA AF TIBELL
Wilhelmina förknippas med Uttringe gård och Rönninge gård i 
nuvarande Salems kommun, som hon 1842 tog över sedan hennes 
mor och bror dött i ”febersjukdom”. Där tillbringade hon hela sitt liv 
och var även gårdarnas sista enskilda ägare.

Wilhelmina af Tibell engagerade sig i Rönninges modernisering. 
Hon gjorde statare till torpare, lät sjösänka och torrlägga Lillsjön för 
att få fram mer odlingsbar mark åt både sig och torparna och såg 
till att järnvägen (Västra stambanan) drogs genom området med en 
egen hållplats; Rönninge station (källa Wikipedia 171228)

År 1860 invigdes Västra stambanans första etapp (Stockholm-Sö-
dertälje) men Rönninge station byggdes inte förrän 1888. Det första 
stationshuset revs 1970.

EGNAHEMBEBYGGELSE
Runt Uttran och Flatens stränder byggdes villor med karaktäristisk 
”snickarglädje” och handelsträdgårdar, verkstäder och småindustrier 
etablerades i samhället.

Rönninge fick tidigt rykte att vara ett vackert och attraktivt område, 
populärt som rekreationsort. 

Citat från svensk turistförenings årsskrift 1908:

”Här finner man nämligen en ett villasamhälle i dess mest idealiska 
form, en villastad som inte gör intryck av att av villastad, ity husen 
ligga så strödda i lövbackar och skogsdungar eller så omgivna av 
prydliga ofta välskötta trädgårdsanläggningar, att villorna inte lida av 
varandras grannskap och att man här verkligen har en känsla av att 
befinna sig på landet”.

CENTRUM
Järnvägen var en förutsättning för Rönninges samhället och 
området kring stationen utgör kärnan som samhället utvecklats 
runt. Ett tiotal butiker etablerades här runt 1910. I centralhuset 
(Nära livs) fanns bank och telegrafstation. Invid stationen ska-
pades en torgplats med torghandel ett par dagar i veckan. Här 
fanns också en saluhall (som revs på 1950-talet) med försälj-
ning av frukt, bär, fisk, kött, redskap och kläder från Rönninge, 
Södertälje och Gnesta. 

Saluhallen hade öppet två dagar med minst två slaktare, två 
fiskhandlare och två bagare (källa Salemsboken). Den näring 
som var starkast var trädgårdsmästarna, I Rönninge fanns ett 
tiotal handelsträdgårdar med försäljning i saluhallen.

När Salemstaden invigdes 1968 flyttade många kommunala 
förvaltningar och butiker från Rönninge centrum. 
Sedan 1980-talet har behovet att bostäder ökat kraftigt i Salem 
med en förtätning av Rönninge.

Historiska bilder Rönninge.

HISTORA
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PROCESS
Rönninge Centrum är planerat för att exploateras med över hundra 
nya lägenheter, både som hyres- och bostadsrätter. Planen möter 
behovet av ett sammanhållet centrum med fler bostäder nära kollek-
tivtrafik. 

I samband med exploateringen finns behov av att Rönninge torg 
även rustas upp för bättre förutsättningar för en levande torgmiljö.

Under 2013 tecknade kommunen markanvisningsavtal med SMÅA 
för exploateringen av kvartersmarken inom området.
Detaljplanen vann laga kraft i slutet av 2014. 

OMGIVANDE PROJEKT
I början av 2017 påbörjade SMÅA byggnationen kring kv Trädgårds-
lunden, det är SMÅAS första kvarter och beräknas stå klart för inflytt-
ning under 2018. 

Under vintern 2017 var konstverket ”Pippi på pinnen” av Linda 
Shamma färdigställt i närliggande cirkulationsplats. Verket var fram-
röstat av befolkningen i Rönninge.

SMÅA planerar att påbörja arbetet med Torghuset samt intilliggande 
parkeringshus under våren 2018 med totalt cirka 160–180 lägenhe-
ter.

Busstorgshuset eller kv Flädren är planerat att påbörjas under an-
dra halvan av 2018 vilket gör det möjligt för kommunen att sätta ett 
datum för produktionsstart för torget som inte kan påbörjas innan 
torghuset börjar bli färdigt.

PROGRAMARBETE
Programarbetet med torget påbörjades under hösten 2017. I 
tidigare gestaltningsprogram var torget sparsamt beskrivet. Efter-
som torget är ett av Rönninges viktigaste offentliga rum och mö-
tesplats togs detta fördjupade program fram specifikt för torget.

Arbetet med programmet syftar till att fastställa vilka funktioner 
som skall finnas på torget samt hur det ska gestaltas. Näringsid-
karna runt torget har hörts samt har arkitekten för planområdets 
kvalitetsprogram, Jens Deurell (Södergruppen) och kommunens 
planenhet fungerat som viktig referensgrupp.

CYKELGARAGET
På torgets norra del kommer cykelgarage med plats för cirka 115 
cyklar byggas. Till cykelgarage kommer även innehålla en ljus, 
trivsam och helt väderskyddad väntkur för bussresenärer. Ge-
staltningen av kuren och cykelgaraget är dels tänkt som en portal 
till torget och att i viss mån knyta an den vackra Skönviksparken 
till torget genom dess lätta paviljonguttryck och sedumtak. För 
cyklisten kommer det finnas möjlighet att parkera cykeln på en 
trygg och välordnad plats med bra ställ för fastlåsning av cykeln.

Utmed södra fasaden kommer det även finnas en cykelverkstad 
i miniatyr, som har automatisk pump för däck, ställning för upp-
hängning av cyklar, verktyg för enklare reparationer. Cykelgara-
get planeras stå klart under försommaren 2018.

TORGET IDAG
Idag präglas torget av en lågmäld gestaltning med gråa och röd-
färgade betongplattor i enkel mönstring. Ett befintligt träd i gott 
skick finns, övrig vegetation består av låga buskage, en hög-
stubbe och ett träd med svag tillväxt. Förutom det centrala trädet 
bedöms ingen övrig vegetation som bevarandevärd. 

Del av torget nyttjas idag för uteserveringar och utflyttad försälj-
ning, funktioner som berikar torget.

I slänt mot spåren står en belysningsstolpe från 1930/40-talet i 
läge för planerad bebyggelse. Stolpen kan med fördel återanvän-
das och få ny funktion på torget. Vid planerade kvarteret Flädern 
finns en större pil som vid exploatering kommer att avverkas. Om 
trädet av arborist bedöms vara i tillräckligt gott skick bör möjlig-
heten att flytta trädet till nya torget undersökas i vidare arbete.

Idag rymmer även torget plats för torghandel, kommunal an-
slagstavla och flexibel yta för tillfälliga evenemang som till exem-
pel julgransförsäljning. Funktioner som bör inrymmas i även i det 
nya torget.

Bilder från torget idag.
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ETT TORG FÖR ALLA
Rönninge torg ska vara en plats där alla är välkomna. 
Torget utformas med lättillgängliga ytor, tydliga stråk och med god 
trygghetsbelysning. Torget ska vara en plats på gående och barns 
villkor och fritt från bilar.

ETT AKTIVT TORG
Torget är Rönninges mest centrala yta och tillsammans med Skön-
viksparken det viktigaste offentliga rummet i Rönninge. Torget ska 
utföras med omsorg om detaljer och med material som åldras väl 
och med brukarens behov i fokus. Platsen ska inbjuda till att an-
vändas under hela året. 

Sittplatser placeras med hänsyn till bästa solläge men möjlighet 
ska också finnas att sitta i skugga för den som så önskar. 

En målsättning med upprustningen är att torget ska bli en naturlig 
mötesplats. Genom att blanda tomma, flexibla ytor med ett flertal 
tydliga funktionsytor ska besökare och boende bjudas in till vistas 
på torget utan att behöva konsumera.
 
Befintliga verksamheter som uteserveringar, handel, frisör osv ska 
även prioriteras i framtiden och utformningen ska ske med lyhörd-
het för näringsidkarnas behov.

MED AVSTAMP I HISTORIEN
Torgets gestaltning ska förankras i Rönninges historia och iden-
titet. Historiska centralgestalten Wilhelmina av Tibells betydelse 
för Rönninge lyfts fram med en egen plats på torget. 

En av de starkaste näringarna i Rönninge har historiskt sett va-
rit trädgårdsmästeriet, med som mest ett tiotal handelsträdgår-
dar aktiva. Även den egnahemsrörelsens fina villor med stora 
trädgårdar är något som bidrar till Rönninges identitet. Ett grönt 
trädgårdstorg tar avstamp i den historien.

TRÄDGÅRDSTORGET
Den övergripande idén är att gestalta Rönninge torg som ett 
grönt trädgårdstorg där en mångfald av funktioner ska inbju-
da till en bred användning av platsen. Växtligheten ger torget 
en naturlig årstidsvariation från tidigt vårflor till höstens starka 
färger. Rönninges nutida, framtida och historiska identitet som 
trädgårdsstad förstärks.

LILLA KUNGSTRÄGÅRDEN
Som förebild kan två historiska trädgårdar nämnas. Kungens 
egen trädgård: Kungsträdgården vid slottet i Stockholm och 
centralbadets innergård vid Drottninggatan. Båda fungerar 
med sina gröna kvaliteter som offentliga oaser i en hårdgjord 
stadsmiljö.  När körsbären blommar i ljust rosa blir de en 
attraktion för många av stadens invånare. Kungsträdgården 
inrymmer även många funktioner i sin gröna ram, som en 
öppen scen, konst, vattenspegel, uteserveringar och isbana.

ORIENTERBARHET OCH KOMMUNIKATION
Torget är det första du möter när du kommer till Rönninge 
med pendeltåg. En målsättning med det nya torget är att det 
ska upplevas som inbjudande, småskaligt och trivsamt. 

”Att komma till Rönninge ska vara som att komma hem.” 

Referensbild Kungsträdgården och Centralbadet. 
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RÖRELSEMÖNSTER 
Torget nås från fem olika håll. Öppningarna bildar entréer 
och utgångar till och från torget. De största flödena räknas 
vara till och från järnvägsstationen med ett stråk i nordsydlig 
riktning från busstorget. Planeringen av torget bör inte mot-
verka dessa naturliga rörelsestråk.

PLATSBILDNING 
Ett flertal mindre platser bör planeras som småska-
liga och trivsamma trädgårdsrum. Med fördel kan 
dessa platser riktas till olika målgrupper och behov.

BLICKFÅNG
Hänsyn bör tas till vad man visuellt möter i alla entréytor. 
Siktlinjer med grön fond eller platsens signumbyggnad 
”Gula villan” bör gynnas.

BEFINTLIGA KVALITETER
Befintliga kvalitet ska gynnas och om möjligt tillvara-
tas. Befintliga träd, den historiska stolpen och ”Gula 
villan” ses som särskilt viktiga och karaktärsbärande.

PROGRAMHANDLING     
RÖNNINGE TORG  2017-12-20/ ES 

ANALYS



TECKENFÖRKLARING

1 Wilhelmina av Tibells plats
2 Lund med vattenspegel
3 Torghandel
4 Anslagstavla
5 Platsbyggd Ladd-bänk
6 Gamla lyktan
7 Flexibel torgyta
8 Körsbärslund m pingisbord
9 Konstverk
10 Uteservering
11 Upprustning plantering
12 Upphöjd plantering
13 Pilträd

1

2

3

4

5

67

8

9

10

10

10

11

12

13
GULA 
VILLAN

SKÖNVIKSPARKEN

PLANERAD BEBYGGELSE

PLANERAD BEBYGGELSE

CYKELPARKERING

J

BUSSTORG

14

Programförslag Torget.
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TORGETS GOLV
Torgets golv föreslås delas in i tre delar enligt följande:

A. Befintliga betongplattor behålls. Punktvis läggs plattor om till 
förmån för trädgropar eller vegetationsytor. I fortsatt arbete kan 
undersökas om plats vid föreslagen ladd-bänk ska komplette-
ras med konstgräsyta inom ramen för budget och med hänsyn 
till drift. Ett nytt markmaterial skulle skapa variation och mjuka 
upp den relativt stora befintliga betongytan.

B. Ny yta marksten eller plattor av betong. Här föreslås ytan 
förädlas med inslag och mönstring av natursten (ca 15 % na-
turssten, 85% betong). Mönstringen blir ett effektfullt sätt att få 
variation och en livfull yta. 

C. Torgyta, fin detaljering och hög kvalitet. Två begränsade ytor 
föreslås anläggas med högre detaljeringsgrad och större an-
del natursten (ca 85% natursten, 15% betong). På den större 
centrala ytan bör det undersökas om mönstret till exempel kan 
läggas som en storskalig labyrint och tillföra ett indirekt lekvär-
de för torgets yngsta användare. 

VEGETATION 
Befintligt träd med fin kronvolym står kvar som rumsskapare 
och blir centrum i den nya platsbildningen kallad ”Lunden”. Om 
möjligt flyttas befintlig pil vilket då sparar många år av grön 
etableringen. 

TORGETS GOLV

C

C
B

A

BEFINTLIG SITUATION (A)

Ett koncept som tillämpas på flera delar av torget är idén om den 
upplyfta trädgården. Genom att lyfta trädgårdsvegetation på stolpar, 
pelare och vajrar når man en grön kvalitet som är robust och kräver 
liten skötselinsats. I förslaget finns få planteringsytor som ska klippas, 
rensas, vattnas osv. 

Nya träd anläggs med sammanhängnade skelettjord för goda växtför-
hållanden. Dagvatten bör ses som en resurs och ledas ner i plante-
ringsbäddarna. 

D. Rumsbildande häckar ”bersåer” skapar två tydliga platsbildning-
ar, Lunden (2) och Wilhelminas plats (1). Vegetationen formklipps till 
lämplig höjd med avseende på trygghet och möjlig överblick över hela 
torget.

 E. Körsbärslund med linspänd plantering. Trädval kopplas samman 
till busstorgets japanska körsbär.

F Befintlig planteringsyta rustas och undervegetation av gräs byts 
mot ett växtmaterial som är lättare att sköta i drift.

G Infälld plantering med trädgropar i befintlig plattyta.

H. Plantering på stolpe

D

D
E

F G

H

PRINCIPSEKTION ”VÄXTBÄDDAR I STOCKHOLM STAD”

TORGETS VEGETATION

PROGRAMHANDLING     
RÖNNINGE TORG  2017-12-20/ ES 

PROGRAMFÖRSLAG
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TORGET
SEKTION A-A

SKALA 1:50 (A3)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (M)

FM

PRINCIPSEKTION 
VATTENANLÄGGNING (KÄLLA BYGGROS)

REFERENSBILDER ”LUNDEN”

LUNDEN
Här skapas ett småskaligt trädgårdsrum. ”Lunden” (2). I försla-
get ryms även en enkel vattenanläggning. Vatten tillför upp-
levelsekvaliteter som porl, lekvärde och en vattenspegel som 
reflekterar väder och ljusförhållanden. 

I detaljutformning bör hänsyn tas till hur bassängen ser ut när 
den töms och ett rationellt sätt att drifta anläggningen.

Lunden och Körsbärslunden har i förslaget effektbelysning med 
linspända kulörta lyktor och upphöjd plantering.

KONST 
I den här delen av torget kan konst med fördel integreras och inar-
betas som naturlig del av torget. I nuläget pågår en process med 
framtagning av  i samarbete med konstkonsult och konstnär.

WILHELMINA AF TIBELLS PLATS.
Mellan spårområdet och Gula Villan är Wilhelminas af Tibells plats 
(1) förslagen. Platsen bör ha en värdig utformning som del av Tor-
get men med egen karaktär. Hur platsen ska gestaltas och hur en 
ev konstsatsning även här skulle se ut utreds vidare i ev projekte-
ring av förslaget.

PROGRAMHANDLING     
RÖNNINGE TORG  2017-12-20/ ES 

PROGRAMFÖRSLAG



10

BEFINTLIG SITUATIONFOTOMONTAGE PROGRAMFÖRSLAG

Orienterbarhet och skyltning
Två anslagstavlor (4) placeras på strategiska lägen. Här kan 
innevånarna även i fortsättningen sätta upp lappar om kom-
mande aktiviteter eller erbjudande. Busskuren i norr förses 
med namnskyltning (Rönninge torg) och den gamla lyktan (6) 
placeras centralt med hänvisningsskyltar till Skönviksparken, 
aktivitetshuset på motsatt sida spårområdet mm. 

Tillgänglighet
Torget ska vara en plats för alla och gällande krav på till-
gänglighet ska uppfyllas. Till exempel markeras det viktigaste 
rörelsestråket med ett taktilt ledstråk för synsvaga. Alla ytor 
ska kunna nås med rullstol. Sittplatser ska förses med rygg- 
och armstöd och ev nivåskillnader konstrastmarkeras.

Belysning och trygghet 
Torget ska vara en plats där du ska känna dig trygg även under dygnets 
mörka timmar. En låg parkarmatur (3,5meters stolpe) förser torget med 
en god allmänbelysning. Lunden kompletteras med stämningsskapande 
trädgårdslyktor och befintliga träd lyfts fram med effektbelysning. Hän-
syn ska tas till bländning och drift vid val av armatur och ljuskälla.

Pingisbordet
I omedelbar anslutning till torget fanns tidigare en omtyckt boulebana. 
Den är nu flyttad och upprustad till Sköndalsparken. För att ge torget en 
ny aktivitet föreslås ett bordtennisbord i körsbärslunden.
Bordtennis i offentlig miljö är inte vanligt förekommande i Sverige men 
en uppskattad aktivitet i andra europeiska huvudstäder städer som till 
exempel Berlin. Så om Berlin kan, varför inte Rönninge? 

PROGRAMHANDLING     
RÖNNINGE TORG  2017-12-20/ ES 

PROGRAMFÖRSLAG

Även om Berlin är känt för sin grafitti, kvällsöppna butiker som kallas Spätis 
och currywurst så kanske du inte känner till en annan av stans symboler – 
pingisbordet. De finns överallt!
På de flesta öppna platser, vare sig det är en park eller en extra bit asfalt kan 
man hitta ett pingisbord, vilket inte är underligt när man får veta att det finns 
åtminstone 1000 stycken utplacerade runt om i stan.
De är perfekta för socialt umgänge och en chans visa vilken vinnarskalle 
man har, och är så populära att det till och med finns en hemsida avsedd för 
att hjälpa dig hitta den perfekta platsen för dig.
(Källa Momendo.se 171220)
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Panoramabild av befintlig situation på Rönninge torg

Innehåll:

Bakgrund och syfte

Allmänna principer för gestaltningen av hus och offentliga rum.

Offentliga rum
 - Beskrivning av mellanrummen mellan husen.
 - Torgen och hur de är förbundna med varandra.
 - Angöringplatser för bil, buss, cykel och pendeltåg.

Bebyggelse
 - Busstorgskvarteret
 - Torghuset
 - Barnhagen
 - Parkvillorna

Bakgrund och syfte
Förnyelsen av Rönninge centrum syftar till att ge platsen nytt liv och innehåll med
bostäder och butikslokaler.  Förutsättningarna är goda för ett småskaligt centrum
med en blandning av olika funktioner. Busstorget och pendeltågsstationen alldeles
intill torget är givna målpunkter som ger liv och rörelse från morgon till kväll.
Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera de kvaliteter som planen innehåller.

Gestaltnings- och Kvalitetsprogram för Rönninge centrum
Befintlig situation; flygbild från norr
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Allmänna principer för gestaltningen av hus och offentliga rum.
Detta gestaltningsprogram utgår ifrån hur den byggda miljön uppfattas som helhet.
Det är primärt kvaliteter för mellanrummen mellan husen, de gemensamma
offentliga rummen, som gestaltningsprogrammet föreskriver. Det viktigaste i det
sammanhanget är hur gränserna till de offentliga rummen utformas. Det gäller
både byggda gränser i form av hus och andra mindre påtagliga gränser som
markbeläggning och grönytor.

Den viktigaste aspekten för att en stadsmiljö ska uppfattas som trivsam, trygg och
stimulerande är bebyggelsens möte med de offentliga rummen i markplanet. (se
Jan Gehls forskning, ¨Livet mellan husen¨) De nedersta tre - fyra metrarna av
husens fasader, dvs. bottenvåningen är vad en förbipasserande primärt lägger
märke till och påverkas av. Ett varierat innehåll till form och funktion i den delen
uppfattas positivt och stimulerande. Om husen har tätt mellan entréer för besökare
till trapphus och lokaler så uppstår en positiv interaktion. Utöver de rent
upplevelsemässiga fördelarna är det också klarlagt att miljöer där gaturummet är
befolkat är tryggare att vistas i. Det gäller även andra aspekter än husens
bottenvåningar. Gator med kantstensparkering är tex. tryggare dygnets mörka
timmar än gator utan parkering eftersom varje bil har en ägare som är potentiellt
närvarande och kan komma till platsen.
Därför kommer husens möte med det offentliga rummet och hur man kommer dit,
att ägnas särskild omsorg.

Utformningen i övrigt är självklart mycket viktig, där gäller dock delvis andra
förutsättningar än för gestaltningen i markplanet. Behovet av variation är inte
primärt på samma sätt. Tex. kan ett hus uppfattas mycket positivt med en varierad
bottenvåning kombinerad med regelbunden och lugn indelning av fasaden i de
övre planen.

Där läget lämpar sig för lokaler i gatuplanet som längs med huvudstråk och torg är
det att föredra. Där lokalläget är sämre krävs andra åtgärder för att uppnå den
variation och innehållsrikedom som är önskvärd. Där gatuplanet upptas av
bostäder ligger det första bostadsplanet ca 1 m över trottoaren. Detta för att
skydda bostäderna från insyn. Det huvudsakliga fasadlivet är indraget 70 cm från
trottoaren. En låg mur ger avgränsning mot gångbanan. Utrymmet mellan hus och
mur planteras rikligt så att grönskan följer den som rör sig längs med huset. Inom
den 70 cm breda zonen tillåts burspråk, smala balkonger, sittbänkar och entrérum
mm att sticka ut även i gatuplanet. Denna zon mellan fasad och trottoar får
därigenom ett varierat innehåll som gör det trivsamt och intresseväckande för
gående som passerar huset.

Nya Rönninge torg sett från öster

Nya Rönninge torg sett från öster

Offentliga rum
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ca
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zon för varierat innehåll0,7 m

Burspråk

Plantering

ca
 1

 m

zon för varierat innehåll0,7 m

Utbyggnad för trapphusentré

Sittbänk

Skärmtak mellan burspråk

Indragen väderskyddad butiksentré

Exempel på bottenvåning med indragna
entréer och skärmtak mot gata

(kv Fajansfabriken, Kungsholmen, Södergruppen arkitekter)

Exempel på förhållandet mellan gata och bostad Exempel på förhållandet mellan gata och lokalerExempel på förhållandet mellan gata och bostad

Exempel på samverkan mellan öppen bottenvåning och grönska mot torgyta
(Cafe i Kungsträdgården, Södergruppen arkitekter)

Exempel på bottenvåning med lägre byggnadsdel mot torgyta
(Restaurang i Gamla Stan, Södergruppen arkitekter)

Offentliga rum - möte hus/gata/torg

_130214_130214

0 4m1 2 30,5
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Mindre torgbildning som länk mellan
busstorget och Rönninge Torg

Entréplats till pendetåget

Rönninge Torg

Skärmtak vid Coop
Bostadshus i 5 våningar
på gavlarna, 4 mot
gata och terrass

Pergola förbinder  det nya huset med Nära Ting

Loggia mot busstorget

Cykelstallet med plats
för 110 cyklar

Butiksvåning i ett plan mot torget

Nya Rönninge torg sett från väster

Torgen runt Nära Ting-huset
Nära Ting, är en fin representant för trävillorna i Rönninge från förra sekelskiftet.
Huset kommer att stå som mittpunkt i det nya Rönninge Centrum. Tre nya
platsbildningar runt huset bildar ett sammanhang av offentliga rum. Nära Ting-
huset får därigenom ökad betydelse.

Norr om Nära Ting-huset bildas en plats som länk mellan busstorget och det stora
torget. Platsen inramas i söder av Nära Ting-husets fasad.
På den västra sidan omges torgytan av en låg mur med sittplatser och ett tak över
en cykelparkering. I den norra delen bildar en öppen arkad gräns mot busstorget.
Den östra sidan hålls samman av en låg mur med sittplatser och en pergola som
förbinder Nära Ting-huset med det nya husets gavel.
Det plank som idag står i tomtgräns intill Nära Ting-huset utgår, slänten bakom
planket fylls ut och blir torgyta så att Nära Ting-husets fasad bildar vägg i
torgrummet. Här finns möjlighet till en uteservering. Busstorgskvarterets gavel
förbinds med villan genom en låg mur med sittplatser och en häck.
Torget får en småskalig karaktär omgivet av de tre husens mindre lokaler och
taktäckta arkader i trä vid cyklar, väntplatser och gårdsentré. Den låga skalan och
inslaget av trä länkar det nya till det gamla, representerat av Nära Ting-huset.

Söder om villan tillkommer en mindre plats vid entrén till pendeltåget inramad av
två nya husgavlar. Torghusets gavel rymmer trapphusentré och lokaler med
skyltfönster och entré mot platsen. Busstorgskvarterets gavel förbinds med Nära
Ting-huset med en låg mur och en häck. Nära Ting-huset får i och med detta en
offentlig sida mot torgen och en halvprivat in mot gården som huset delar med det
nya kvarteret.
Platsen rymmer även cykelparkering och möjlig uteservering för Nära Ting-huset.
En trappa leder upp till Dånviksvägen och Torghusets entréer.

Väster om villan blir det ett tydligare och mer innehållsrikt Rönninge Torg. Längs
med hela södra sidan tillkommer en butiksvåning i ett plan. Butiksvåningen kan
med fördel delas till flera mindre lokaler. Stora skyltfönster och något indragna
entréer bildar tillsammans en livfull fond åt torget utan att kasta långa skuggor.
Butiksvåningen har snickerier av trä som ger samhörighet med villan fastän formen
är en annan. Coops fasad får en byggrätt för ett högt skärmtak som annonserar
entrén och som kan tjäna som skydd för en utomhusscen eller ge plats för
marknadstånd och uteservering.
Skärmtaket föreslås utformas med limträ för bärande konstruktion. Materialet
kopplar centrumbyggnaderna till villabebyggelsen medan formen förhåller sig fritt
till villatraditionen

De nya torgytornas beläggning föreslås bestå av betongplattor i större format i
kombination med friser av gatsten. 
Där befintliga beläggningar kan sparas skall detta prövas. Det gäller t.ex. det stora
torget som eventuellt bara behöver läggas om intill de nya husen.

Ljussättning av torgytor och gaturum är en viktig aspekt som behöver studeras
vidare i det kommande arbetet med planen.
Armaturtyper och placeringar av ljuskällor samordnas till en helhetslösning för
centrum.

Offentliga rum - torg Nya Rönninge torg sett från väster

1

2

3

1
2

3
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Handelsparkeringen

Busstorget

Cykelstallet

Kiss & ride

Angöringsplatser för bil, buss och cykel:

Busstorget
Bussarna får ett nytt torg som ansluter mot centrum med ett längsgående
angöringsstråk. Detta stråk görs till ett sammanhållande motiv och bildar entré till
centrum. Ett tak med väderskyddade väntplatser och en trädrad håller ihop stråket
längs med busstorgets södra sida. Det fortsätter västerut mot Skönviksparken och
ansluter till sjön Flaten.
Gångytor till och från bussarna plattbeläggs. Om möjligt beläggs även delar av
bussarnas körytor med betongplattor. Målsättningen är att hålla ihop busstorgets
yta så att det uppfattas som en helhet.

Kiss&Ride
Intill busstorget ordnas en plats för att lämna och hämta med personbil, en sk
¨Kiss&Ride¨.
Platsen erbjuder ett smidigt sätt att nå ända fram till torget med personbil för att
växla över till buss och pendeltåg. Denna plats beläggs med betongplattor för att
ge ytan mer karaktär av torg än köryta vilket ökar trafiksäkerheten för på- och
avstigande.

Cykelstallet
Intill Kiss&Ride-platsen anordnas ett tak för cykelparkering. Cyklarna väderskyddas
och får rejäla cykelställ där ramen går att låsa fast. Mot torget avslutas byggnaden
av en låg mur och en spalje med klätterväxter. Längs med muren ordnas sittplatser
i soligt läge. Taket blir utöver cykelskydd också en volym som avgränsar torget i
väster.

Handelsparkeringen
I anslutning till torget ligger en handelsparkering.
Denna ordnas i mindre kvarter om 10 bilar. Dessa nås via en angöringgränd som
avslutas med en vändplan intill torget. Längs med gränden planteras en trädrad för
att ordna ytan i klart definierade rum. Parkeringskvarteren skiljs åt med låga
häckar. Parkeringen blir överskådlig och effektiv samtidigt som indelning och
planteringar gör att bilarna inte dominerar.

Perspektivbild från nordost/kiss & ride med Busstorget i förgrunden och Nära Ting-huset  till högerOffentliga rum - angöringsplatser

Busstorget och Nya Rönninge torg
sett från väster

1

2

3

4

1
2

3

4

Nära
Ting



sid 8 (16) Gestaltnings- och kvalitetsprogram för Rönninge Centrum

R Ö N N I N G E  S T A T I O N

+22,0
LOKAL

BUSSTORGET BUSSTORGSKVARTERET

Lokaler mot gatan
lägenheter mot gården

NÄRA TING-huset

Ingång till
pendeltågstation

Gemensam gård för Nära Ting och tillkommande bebyggelse

+22,0

Friare fasadarkitektur med större fönsterpartier
än gatufasadens mer slutna uttryck

Fasad mot gården med inslag av trä

Översta våningen indragen mot gården

De nya byggnaderna ansluter i skala och material till Nära Ting-huset

Ljusare kulörer än gatufasaden

NÄRA
TING

Översta våningen indragen mot gården

Nära Ting får del i det nya gårdsrummet

Skärmtak för väderskyddade
väntplatser betonar gränsen mellan
Rönninge Torg och det nya busstorget

Cykelparkering under tak med
plats för  upp till 110 cyklar

Högre byggnadsdel betonar centrums hörn

Lokaler i bv mot busstorget,
i bästa kommersiella läge

Kvarteret skyddar gård och uteplatser mot bullret  från bilar och tåg.
Kvarteret är öppet mot Torget och västersolen.

Busstorget

Torget ansluter till Nära Ting,
ger möjlighet till uteservering

Busstorgskvarteret
Det nya kvarteret ger platsen innehåll och ordning som saknas idag.
 -  Dånviksvägen får ny funktion som stadsgata, istället för att bara vara

genomfart. Entréer till husen och kantstensparkering gör att gaturummet
befolkas.

 -  Busstorget får bättre funktion och tydligare inramning .Trapphusentréer och
ett par mindre lokaler mot bussgatan ger liv och rörelse över dygnets
timmar.

 -  Villan, det sk Nära Tinghuset, får bättre sammanhang än dagens oklara
situation där plank och diken omger huset. Det blir en del av kvarteret och
får tillgång till en halvprivat gård.

 -  Två mindre torg på var sida om Nära Ting bildas med Busstorgskvarteret
som inramning.

Gatufasader:
Mot gata och busstorg består ytterväggen företrädesvis av bullerdämpande
material. Fönstren utformas med stående proportioner placerade med regelbundna
avstånd. Öppningarna utformas som franska balkonger och förs visuellt ner till
golv.
I kontrast till de släta fasaderna förekommer burspråk med större fönsterpartier.
Gatuplanet ägnas särskild omsorg eftersom det utgör huvudsakligt blickfång för de
förbipasserande. Här eftersträvas variation med bland annat lokaler, grönska och
skiftande fasadliv i bottenvåningen. Trapphusen är det första man möter på väg in i
husen. Entrérummet är viktigt som länk mellan de privata bostäderna och den
offentliga gatan. Entrépartiets snickerier får omsorgsfull detaljering.

Då bottenvåningen upptas av bostäder ligger det första bostadsplanet ca 1 m över
trottoaren. Detta för att skydda bostäderna från insyn. Det huvudsakliga fasadlivet
är indraget 70 cm från trottoaren. En låg mur ger avgränsning mot trottoaren.
Utrymmet mellan hus och mur planteras rikligt så att grönskan blir husets möte
med gångbanan. Inom den 70 cm breda zonen tillåts burspråk, smala balkonger
och entrérum sticka ut även i gatuplanet. Denna zon mellan fasad och trottoar får
därigenom ett varierat innehåll som gör det trivsamt och intresseväckande för
gående som passerar huset.

Gårdsfasader
De är friare i form och uttryck. Indelningen är mer horisontell med balkonger och
större fönsterpartier än gatufasadernas vertikala indelning. Den översta våningen
är indragen för att anpassa volymen till Nära Ting-husets höjd. Fasaderna har
inslag av träpanel. Materialet länkar det nya till det gamla. Nära Tings gula träfasad
får här en modernare granne som i skala och mått ändå hänger samman med det
äldre huset.

Sektion och gårdsfasad

0 20m5 10 15
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Gestaltnings- och kvalitetsprogram för Rönninge Centrum  sid 9 (16)

3 rok2 rok1 rok 4 rok 5 rok lokaler biytor/garage

Översta våningen indragen mot gården

+22,5
LOKAL

BUSSTORGET BUSSTORGSVARTERET

Lokaler mot gatan
lägenheter mot gården

DÅNVIKSVÄGEN

Gemensam gård för Nära Ting
och tillkommande bebyggelse

FRD
LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

Biutrymmen i
suterrängvåning

Första bostadsplanet
1 tr upp mot busstorget

Översta våningen indragen mot gården

BUSSTORGSKVARTERET Nära Ting-huset

Lokal över hörn Pergola med klätterväxter avgränsar
gårdsrummet från det publika torget

Gatufasadens strikta arkitektur
fortsätter runt gavlarna

BLOMMOR

Första bostadsplanet
1 tr upp mot busstorget

BUSSTORGSKVARTERET

Planteringszon mellan fasad och gata.
Avgränsas mot trottoar med mur/sittbänk

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Omsorgsfullt utformade entréer.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Bottenvåningen är upplyft
ca 1 m över trottoaren

Bottenvåning med ett par mindre
lokaler som ger liv åt gaturummet

Bostäder i bottenvåningen är upplyfta
ca 1 m över trottoaren

Indragna
butiksentréer

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Burspråk i lättare materialBurspråk i lättare material

Dämpad färgskala i jordkulörer

B U T I K

Bottenvåning/suterrängvåning 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr

Exempel på blockplaner

Busstorgskvarteret

Sektion genom kvarteret Fasad mot norr/cykelstallet

Fasad mot Dånviksvägen Hörnfasad Fasad mot busstorget
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+24,5

lokal

+24,5

GÅNGTUNNEL

TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

NÄCKROSHUSET

Bef byggnad med
lokaler mot torget

Dånviksvägen

P

Spårområde

KörbanaGång-
bana

NÄRA TING

Översta våningen indragen mot Torget

Ljus, lätt och öppen fasad mot Torget, mer slutet
och tyngre mot Dånviksvägen och spårområdet

Bv med skyltfönster och entréer ger liv åt torgrummet

Garage i suterrängvåning Envåningsbyggnad håller ner skalan mot torget

Mycket fönster och balkonger i torgfasaden

Lokaler i bv mot torget

Torghuset
Torghuset bildar fond åt torgets södra sida. Nya butikslokaler ger platsen nytt
publikt innehåll.
Huset består av två delar.
 -  Mot torget ligger en butiksbyggnad i ett plan. Den rymmer flera mindre

lokaler med entré direkt från torget.
 -  Mot Dånviksvägen placeras ett bostadshus med fyra våningsplan. Vägen får

ny funktion som stadsgata, istället för att vara endast genomfart. Entréer till
huset och kantstensparkering gör att gaturummet befolkas.

 -  Bostadshuset ligger indragen ca 10m från torgfasaden. Huset upplevs därför
lågt sett från torget. Den översta våningen är dessutom tillbakadragen två
meter för att ytterligare hålla ner höjden mot torget. Gavlarna tar upp
nivåskillnaden mellan gata och torg och blir därför fem våningar höga räknat
från torgets nivå.

 -  Under bostadshuset ryms ett garage med bilplatser för de boende.

Gatufasader:
Mot gatan består ytterväggen företrädesvis av bullerdämpande material.
Fönstren utformas med stående proportioner placerade med regelbundna avstånd
Gatuplanet ägnas särskild omsorg eftersom det utgör huvudsakligt blickfång för de
förbipasserande. Här eftersträvas variation. Trapphusen är det första man möter på
väg in i husen. Entrérummet är viktigt som länk mellan de privata bostäderna och
den offentliga gatan. Entrépartiets snickerier får omsorgsfull detaljering.

Gatuplanet upptas huvudsakligen av bostäder och därför ligger det första
bostadsplanet ca 1 m över trottoaren. Detta för att skydda bostäderna från insyn.
Fasadlivet är indraget 70 cm från trottoaren. En låg mur ger avgränsning mot
trottoaren. Utrymmet mellan hus och mur planteras rikligt så att grönskan blir
husets möte med gångbanan. Inom den 70 cm breda zonen tillåts burspråk, smala
balkonger och entrérum sticka ut även i gatuplanet. Denna zon mellan fasad och
trottoar får därigenom ett varierat innehåll som gör det trivsamt och
intresseväckande för gående som passerar huset.

Fasader mot envåningsdelen
De är friare i form och uttryck. Indelningen är mer horisontell med balkonger och
större fönsterpartier än gatufasadernas vertikala indelning. Den översta våningen
är indragen för att hålla ner husets höjd mot torget. Fasaderna har inslag av
träpanel. Alla balkonger är orienterade mot terrassen som är bullerskyddad från
bilar och tåg.

Torgfasader
Envåningsbyggnaden är uppglasad mot torget. Stora skyltfönster och något
indragna entréer bildar tillsammans en livfull fond åt torget utan att kasta långa
skuggor. Lågdelen kan med fördel delas i ett antal mindre lokaler för ett varierat
uttryck och omväxlande utbud.

Sektion och Torghuset och Rönninge Torg

0 20m5 10 15

Vy över kvarteret



Gestaltnings- och kvalitetsprogram för Rönninge Centrum  sid 11 (16)

biytor/garage biytor/garage biytor/garage biytor/garage
3 rok2 rok1 rok 4 rok 5 rok lokaler biytor/garage

B U T I KKIOSK

Översta våningen indragen mot torget

Bef träd på torget bevaras
kompletteras ev med nya

+21,4Gångtunnel / Pendeltåg

TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

Gatufasadens strikta fasadarkitektur
fortsätter runt gavlarna

TORGHUSET

Gångtunnel
till pendeltågPlanteringszon mellan fasad och gata.

Avgränsas mot trottoar med mur/sittbänk

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Omsorgsfullt utformade entréer.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Bottenvåningen är upplyft
ca 1 m över trottoaren

Dämpad färgskala i jordkulörer

D E S I G NF R I S Ö R
R Ö N N I N G E  S T A T I O N

B A N K

TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

Ingång till
pendeltågstation

Befintlig
parkering

Friare fasadarkitektur med större fönsterpartier
än gatufasadens mer slutna uttryckFasad mot gården med inslag av trä

Indragna lokalentréer

Ljusare kulörer än gatufasaden

MÄKLARE

Översta våningen indragen mot torget

TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

Garageinfart

Gatufasadens strikta fasadarkitektur
fortsätter runt gavlarna

Bottenvåning/suterrängvåning 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr

Exempel på blockplaner

Torghuset
Fasad mot Dånviksvägen

Gavelfasad mot parkering

Gavelfasad mot Nära Ting

Fasad mot Rönninge Torg

0 20m5 10 15
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Fasad mot stråket in mot torget. Portik / gårdsentré

Lägre byggnadsdel, anpassning till
den mindre skalan kring gården

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.
Dämpad färgskala i jordkulörer

Översta våningen indragen mot gården

Husens höjd trappas ner mot bef villa bebyggelse

Kantstensparkering runt hela kvarteret

Bef träd bevaras, om möjligt

Intimt gårdsrum

Flerfamiljshus med villakaraktär

Barnhagen
Kvarteret ersätter den nuvarande parkeringen. Med det nya kvarteret ordnas
platsen tydligare. Tillsammans med Coops byggnad bildas ett stråk in mot torget.
 -  Kvarteret har olika skalor på de skilda sidorna. Mot gatorna närmast torget

har huset torgets skala med fyra våningar och stadsmässiga fasader. Mot
villabebyggelsen på andra sidan är skalan anpassad till de lägre husen med
två våningar plus vind.

 -  Husen närmast torget länkas samman i hörnet med glasade balkonger som
bildar en portik in till gården samtidigt som bullret skärmas av.

 -  Gårdsfasaderna får inslag av träpanel så att de visuellt samverkar med
flerfamiljsvillorna vars fasader utförs helt i träpanel.

 -  Kvarteret vänder sin gård mot eftermiddagssolen och utsikten mot Flaten och
parken. Det större träd som står där idag sparas och blir en del av gårdens
grönska.

Fyravåningshusen:
Både gatufasader och gårdsfasader har samma grundkoncept som de andra två
kvarteren.
Mot gatan består ytterväggen företrädesvis av bullerdämpande material.
Fönstren ges stående proportioner och placeras med regelbundna avstånd.
Burspråk med större glaspartier står i kontrast till de släta delarna av fasaden.
Gatuplanet ägnas särskild omsorg eftersom det utgör huvudsakligt blickfång för de
förbipasserande. Här eftersträvas variation om möjligt med lokaler.
Trapphusen är det första man möter på väg in i husen. Entrérummet är viktigt som
länk mellan de privata bostäderna och den offentliga gatan. Entrépartiets snickerier
får omsorgsfull detaljering.
Tillgängliga entréer ordnas via gården.

Gatuplanet upptas huvudsakligen av bostäder och därför ligger det första
bostadsplanet ca 1 m över trottoaren. Detta för att skydda bostäderna från insyn.
Fasadlivet är indraget 70 cm från trottoaren. En låg mur ger avgränsning mot
trottoaren. Utrymmet mellan hus och mur planteras rikligt så att grönskan blir
husets möte med gångbanan. Inom den 70 cm breda zonen tillåts burspråk, smala
balkonger och entrérum sticka ut även i gatuplanet. Denna zon mellan fasad och
trottoar får därigenom ett varierat innehåll som gör det trivsamt och
intresseväckande för gående som passerar huset.

Gårdfasader
De är friare i form och uttryck. Den översta våningen är indragen för att hålla ner
husets höjd och anpassa huset till de lägre flerfamiljsvillorna. Fasaderna har inslag
av träpanel. Alla balkonger är orienterade mot gården som är bullerskyddad från
bilar och tåg.

Fasad mot söder/parkering
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Gestaltnings- och kvalitetsprogram för Rönninge Centrum  sid 13 (16)

3 rok2 rok1 rok 4 rok 5 rok lokaler biytor/garage

+22,3

BARNHAGEN

Dånviksvägen Spårområde

PARKVILLORNA

Befintlig parkering

LOKALGATA

Infart Gård, befintliga träd bevaras, om möjligtWesterdahlsvägen

+21,7+21,7

Två bostäder i detta hus

Fyra bostäder i detta hus

Indragen våning, anpassning till de lägre husen

Flerfamiljsvilla lika Parkvillorna

Bottenvåning 1 tr 2 tr 3 tr

Exempel på blockplaner

Barnhagen
Flerfamiljsvillorna:
Där kvarteret möter villabebyggelsen placeras två lägre flerfamiljsvillor i trä. De har
två fulla våningar och en vindvåning med branta tak. Husen ligger70cm in från
tomtgräns för att ge plats åt plantering utmed gatan. Entréerna ligger mot gården.
Gårdsplanet har lägenheter i ett plan. Däröver ligger etagelägenheter som nås via
utvändig trappa. Plats för hiss reserveras för att garantera tillgänglighet.
Husen binds samman längs med gatan av häckar och låga plank.

Sektion och gårdsfasad

Exempel på möte med gatan
(Kv Fiskpigan, Trosa, Meter arkitektur)

Exempel på gårdsmiljö
(Kv Fiskpigan, Trosa, Meter arkitektur)
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BARNHAGENPARKVILLORNA

Infart Westerdahlsvägen

Två bostäder i detta hus

Fyra bostäder i detta hus

Indragen våning, anpassning till de lägre husen

Flerfamiljsvilla lika Parkvillorna

3 rok 5 rok

Öppen parkering på tomtmark

Friliggande hus, fritt placerade

Flerfamiljshus med villakaraktär

Parkvillorna

Bottenvåning 1 tr 2 tr

Exempel på blockplaner

Parkvillorna
Husen är av samma typ som flerfamiljsvillorna i Barnhagen.
 -  Husen utformas som stora villor som ansluter i skala och mått till de större

villorna i området.
 -  Fasaderna utförs i träpanel. Material och färgsättning binder samman husen

med de äldre föregångarna medan formspråket kan vara mer samtida.
 -  Husen har två fulla våningar och en vindvåning med branta tak.
 -  Husen ligger minst två meter in från tomtgräns för att ge plats åt trädgård och

plantering utmed gatan och för att ansluta till karaktären på villatomterna
runtom. Entréerna ligger mot gården. Gårdsplanet har lägenheter i en
våning. Däröver ligger etagelägenheter som nås via utvändig trappa. Plats
för hiss reserveras för att garantera tillgänglighet. Tomtgränsen markeras
med häckar.

Fasad mot väster/Vilhelmsrovägen Ex på småskalig gårdsmiljö
(Södergruppen arkitekter)

Ex på flerfamiljsvilla
(Södergruppen arkitekter)
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D E S I G NF R I S Ö R
R Ö N N I N G E  S T A T I O N

B A N K
+22,0

LOKAL

BUSSTORGET BUSSTORGSKVARTERET

Lokaler mot gatan
lägenheter mot gården

NÄRA TING-huset TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

Ingång till
pendeltågstation

Gemensam gård för Nära Ting och tillkommande bebyggelse Befintlig
parkering

+22,0

Friare fasadarkitektur med större fönsterpartier
än gatufasadens mer slutna uttryck

Fasad mot gården med inslag av trä

Översta våningen indragen mot gården

De nya byggnaderna ansluter i skala och material till Nära Ting-huset

Friare fasadarkitektur med större fönsterpartier
än gatufasadens mer slutna uttryckFasad mot gården med inslag av trä

Indragna lokalentréer

Ljusare kulörer än gatufasaden
Ljusare kulörer än gatufasaden

MÄKLARE

NÄRA
TING

BLOMMOR

Första bostadsplanet
1 tr upp mot busstorget

BUSSTORGSKVARTERET

Planteringszon mellan fasad och gata.
Avgränsas mot trottoar med mur/sittbänk

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Omsorgsfullt utformade entréer.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Bottenvåningen är upplyft
ca 1 m över trottoaren

Bottenvåning med ett par mindre
lokaler som ger liv åt gaturummet

Bostäder i bottenvåningen är upplyfta
ca 1 m över trottoaren

Indragna
butiksentréer

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Burspråk i lättare materialBurspråk i lättare material

Dämpad färgskala i jordkulörer

B U T I K

BARNHAGENPARKVILLORNA LOKALGATA

Infart Gård, befintliga träd bevaras, om möjligtWesterdahlsvägen

+21,7+21,7

Två bostäder i detta hus

Fyra bostäder i detta hus

Indragen våning, anpassning till de lägre husen

Flerfamiljsvilla lika Parkvillorna

Gestaltningsprinciper för bebyggelsen - elevationer genom kvarteren
Busstorgskvarteret och torghuset sett från norr

Busstorgskvarteret sett över hörn från söder/öster

Parkvillorna och barnhagen sett från västerBebyggelsen, allmänna gestaltningsprinciper:
De tre kvarteren med flerfamiljhus har samma grundkoncept.

Gatufasaderna fungerar som en skyddande hand som omsluter bostäder och gård.
Ytterväggen är uppbyggd av bullerdämpande material. Fasaderna är strama och
stadsmässiga med huvudsakligen putsade eller putslika fasadytor i dämpade
jordkulörer. Volymerna trappar sig efter terrängen. Gatuplanet ägnas särskild
omsorg eftersom det är det som är viktigast för hur huset upplevs av
förbipasserande. Det får varierat innehåll bestående av lokaler, entréer, burspråk
och grönska.

In mot gården är fasaderna lättare och ljusare, med inslag av träpanel. Alla
balkonger är orienterade mot gården som är bullerskyddad från bilar och tåg.
Bostäderna har ett öppet förhållande till de grönskande gårdsrummen.
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Emmatora Alfin 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
 

 
 Prioriteringsordning för utbyggnation av gång- och 

cykelvägnätet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar anta ny prioriteringsordning av 
utbyggnationerna av gång- och cykelvägnätet. 

Sammanfattning av ärendet 

År 2013 antogs i Kommunfullmäktige en Gång- och cykelplan för Salems kommun. Gång- 
och cykelplanen togs fram av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån visionen 
att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt att skapa ett sammanhängande 
gång- och cykelvägnät i Salems kommun. I gång- och cykelplanen finns en 
prioriteringsordning för utvecklingen av gång- och cykelvägnätet, som behöver 
aktualiseras. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en ny 
prioriteringsordningen utifrån den befintliga prioriteringsordningen samt utifrån 
Alliansens budgetförslag. 

Ärendet 

År 2013 antogs i Kommunfullmäktige en Gång- och cykelplan för Salems kommun. Gång- 
och cykelplanen togs fram av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån visionen 
att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt att skapa ett sammanhängande 
gång- och cykelvägnät i Salems kommun. 

I gång- och cykelplanen beskrivs en prioriteringsordning för utvecklingen av gång- och 
cykelvägnätet i kommunen. Prioriteringsordningen utgår från de detaljplaner som ska 
komma att utvecklas och där detaljplanerna befinner sig i olika skeden. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån planen kommit med ett aktualiserat förslag till 
prioriteringsordning. 

Följande tabell visar prioriteringsordningen från kommunens gällande Gång- och 
cykelplan: 

Stråk Gata Detaljplan/område Schablonkostnad 
exkl markinlösen 

1 Karlskronviksvägen, förbindelse 
till Södertälje via Dånviken 

Karlskronaviken 4,12 mkr (ingår i 
expl. budget) 

2 Rönningevägen  10,2 mkr 
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3 Grusstig mellan Hagsätervägen 
och Sandbäcksvägen 

Ekdalen 3,5 mkr 

4 Uttringevägen Heliodal 3,1 mkr (1,65 mkr 
ingår i expl. 
budget) 

5 Tallsätravägen Solliden 1,4 mkr 

6 Flatenvägen Rönninge Kungsgård 1,6 mkr 

7 Sandbäcksvägen  7,2 mkr 

8 Salemsvägen  8,5 mkr 

 

Nuläge 
Sedan Gång- och cykelplanen antogs har detaljplanerna för Heliodal samt Karlskronaviken 
blivit antagna. Stråk 4 enligt kommunen GC-plan, Uttringevägen, inom detaljplan Heliodal, 
kommer att färdigställas under 2018. Resterande del av Uttringevägen, norr om 
järnvägstunneln, ingår i detaljplan för Rönninge kungsgård. Inom ramen för 
Karlskronavikens detaljplan, som antogs år 2016, påbörjades utbyggnationerna i 
december 2017. Del av utbyggnationen av Rönningevägen mellan Rönninge gårds väg och 
Sjöviksvägen är utbyggd. Resterande stråk i tabellen ligger fortfarande i planeringsstadiet. 

Förslag till ny prioriteringsordning 

Den nya prioriteringsordningen baseras på de rådande detaljplanernas skeden och med 
hänsyn tagen till de stråk som anses ha prioriterad betydelse för framkomligheten inom 
kommunen. De exploateringar som rör det planerade gång- och cykelvägnätet är Heliodal, 
Karlskronaviken, Rönninge centrum samt Solliden, varav Heliodal samt Rönninge centrum 
är pågående. 

I den nya prioriteringsordningen bör Sandbäcksvägen, liksom grusstigen mellan 
Hagsätervägen och Sandbäcksvägen prioriteras upp då Uttringevägens GC-väg har 
färdigställts, samt att detaljplan för Karlskronaviken blivit antagen. Det regionala 
cykelstråket mellan Södertälje kommun och Salems kommun kommer att efter 
färdigställandet av ovan nämnda stråk bli komplett. 

Rönningevägen liksom förlängningen av Salemsvägens befintliga gång- och cykelväg, blir 
betydelsefulla stråk för tillgängligheten och framkomligheten till och från Rönninge 
centrum.  

I Alliansens budgetförslag för de kommande tre åren ingår tre förslag för prioritering av 
gång- och cykelvägar samt en förstudie. Det första förslaget är utbyggnad av gång- och 
cykelvägen genom Karlskronaviken, som inleddes innan årsskiftet. Förslag två, genom 
Solliden mot Toredal, är under projektering och ska byggas ut. Som förslag tre ska den 
sista delen av gång- och cykelvägen från Rönningevägen mot Salemsvägen planeras och 
genomföras i samband med projektet för Södra Hallsta. Hur förbindelsen mellan 
Rönningevägen och Salemsvägen ska dras har ej beslutats.  I investeringsbudgeten finns 
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årliga anslag på 2 mnkr för ytterligare gång- och cykelvägar. Alliansens förslag är att under 
2018 göra en förstudie längs Salemsvägen från Tvärvägen till det sk 
“Välkomstmonumentet” vid motorvägen.  

Gatuenheten har med utgångspunkt från gång- och cykelplanen samt Alliansens 
budgetförslag tagit fram följande prioriteringsordning, som föreslås antas av 
kommunstyrelsens tekniska utskott. Kolumnen “Prio” redogör för den föreslagna 
prioriteringsordningen. 

Prio Stråk Gata Detaljplan/område Schablonkostnad 
exkl markinlösen 

1 1 Karlskronaviksvägen, 
förbindelse till Södertälje 
via Dånviken 

Karlskronaviken 4,12 mkr (ingår i 
expl. budget). 
Tillkommer intäkt 
från statliga bidrag. 

2  Solliden till 
Toredal/Sandbäcksvägens 
förlängning 

Solliden I expl. budget 

3 5 Tallsätravägen Solliden 1,4 mkr 

4 2 Rönningevägen samt 
förbindelse till 
Salemsvägen 

Delvis inom Södra 
Hallsta 

8,1 mkr 
Rönningevägen. 
Förbindelse till 
Salemsvägen ingår i 
expl. budget för 
Södra Hallsta. 

5 8 Salemsvägen, förstudie  8,5 mkr samt 
förstudie 

6 7 Sandbäcksvägen  7,2 mkr 

7 3 Grusstig mellan 
Hagsätervägen och 
Sandbäcksvägen 

Ekdalen 3,5 mkr 

8 6 Flatenvägen samt 
resterande del av 
Uttringevägen 

Rönninge 
Kungsgård 

1,6 mkr + 702 tkr 

 

Finansiering 

Tidigare föreslagna gång- och cykelvägar ligger inom pågående och kommande 
projekteringar. Gång- och cykelväg från Solliden till Toredal, även kallad Sandbäcksvägens 
förlängning, ingår i exploateringsbudget för Solliden. En del av det planerade stråket på 

 



 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-01-16 
Dnr KS/2017:327 

4 av 4 
 

Rönningevägen är utbyggt. Beräknad budget om 10,2 mkr revideras därför enligt en 
uppskattning till 8,1 mkr för resterande utbyggnation. GC-vägens förlängning mellan 
Rönningevägen och Salemsvägen hamnar inom exploateringsbudget för Södra Hallsta. 
Förstudie för Salemsvägen föreslås ingå i investeringsbudgeten där årliga anslag på 2 mnkr 
för ytterligare GC-vägar avsätts för år 2018-2020.  
 

 
 
 
 Anders Ramqvist 

T.f Gata/VA-chef 
Emmatora Alfin 
Gatu- och trafikingenjör 

 
 Bilagor 

1. Gång- och cykelplan för Salems kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21. 
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1. Inledning 
Att gå och cykla är inte bara miljö- och klimatvänligt utan har också positiva 
effekter vad gäller hälsa och livskvalitet. Dessutom är det även ur en 
samhällsekonomisk synvinkel ett bra transportalternativ. Om fler väljer att 
gå och cykla istället för att använda bilen så får vi även en attraktivare 
boendemiljö då buller, avgaser och trängsel minskar. Valet av färdsätt har 
många olika bakomliggande förklaringar t.ex. avstånd till arbetsplats, säkra 
gång- och cykelbanor, kollektiva färdmöjligheter och tidsbrist. 
 
Att skapa tillgängliga och trafiksäkra gång- och cykelbanor är viktigt. Men 
det är även viktigt att analysera användbarheten utifrån ett 
trygghetsperspektiv. För användarna är upplevelsen av trygghet minst lika 
angeläget, även om upplevd trygghet är individuell och platsspecifik. Andra 
aspekter att ta hänsyn till är möjligheten att överblicka en plats samt 
belysning, drift och underhåll.  
 
1.1 Bakgrund 
Kommunstyrelsens tekniska utskott antog 2010-09-20 en vision om framtida 
gång- och cykelbanor i Salems kommun. 
 
“Gång- och cykelväg till Tumba är redan klar till kommungränsen. Vi har 
föreslagit Botkyrkas kommunledning att fortsätta på sin sida. I framtiden ska 
det gå att cykla genom Rönninge till Södertälje via näset vid Dånviken. En 
gång- och cykelväg anläggs genom Ekdalen och Karlskronaviksområdet. 
Gång- och cykelstråk föreslås längs Flatenvägen och Uttringevägen. 
Kommunen bör planera för en breddad gång- och cykelbana längs 
Rönningevägen. Kommunen bör starta en planering för att fortsätta gång- 
och cykelbanan längs Salemsvägen fram till motorvägen.”  
 
Vidare gav Kommunstyrelsens tekniska utskott miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på framtida 
gång- och cykelbanor i Salems kommun i enlighet med antagen vision. 
Styrande förutsättningar för utbyggnad och standard av gång- och cykelnät 
inom kommunen är bl.a. översiktsplanen, detaljplaner, terräng, 
markägoförhållanden och befintlig vägstandard. 
 
1.2 Syfte 
Det främsta syftet med gång- och cykelplanen är att öka trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter och att knyta ihop kommunens gång- och cykelnät. 
Att gå och cykla skall ses som ett attraktivt val när människor som bor och 
verkar i kommunen väljer färdsätt och att man på ett effektivt sätt kan ta sig 
till målpunkter framförallt inom men även utanför kommungränsen. Att 
möjliggöra för fler att gå eller cykla för att därmed minska resor med 
personbil är viktigt, ur såväl ett individ-, miljö- och ett samhällsperspektiv. 
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Gång- och cykelplanen prioriterar således korta resor inom kommunen t.ex. 
till och från arbetsplatser, skolor samt till kollektiva knutpunkter för att 
därigenom möjliggöra kombinationsresor t.ex. gå eller cykla en del av resan 
för att sedan byta till kollektiva färdmedel. 
 
Gång- och cykelplanen ska vara ett stöd och ett underlag vid 
detaljplanearbete och vid infrastrukturell utbyggnad inom kommunen. 
Vidare verkar gång- och cykelplanen för fortsatt utbyggnad av gång- och 
cykelbanor inom kommunen. Det är viktigt att i arbetet säkerställa fortsatt 
utbyggnad av gång- och cykelbanor. Det bör alltid finnas goda möjligheter 
att ta sig till/från eller igenom specifika områden och inom tätorten. Vid 
exploatering av nya områden är det därför viktigt att redan i ett tidigt skede 
ta hänsyn till befintligt gång- och cykelnät och säkerställa goda kopplingar till 
dessa. Vidare bör ansvarsfrågor vad gäller utbyggnad av gång- och 
cykelbanor tydliggöras samt gällande t.ex. ekonomi, standard och skötsel. 
 
1.3 Genomförande 
Utbyggnaden av kommunens gång- och cykelnät är ett långsiktigt arbete och 
kommer att kräva samverkan mellan flera olika aktörer såsom privata 
markägare, väghållare, kommunal organisation samt grannkommuner.  
 
Gång- och cykelplanen är ett levande dokument som sträcker sig över 
tidsperioden 2012-2020 och ska uppdateras vid ändrade förutsättningar 
såsom planarbetens färdigställandetid och budget. Under avsnittet Salems 
kommuns framtida gång- och cykelnät redovisas en sammanställd och 
prioriterad objektlista där schablonkostnad för utbyggnad redovisas.  
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2. Nulägesbeskrivning 
Salems kommun är framförallt en pendlingskommun, dvs en majoritet av 
förvärvsarbetande kommuninvånare har sin arbetsplats i annan kommun. 
Enligt genomförd enkät ang. cykelvanor (publicerad på hemsidan mars/april 
2012) svarar 73 % (av totalt 221 svarande personer) att de arbetar eller går i 
skolan utanför kommungränsen och enligt översiktsplanens siffror från 2003 
så förvärvsarbetar 79 procent i annan kommun. Vidare uppger 
översiktsplanen att omkring hälften av andelen förvärvsarbetande åker 
kollektiva färdmedel till arbetet medan 41 procent åker bil och 10 procent 
cyklar eller går. Av kommunens 7200 förvärvsarbetande så arbetar knappt 
880 personer i Botkyrka och omkring 1000 personer arbetar i Södertälje. 
 
Det befintliga gång- och cykelnätet inom Salems kommun består av gång- 
och cykelbanor, separata gång- och cykelbanor, gångbanor samt blandtrafik. 
Standarden varierar från god nivå till låg, med brister vad gäller underlag 
såsom ojämnheter och sprickor i beläggningen. 
I kommundelen Salem är gång- och cykelnätet väl utbyggt och består till 
största delen av separata gång- och cykelbanor med god trafiksäkerhet. 
Däremot är gång- och cykelbanornas utsträckning i kommundelen Rönninge 
begränsad och följer till största del det befintliga gatunätet vilket innebär 
blandtrafik med låg/mindre god trafiksäkerhet som följd. 
 
Rönninge är således den del av kommunen där utbyggnad av nya gång- och 
cykelbanor bör prioriteras. Avståndet från de yttre delarna till Rönninge 
centrum samt knutpunkten för kollektivtrafiken är 2-3 km vilket torde vara 
en god förutsättning vad gäller att stimulera gång samt användandet av 
cykel som färdsätt. Enligt facklitteratur gällande cykling så avtar generellt 
cyklandet om färdsträckan överstiger 5 km. Cyklister i storstadsregioner 
tycks dock acceptera längre sträckor, ca 8-9 km, om cykling används hela 
resan. Acceptansen för längre sträckor varierar naturligtvis olika 
åldersgrupper emellan samt är beroende av väderlek. Salems kommuns 
tätort har en total diameter om ca 5 km (se bilaga 1) dock är tätorten 
kuperad och vägstrukturen varierande vilket innebär en begränsning vad 
gäller att skapa gena stråk. Befintlig vägmiljö utgörs av smala körbanor och 
brist på utrymme sätter begränsningar vad gäller önskvärd utbyggnad av 
gång- och cykelbanor. 
 
Inom Salems kommuns tätort finns enskilda markägare såsom 
privatpersoner, Stockholms stad och Stockholm vatten med vilka 
överenskommelse krävs eller att markförvärv genomförs för utbyggnad. 
Norr om E4/E20 är Stockholm Vatten en stor markägare samt Trafikverket 
väghållare vilket medför att kommunen aktivt måste föra dialog och verka 
för utbyggnad av gång- och cykelnät och dess standard i detta område.  
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Genom Salem finns ett av översiktsplanen föreslaget regionalt cykelstråk 
som förbinder Stockholm med Södertälje. Sträckan genom Salems kommuns 
tätort har generellt god standard och vinterunderhålls. Den del av sträckan 
där Stockholm Vatten är markägare och Trafikverket väghållare har en lägre 
standard och skulle behöva byggas om. 
Gång- och cykelbana är utbyggd mot kommungränsen till Botkyrka kommun, 
men därefter är det blandtrafik fram till Tumba. Till Södertälje finns en 
grusad stig via Mårdnäs som idag används av pendlingscyklister samt som 
rekreationsstråk. Sträckan är genom avtalsservitut, avtal om 
markanvändning,  säkrad för gång- och cykeländamål. En officiell gång- och 
cykelförbindelse till Södertälje är med i visionen om framtida gång- och 
cykelbanor i Salems kommun samt i pågående detaljplanearbete för 
Karlskronaviken. 
 
2.1 Målpunkter 
Utmärkande lokala målpunkter och stråk är bl.a. Rönninge centrum, Salems 
centrum, kollektiva knutpunkter, kommunens skolor, idrottsplatser samt 
fritids och rekreationsområden. Regionala målpunkter är Tumba centrum 
(knutpunkt för kollektivtrafik, arbetsplatsområde etc), Hallunda 
(tunnelbana), Södertälje (arbetsplatsområde), Stockholm stad 
(arbetsplatsområde). 
 
2.2 Regionala cykelstråk 
Regionalt cykelstråk innebär en sträckning (korridor) mellan utpekade 
regionala målpunkter där behov av cykelstråk för arbetspendling bedöms 
som viktigt. Inom EU-projektet Samverkan för effektivt transportsystem i 
Stockholms regionen, SATSA och SATSA II så är framtagandet av en regional 
cykelstrategi ett av tre delprojekt under SATSA II. Projektet ämnar ta ett 
helhetsgrepp kring cykelfrågan i Stockholms län och efter utredning 
genomföra en revidering av det tidigare angivna nätet av regionala 
cykelstråk. Ett övergripande syfte är även att öka cykeltrafikens andel av det 
totala resandet i regionen. En gemensam standard för det regionala 
cykelstråket skall utformas där nyckelord har varit hög standard, god 
framkomlighet, hög säkerhet, vara gent samt hålla en god kvalitet året runt 
gällande drift och underhåll.  
 
Enligt Salems kommuns Översiktsplan (se bilaga 3) så sträcker sig det 
regionala cykelstråket från kommungränsen till Botkyrka kommun vid 
Söderby gårds väg. Stråket fortsätter fram till Söderbyrondellen för att 
därefter ansluta till befintlig gång- och cykelbana kallad Parkväg 1, i höjd 
med kvarteret Trädgårdsmästaren fram till Salemsvägen. Därefter ansluter 
det regionala cykelstråket till Hallstavägen och fortsätter fram till 
Bergaholmsvägen (g:a Riksettan) och Södertälje kommun.  
Det i Salems kommun idag angivna regionala gång- och cykelstråket har en 
standard från asfalterad gång- och cykelbana med belysning till grusväg utan 
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belysning. Detta beror till stor del på olika markägare/väghållare såsom 
Stockholm Vatten samt Trafikverket. 
 
Rönninges fysiska miljö och vägstruktur innebär begränsningar gällande 
utbyggnad samt gena stråk och cykelfält.Viktigt är dock att det lokala nätet 
har en god utsträckning med hög trafiksäkerhet och är väl sammanlänkat 
samt att dessa knyter an till det framtida regionala cykelstråket med en god 
koppling till grannkommunerna Botkyrka och Södertälje.  
 
2.3 Sevärdheter och rekreation 
Översiktplanen befäster vikten av att ge “kommunens invånare en möjlighet 
till en god livsmiljö med rika naturupplevelser”. Detta är ett av huvudmålen 
för det naturvårdsprogram för Salems kommun som kommunfullmäktige 
antog 1998. 
 
Salems kommun består till stora delar av lantlig miljö och har fantastiska 
omgivningar och rekreationsområden. Att tillgängliggöra besök till dessa 
med cykel skulle vara en livskvalitetshöjande faktor samt ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv även gynnsamt för folkhälsan.  
 
Till de två reservaten Nedre Söderby och Garnudden samt till Möllebadet vid
sjön Uttran finns relativt goda möjligheter att ta sig till om än via vissa 
sträckor med blandtrafik. Till Bornsjöområdet, en av Stockholms gröna kilar 
enligt RUFS, är det dock mindre trafiksäkert att ta sig till samt färdas utmed 
då cyklister och gående hänvisas till blandtrafik med tillåten hastighet om 70 
km/tim. Vissa sträckor är dock grusvägar. 
 
2.4 Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerhet beror på flera olika faktorer t.ex. hastighet, antal fordon och 
standard. Låga hastigheter är naturligtvis att föredra vid blandtrafik där flera 
olika typer av trafikanter ska samsas om ytan. Vid 30 km/tim är 
sannolikheten att en oskyddad trafikant överlever en kollision med fordon 
markant till skillnad mot vid en hastighetsbegränsning om 50 km/tim. Men 
hastigheter bör alltid anpassas efter de förutsättningar som finns i olika 
trafikmiljöer samt den funktion vägen har. 
 
Då gående och cyklister är en heterogen grupp och består av såväl barn, 
äldre, vardagscyklister, pendlingscyklister som funktionshindrade så medför 
det att behoven kan se olika ut. Vissa prioriterar genhet och snabbhet 
medan andra prioriterar säkerhet. Likheter är att de är känsliga för omvägar, 
nivåskillnader, att de är oskyddade mot väder och vind samt vid kollision. 
 
För gående är trygghet viktigt, särskilt då denna grupp har fler barn, äldre 
och funktionshindrade. Gemensam gång- och cykelbana kan skapa konflikter 
mellan gående och cyklister samt påverka framkomligheten för cyklister 
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negativt. Vid gemensam gång- och cykelbana bör det därför tydligt framgå 
var respektive trafikant är hänvisad genom skyltning samt markeringar 
t.ex.skiljeremsa, olika val av material eller målning. Enligt lagstiftning är 
moped klass II tillåtna att köra på cykelbanor men kan innebära konflikt 
mellan de olika trafikanterna.  
 
Standarden på gång- och cykelbanor är också av stor vikt vad gäller 
säkerheten. Separering mellan olika trafikslag ger en hög säkerhetsnivå för 
de oskyddade trafikanterna. Separering kan dock medföra negativ effekt i 
form av ett svåröverskådligt gaturum, omvägar, försvårad framkomlighet 
samt säkerhet i korsningspunkter. Friliggande gång- och cykelbanor är ofta 
attraktiva dagtid men kan upplevas otrygga i mörker särskilt om det ligger 
avskiljt från bebyggelse. För optimal lösning i olika områden och 
trafikmiljöer är det viktigt att ta hänsyn till olika aspekter vid val av grad av 
separering av gång- och cykelbanor.  
  
Säkerhet vid korsningspunkter är som tidigare nämnts viktigt. Ur 
säkerhetssynpunkt ska korsningar tydligt klargöra för trafikanter gällande 
regler och underlätta samspel trafikanter emellan. Den fysiska utformningen 
är av stor betydelse vad gäller hastighet, sikt och säkerhet. Övergångsställen 
och cykelöverfarter bör korsa körbanor i rät vinkel och ha goda 
siktförhållanden för att minimera överraskande situationer.  
Andra viktiga aspekter som kan utgöra problem för cyklister och gående är 
tillfälliga hinder t.ex. vägarbeten, felparkerade bilar och containers. 
Parkeringsövervakning samt dialog och samarbete med polisen är därför av 
stor vikt, men även att det tydligt ska framgå vad som ingår och vilka 
åtgärder som krävs vid vägarbeten för att säkerställa gående och cyklisters 
säkerhet och framkomlighet i bl.a. trafikanordningsplaner (TA-planer) och 
schakttillstånd samt i upphandlingar.  
 
I Salems kommun gäller generellt 50 km/tim förutom vid skolor och 
förskolor där hastigheten är begränsad till 30 km/tim. Som tidigare nämnts 
är en gatas trafiksäkerhet beroende av flera olika faktorer t.ex. hastighet, 
antal fordon och standard. Låga hastigheter är naturligtvis att föredra vid 
blandtrafik där flera olika typer av trafikanter ska samsas om ytan. Mopeder 
klass II är enligt lagstiftning tillåtna att färdas på gång- och cykelbanor men 
för att undvika konflikter trafikanterna emellan har Salems kommun valt att 
komplettera skyltning avseende påbjuden gång- och cykelbana med 
tilläggstavlan “Ej moped”.  
 
Olycksstatistik  
Salems kommun har lyckligtvis relativt få antal olyckor där gående och 
cyklister är inblandade. Statistik hämtas från STRADA (Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition), ett informatioinssystem där data om skador och 
olyckor inom hela vägtransportsystemet registreras. 
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2.5 Standard, drift och underhåll 
Underlagets kvalitet är avgörande för gång- och cykeltrafikanters 
framkomlighet och säkerhet. Konsekvensen av nedsatt underhåll kan leda 
till grus på körbana, sprickor och ojämnheter, vilket i sin tur kan få 
betydande konsekvenser för cyklister med skador som följd.  
 
Det är följaktligen viktigt att underlaget är jämnt, plant och halkfritt. 
Vintertid är det is och snö som är den främsta bakomliggande orsaken till 
halt väglag medan det under barmarksperioden är grus och löv som utgör 
riskfaktorer. Andra viktiga åtgärder är god beläggning, god belysning, 
ogräsbekämpning, sidoröjning, sikt- och framkomlighetsröjning samt 
underhåll av vägmarkeringar. 
 
Salems kommun har en hög prioritet vad gäller snöröjning och 
halkbekämpning för såväl bilnätet som gång- och cykelnätet. Särskilt 
prioritet läggs på kollektivtrafikleder, huvudgator samt gång- och cykelbanor 
som leder till busshållplatser och andra viktiga målpunkter. De senaste årens 
förhållandevis snörika och långa vintrar har inneburit en utmaning gällande 
snöröjning och halkbekämpning. 
 
Vad gäller beläggning så prioriteras idag lagning och förbättringar av 
huvudgator för biltrafik. Sandsopning av gång- och cykelbanor sker parallellt 
med sandsopning av bilvägsnätet och påbörjas årligen runt mitten av april. 
 
Siktröjning av växtlighet t.ex. träd och buskar är viktigt av säkerhets- och 
trygghetsskäl. Växtlighet kan skymma sikten i trafiken liksom vägmärken och 
belysning, försvåra snöröjning och annat vägarbete samt att utskjutande 
grenar kan skada gående och cyklister eller tvinga dem ut i körbanan. Salems
kommun bedriver ett kontinuerligt sikt- och röjningsarbete utmed det 
kommunala gång- och cykelnätet. Det är av yttersta vikt att det är fri sikt 
samt att belysning, skyltar och vägmarkeringar är i gott skick. För att påvisa 
vikten av att enskilda fastighetsägare gör en insats på sina egna tomter så 
har en broschyr tagits fram utifrån SKL:s (Sveriges kommuner och Landsting) 
rekommendationer vad gäller siktröjning. Information har publicerats och 
kommer även fortsättningsvis att publiceras inför vinter och 
sommarsäsonger i kommunbladet, det så kallade “Gröna bladet”. 
Information finns även publicerat på Salems kommuns hemsida. Nya rutiner 
för regelbunden inventering håller på att tas fram avseende belysning, sikt, 
beläggning, trygghet, säkerhet. 
 
Felanmälan kan göras via ett webbformulär på Salems kommuns hemsida 
eller via kommunens växel.  
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2.6 Belysning 
Utmed i stort sett alla byggda gångbanor samt gång- och cykelbanor i 
kommunen finns belysning. Drift och underhåll av belysningsanläggningen är 
på vissa delar eftersatt och i vissa fall dold i grönska. På vissa natursträckor 
såsom genom Ekbacken, utmed Hallstavägen samt vid Mårdnäs saknas idag 
belysning. 
 
2.7 Cykelparkering 
Möjlighet att parkera sin cykel på ett säkert och funktionsenligt sätt är enligt 
rön viktigt för cyklister varför utformning och placering noggrant bör 
övervägas vid upprustning och nyetablering. För att stimulera användandet 
av cykel bör cyklister således erbjudas god tillgång till parkeringar vid 
arbetsplatser, bostäder, butiker och kollektivtrafikens hållplatser. Vid brist 
på parkeringsmöjligheter väljer ofta cyklister att skapa egna 
parkeringsplatser vilket kan skapa konflikter gällande tillgänglighet och 
framkomlighet samt försvårar drift och underhåll av kommunens allmänna 
ytor. En annan viktig aspekt vad gäller cykelparkering är att den bör erbjuda 
säker fastlåsningsmöjlighet av t.ex. cykelns ram. 
 
Kvaliteten på dagens cykelställ i kommunen är i allmänhet låga framhjulsställ
och ett fåtal har väderskydd. Det saknas även en genomgående strategi för 
val av cykelställ. 
 
Vid Rönninge centrum finns den största cykelparkeringen inom kommunen. 
Detta är även en kollektiv knutpunkt med pendeltågsstation och busstation. 
Cykelparkeringen används i stor utsträckning men cyklar står ofta bredvid 
befintliga cykelställ, låsta vid belysningsstolpar eller fritt i området. Att 
många väljer att inte ställa sin cyklar i cykelställen beror förmodligen på att 
det är låga framhjulsställ. 
 
I Salems centrum finns cykelparkeringsmöjligheter vid strategiska punkter 
såsom biblioteket, kommunhuset, vårdcentralen, simhallen samt vid 
entréerna till centrumbyggnaden. 
 
2.8 Cykelvägvisning 
En väl genomtänkt och utförd cykelvägvisning fungerar som marknadsföring 
för cykling och viktigast av allt ger en bättre orientering inom kommunen. En 
enhetlig skyltutformning över kommungränserna är också önskvärd då 
igenkännandet skapar en trygghet för cyklister. 
 
Cykelvägvisning saknas generellt vilket försvårar orientering inom 
kommunen samt till grannkommuner. En enhetlig och funktionell skyltning 
inom kommunen bör därför upprättas. Cykelvägvisning utmärker vanligtvis 
cykelstråk, viktiga knutpunkter, rekreation och sevärdheter samt 
målpunkter. 
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3. Salems kommuns framtida gång- och cykelnät 
Salems kommun har idag ett gång- och cykelnät av varierande karaktär. I 
Rönningeområdet finns idag ett lapptäcke av ett fåtal sporadiskt utlagda 
stråk utan sammankoppling. Tätortsdelen Salem däremot har ett väl 
fungerande nät av gång- och cykelbanor men är till vissa delar eftersatt i 
underhåll. Dessa två kommunområden är bristfälligt sammankopplade i den 
gång- och cykelstruktur som finns idag.  
 
För att råda bot på detta och få till ett homogent cykelstråk med en enhetlig 
karaktär så antogs en politisk vision gällande framtida gång-och cykelstråk. 
Det befintliga gång- och cykelnätet har sedan dess inventerats ute i fält samt 
att kommunens digitala kartunderlag har granskats. 
 
För att fånga upp kommuninvånarnas synpunkter på ett mera generellt plan 
genomfördes en gång- och cykelenkät på kommunens hemsida under 
perioden mars-april 2012. Enkäten bekräftar ett behov av utbyggnad av 
gång- och cykelstråk och har gett ett underlag om vilka sträckor som 
trafikeras i kommunen samt en inventering av de områden där 
trafiksäkerheten uppfattas som bristfällig av gång- och cykeltrafikanter.  
 
3.1 Förslag till stråk, i prioritetsordning 
De utifrån visionen identifierade stråken samt de i Översiktsplanen angivna, 
kommer vid en utbyggnad av gång- och cykelbanorna att skapa ett mer 
sammanhängande gång- och cykelnät (se bilaga 3). Nedan följer en 
objektbeskrivning för de respektive sträckorna för framtida utbyggnad av 
gång- och cykelbanor i kommunen. Redovisade kostnader är 
schablonmässiga och grundar sig på Rambölls förprojektering av 
Uttringevägen med 8 000 kr/lpm samt grannkommuners schablonpriser: 
Stockholm 12 000 kr/lpm (GC-plan 2006). Södertälje 5 000 kr/lpm (2012), 
summan justeras uppåt för faktorer som försvårar arbetet. Botkyrka 2000 
kr/lpm (2012), summan justeras uppåt för faktorer som försvårar arbetet. 
Kostnaderna varierar kraftigt beroende på faktorer såsom markinlösen, 
undergrund, sprängning, projektering samt läge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 



 

 

 

Gång- och cykelplan

Dnr 2011/181 
13 av 39 

 

Stråk 1. Karlskronaviken 

 
 
MÅLPUNKT 
Möjliggöra gång- och cykeltrafik till grannkommunen Södertälje via planerad 
broförbindelse över Dånviken. Knyta an Karlskronaviksområdet till planerad 
utbyggnad av gång- och cykelbana utmed Uttringevägen mot Rönninge 
centrum och dess knutpunkt för kommunens kollektivtrafik.  
 
NULÄGE 
Planerad gång- och cykelbana utgör ca 780 meter. Utbyggnaden av gång- 
och cykelbana via Dånviken till Södertälje förutsätter en överenskommelse 
med privat markägare. Detaljplan Karlskronaviken är inte antagen men ska 
enligt plan vara färdig under år 2013.  
 
INVENTERAT BEHOV 
Utöka möjligheter till gång- och cykeltrafik över kommungränsen, 
kombinationsresor mellan gång/cykel och kollektivtrafik samt ökad 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Utbyggnaden ingår i detaljplan 
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Karlskronaviken. Dialog över kommungränsen med Södertälje angående 
utbyggnad av gång- och cykelbana, bro, tidsplaner etc. erfordras. Södertälje 
kommun har med förbindelsen till Karlskronaviken i dokumentet “Cykelplan 
2007”.  
 
LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
2,5 meter bred och belyst gång- och cykelbana utmed Karlskronavikens 
norra del. Sträckan utgår från en redan befintlig gång- och cykelbana inom 
Uttringe Hage området och fortsätter utmed Karlskronaviksvägen upp till 
järnvägsspåren. Därefter följer gång- och cykelbanan järnvägsspåren i 
sydvästlig riktning. En gång- och cykelbro planeras parallellt med 
järnvägsbanken över Dånviken och skapar därmed en koppling till 
Södertälje. 
 
SCHABLONKOSTNAD 
Gatukostnadsutredningen för Karlskronavikens detaljplan visar en gång- och 
cykelbanekostnad på 2,62 miljoner kronor, dvs ca 3400 kr/lpm. Sträckan 
utgör ca 780 meter. Total schablonkostnad 2,62 miljoner kronor, ingår i 
exploateringsbudgeten. Kostnaden för utbyggnad av gång- och cykelbro 
över Dånviken tillkommer och beräknas kosta ca 1,5 miljon kronor. 
 
Ekonomisk risk 
Sträckan är belägen inom befintlig skogsmark med en skogsväg, ev. 
marklösen erfordras.  
 
Ekonomisk fördel 
Ingår i detaljplanen för Karlskronaviken och ingår i exploateringsbudgeten. 
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Stråk 2. Rönningevägen 

 
MÅLPUNKT 
Binda samman norra Rönninge med Rönninge centrum och dess knutpunkt 
för kommunens kollektivtrafik. Sträckan knyter även samman till 
kommunens befintliga gång- och cykelstråk samt ger därmed även möjlighet 
att knyta an till regionala gång- och cykelstråk.  
 
NULÄGE 
Planerad gång- och cykelbana utgör ca 1200 meter. Det finns ett flertal 
kritiska punkter med begränsad mark till förfogande vilket innebär att man 
behöver ta befintlig gångbana i anspråkför att möjliggöra en gång- och 
cykelbana med en bredd på 2,5 meter. 
  
INVENTERAT BEHOV 
Utöka möjligheter till kombinationsresor mellan gång/cykel och 
kollektivtrafik samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Erbjuder 
därmed även förbättrad möjlighet att ta sig till och från skola vilket kan 
minska biltrafiken kring tex. Nytorpsskolan.  
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LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
2,5 meter bred och belyst gång- och cykelbana förläggs från Rönninge 
centrum i nordvästlig riktning vilken länkas samman med befintlig gång- och 
cykelbana vid korsningen Rönninge gårds väg. Planerad gång- och cykelbana 
kommer att korsa ett flertal lokalgator som ansluter till Rönningevägen vilka 
bör säkerställas. Befintlig gångbana behöver med all trolighet tas i anspråk. 
Körbanan kan eventuellt komma att behöva förflyttas i sidled för att 
utbyggnad ska vara möjlig och för att minska antalet korsningar av 
Rönningevägen. Utbyggnaden av gång- och cykelbanan bör pga. sträckans 
längd delas in i 3 st byggetapper vilket även underlättar genomförandet 
ekonomiskt. 
 
VIDAREUTVECKLING 
Knyta an planerad gång- och cykelbana till pågående detaljplaner vilka berör 
intilliggande områden,  såsom Södra Hallsta, Rönninge Kungsgård och 
Rönninge centrum  
 
SCHABLONKOSTNAD 
8500 kr/lpm. Sträckan på 1200 meter delas in i tre etapper, dvs. 400 meter á 
3,4 miljoner kronor per etapp. Total schablonkostnad för hela sträckan är 
10,2 miljoner kronor. Markinlösen ingår ej i schablonkostnad. 
 
Ekonomisk risk 
Arbetsgenomförandet omfattar ett gediget trafikanordningsarbete då 
arbetet kommer att bedrivas med normalt trafikflöde med 
bussar/bilar/cyklister/gående bredvid arbetsplatsen. Eventuellt lång 
produktionstid. Planerade VA arbeten i området bör vara genomförda innan 
byggnation av gång- och cykelbana. Sprängning krävs på 5-6st ställen med 
besiktning av berörda fastigheter samt utsättning vibrationsmätare som 
följd. Markinlösen ingår ej i schablonkostnad. 
 
Ekonomisk fördel 
Stabil undergrund i området, möjlighet att mellanlagra material på 
Fruängsupplaget och därmed effektivisera byggprocessen. 
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Stråk 3. Ekdalen  

 
MÅLPUNKTER  
Gång- och cykelbanan knyter samman Uttringevägen, Berghemsvägen och 
Sandbäcksvägen samt skapar en tvärförbindelse till Uttringeområdet. 
Förbindelsen är särskilt viktig som skolväg till Rosenlundskolan men även till 
en tilltänkt förskola i området för detaljplan Solliden.  
 
NULÄGE 
Planerad gång- och cykelbana utgör totalt ca 870 meter (varav 
Hagsätervägen ca 90 meter). Aktuell sträcka ansluter från Uttringevägen, via 
Hagsätervägen utmed befintlig grusad stig till förlängningen av 
Sandbäcksvägen som idag är en grusväg. Inom området finns ett flertal ekar 
vilka måste tas hänsyn till. Ekarna har ett känsligt rotsystem och ingen 
belastning får ske under kronans utbredning. Sträckans dragning måste 
därför gå runt ekarna.  
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INVENTERAT BEHOV 
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Erbjuder ett 
sammanhängande stråk samt därmed även förbättrad möjlighet att ta sig till 
och från skola vilket kan minska biltrafiken kring tex. Rosenlundsskolan. 
Denna sträcka binder samman Karlskronaviken med Rönninge på ett 
trafiksäkert samt effektivt sätt.  
 
LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
2,5 meter bred och belyst gång- och cykelbana. För att passa in i 
landskapsbilden bör sträckan vara grusad med hårt packad fint grus blandat 
med stenmjöl. Standarden bör medge vinterväghållning samt kunna 
användas av såväl barn, cyklister, gående med barnvagn som 
funktionshindrade. Utmed Hagsätervägen planläggs allmän plats för ev. 
framtida gång- och cykelbana om 2,5 meter men tills dess att ev 
förskoletomt tas i anspråk så är det blandtrafik på lokalgata.  
  
VIDAREUTVECKLING 
Detaljplan som berör del av utbyggnaden av gång- och cykelbana är 
Heliodal.  
 
SCHABLONKOSTNAD 
4000 kr/lpm. Sträckan utgör 870 meter. Total schablonkostnad 3,5 miljoner 
kronor 
 
Ekonomisk risk 
Grusvägen går igenom känslig naturmark med naturminnesmärkta ekar. 
Belysning erfordras. 
Marklösen ingår ej i schablonkostnaden. 
 
Ekonomisk fördel 
Grusad väg, ej asfalt pga miljöanpassning.  
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Foto:  
Exempel på grusad gång- och cykelbana genom ett tätortsnära grönområde i Trosa 

kommun.  
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Stråk 4. Uttringevägen 

 
MÅLPUNKT 
Förbinda södra Rönninge med Rönninge centrum och dess knutpunkt för 
kommunens kollektivtrafik. Sträckan är en viktig länk för ett 
sammanhängande kommunalt gång- och cykelnät samt ger även möjlighet 
att knyta an till regionala gång- och cykelstråk.  
  
NULÄGE 
Från korsningen Uttringevägen/Dånviksvägen till Tallsätravägen ca 450 
meter, från Tallsätravägen till korsningen Hagsätervägen ca 450 meter, 
totalt ca 900 meter. Detaljplanerna är inte antagna men planeras vara 
färdiga under 2013. 
 
INVENTERAT BEHOV 
Utöka möjligheter till kombinationsresor mellan gång/cykel och 
kollektivtrafik samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Erbjuder 
därmed även förbättrad  
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möjlighet att ta sig till och från skola vilket kan minska biltrafik kring tex. 
Rosenlundsskolan. 
 
LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
2,5 meter bred och belyst gång- och cykelbana utefter Uttringevägens västra 
sida, norr om korsningen Hagsätervägen fram till korsningen Dånviksvägen. 
Planerad gång- och cykelbana kommer att korsa ett flertal lokalgator som 
ansluter till Uttringevägen vilka bör säkerställas. Sträckan byggs ut i tre 
etapper, från korsningen Hagsätervägen fram till korsningen Tallsätravägen, 
därefter fram till järnvägstunneln strax innan Vårhagavägen. Båda dessa 
sträckor ingår i detaljplanen Heliodal. Sista etappen sträcker sig vidare fram 
till korsningen Dånviksvägen. Denna del ingår i detaljplan Dalsro men kan 
komma att ingå i detaljplan Rönninge Kungsgård. En alternativ lösning för 
utbyggnad av sista etappen är att det sker genom marklov (ej detaljplan) och
överenskommelse med enskilda fastighetsägare utmed sträckan.  
 
VIDAREUTVECKLING 
Gång- och cykelbanan ingår i detaljplanen för Heliodal samt 
Dalsro/Rönninge Kungsgård. Detaljplanerna är inte antagna. Utbyggnaden 
av gång- och cykelbana utmed Uttringevägen knyter an till, inom detaljplan 
Solliden, planerad gångbana från korsningen Uttringevägen fram till 
Tallsätravägen nr 39. En busshållplats planeras byggas vid korsningen 
Uttringevägen-Tallsätravägen. Vidare planeras fortsatt sammanlänkande 
utbyggnad av gång- och cykelbana mellan Uttringevägen-Uttringe gårds väg 
inom detaljplan Södra Ekdalen. 
 
SCHABLONKOSTNAD 
Gatukostnadsutredningen för detaljplan Heliodal redovisar etappindelad 
kostnad för utbyggnad av gång- och cykelbana. För södra delen av 
Uttringevägen, mellan Hagsätervägen och strax nedan korsningen 
Tallsätravägen, beräknas kostnaden till 2800 kr/lpm á 550 meter, dvs ca 1,5 
miljoner kronor. För norra delen av Uttringevägen, mellan Tallsätravägen 
och i höjd med järnvägstunneln/Vårhagavägen, beräknas kostnaden till 3510 
kr/lpm á 250 meter, dvs 877 520 kronor. Total schablonkostnad inom 
detaljplan Heliodal ca 2,4 miljoner kronor. För sista etappen från 
järnvägstunneln/Vårhagavägen till korsningen Dånviksvägen/Flatenvägen så 
kan en schablonkostnad beräknas till 3510 kr/lpm á 200 meter, dvs 702 000 
kr. Sista sträckan kommer ev att ingå i detaljplan Rönninge kungsgård vilken 
fördelar kostnaden till 60 procent för skattekollektivet. 
Gatukostnadsutredningen för detaljplan Heliodal fördelar kostnaden till 50 
procent för skattekollektivet. Total schablonkostnad ca 3,1 miljoner kronor 
varav 1,65 miljoner ingår i exploateringsbudgeten.  
 
Ekonomisk risk 
Långa slänter in på fastighetsmark medför ökade kostnader vid inköp av 
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fastighetsmark. Busstrafik/personbilar/cyklister trafikerar sträckan samtidigt 
som byggnation pågår. Omfattande trafikplaneringsarbete krävs vilket kan 
medföra lång produktionstid. Järnvägstunnelns beskaffenhet avgör hur 
arbetet får bedrivas. Besiktning av järnvägstunneln erfordras av Trafikverket.
Sprängning/hydraulisk spräckning av befintligt berg kan erfordras om 
järnvägstunnelns skick kräver detta. Är både tid och kostnadskrävande. 
Eventuellt krävs byggnation av stödmur ut mot privata fastigheter norr om 
järnvägstunneln för att minska ingrepp på fastighetsmark av vägslänter.  
 
Ekonomisk fördel 
Ingår delvis i detaljplan Heliodal samt eventuellt i detaljplan Rönninge 
Kungsgård. Ramböll har förprojekterat 450 meter av sträckan från 
korsningen Dånviksvägen fram till korsningen Tallsätravägen. Närhet till 
Fruängsupplaget medför möjlighet att mellanlagra byggmaterial på upplaget 
vilket medför kontinuerlig drift av byggnationen samt kortare transporter. 
Synergierna av att vägbyggnad bedrivs samtidigt som byggnation av gång- 
och cykelbana medför att kostnaderna för GC-utbyggnaden/lpm minskar. 
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Stråk 5. Tallsätravägen  

 
 
 
 
 
MÅLPUNKT 
Förbinda södra Rönninge med Rönninge centrum och dess knutpunkt för 
kommunens kollektivtrafik.  
  
NULÄGE 
Inom detaljplan Solliden och Rosstorp 2 (se kartbild ovan) planeras 
utbyggnad av gångbana respektive gång- och cykelbana. En sträcka utmed 
Tallsätravägen om ca 114 meter, mellan Tallsätravägen nr 19 och fram till 
korsningen Hemtorpsbacken, berörs ej av pågående detaljplaner och 
därmed ej heller av planerad utbyggnad av gångbana eller gång- och 
cykelbana. En utbyggnad av gångbana om dessa 114 meter skulle således 
länka samman hela Tallsätravägen. Relativt låga flöden av biltrafik utmed 
Tallsätravägen medför att blandtrafik avseende cykel och bil kan godtas. 
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INVENTERAT BEHOV 
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  
 
LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
1,5 meter bred gångbana mellan befintlig gångbana strax öster om 
Gamlebovägen fram till korsningen Hemtorpsbacken en sträcka på ca 114 
meter. Korsningen vid Hemtorpsbacken bör säkerställas.  
 
VIDAREUTVECKLING 
Knyta ihop planerad utbyggnad av gångbana respektive gång och cykelbana 
inom detaljplanerna Solliden och Rosstorp 2. Inom detaljplan Solliden 
planeras även utbyggnad av gång- och cykelbana vilken sammanbinder 
Berghemsvägen-Sandbäcksvägen.  
 
SCHABLONKOSTNAD 
12000 kr/lpm. Sträckan utgör 114 meter. Total schablonkostnad 1,4 miljoner 
kronor. 
 
Ekonomisk risk 
Bergsprängning/spräckning ingår på stora dela av sträckan. Närheten till 
järnvägsspåret medför stora extrakostnader då järnvägstrafiken har rigorösa 
säkerhetsföreskrifter gällande bergarbeten. Markinlösen ingår ej i 
schablonkostnad. 
 
Ekonomisk fördel 
Kort sträcka med endast gångbana. Upphandling i form av Totalentreprenad 
för entreprenaden kan medföra ekonomiska vinster då det föranleder 
entreprenören att ta fram alternativa/innovativa arbetsmetoder vid 
borttagandet av berget.  
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Stråk 6. Flatenvägen samt del av Uttringevägen 

 
 
MÅLPUNKT 
Knyta ihop planerad gång- och cykelstråk längs del av Uttringevägen via 
Uttringevägens förlängning och vidare utmed Flatenvägen till Rönninge 
centrum och dess knutpunkt för kommunens kollektivtrafik. Sträckan knyter 
även samman till kommunens övriga befintliga gång- och cykelstråk samt 
ger möjlighet att knyta an till regionala gång- och cykelstråk.  
 
NULÄGE 
Sträckan utgår från korsningen Dånviksvägen/Uttringevägen fram till 
anslutningspunkten befintlig gångbana vid korsningen Dånviksvägen vilket 
omfattar ca 200 m nybyggnation samt ca 500 m gångfartsområde. 
Detaljplan ska tas fram för Rönninge Kungsgård, förstudie pågår. Korsningen 
Dånviksvägen-Uttringevägen kan komma att byggas om, slutlig utformning 
kommer att påverkas av detaljplanen. Busshållplats planeras intill 
korsningen.  
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INVENTERAT BEHOV 
Utöka möjligheter till kombinationsresor mellan gång/cykel och 
kollektivtrafik samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  
 
LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
2,5 meter bred och belyst gång- och cykelbana från korsningen 
Dånviksvägen/Uttringevägen fram till korsningen Rönninge gårds väg, 
därefter gångfartsområde fram till korsningen Dånviksvägen. Sträckan utgör 
total längd på ca 700 meter. Det finns tre korsningar utmed aktuell sträcka 
vilka bör säkerställas.  
 
VIDAREUTVECKLING 
Knyta an gång- och cykelbanan till pågående detaljplan Rönninge Kungsgård 
samt till planerad gång- och cykelbana utmed Uttringevägen. 
 
SCHABLONKOSTNAD  
6000 kr/lpm. Sträcka för gång- och cykelbana utgör ca 200 meter, dvs 1,2 
miljoner kronor. Åtgärder för gångfartsområdet beräknas kosta ca 400 000 
kronor. Alternativa lösningar ska ses över för att minska kostnaden. Total 
schablonkostnad 1,6 miljoner kronor.  
 
Ekonomisk risk 
Inköp av tomtmark erfordras med en varierande bredd på 1-3 m på en 
sträcka av 200 m från korsningen Dånviksvägen ned till korsningen Rönninge 
Gårdsväg. Markinlösen ingår ej i schablonkostnad. 
 
Ekonomisk fördel 
Ingår i detaljplanen för Rönninge Kungsgård. Utbyggnad av gång- och 
cykelbana samt åtgärder för gångfartsområde fördelas förmodligen så att 60 
procent av kostnaden tillfaller skattekollektivet.  
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Stråk 7. Sandbäcksvägen 

 
MÅLPUNKT  
En gång- och cykelbana förbinder planerad gång- och cykelbana via Ekdalen 
och skapar en länk till Rönninge centrum och dess knutpunkt för 
kommunens kollektivtrafik. Förbindelsen är särskilt viktig som skolväg till 
Rosenlundskolan, Rönninge Gymnasium samt Rönninge Skola.  
 
NULÄGE 
Planerad gång- och cykelbana utgör ca 1800 meter. Begränsad mark till 
förfogande för utbyggnad av en 2,5 meter bred gång- och cykelbana.  
 
INVENTERAT BEHOV 
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Erbjuder därmed även 
förbättrad möjlighet att ta sig till och från skola. Skapar ett 
sammanhängande stråk vilket kopplar södra Rönninge till Rönninge centrum 
och därmed även till tätortsområdet Salem.  
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LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
2,5 meter bred och belyst gång- och cykelbana förläggs från korsningen 
Uttringe gårds väg och ansluter till gångtunneln, Sandbäcksporten. Gång- 
och cykelbanan kommer att korsa ett flertal lokalgator som ansluter till 
Sandbäcksvägen vilka bör säkerställas. Utbyggnaden innebär att befintlig 
gångbana breddas så att en gång- och cykelbana erhålls.  
 
VIDAREUTVECKLING 
Knyta an till planerad gång- och cykelbana via Ekdalen.  
 
SCHABLONKOSTNAD 
4000 kr/lpm. Sträckan utgör ca 1800 meter. Inlösen av mark erfordras av en 
bredd på 1 meter mellan Soldalsvägen - Norrbergavägen (214 m) 
Centralvägen-Norrbergavägen (126 m) Centralvägen -”Snobbrännan” (133 
m) sammanlagd längd av 473 meter. Total schablonkostnad  
7,2 miljoner kronor.  
 
Ekonomisk risk 
Annekterad mark kan vara ett problem vid breddning av befintlig gångbana 
mot fastighet. 
Markinlösen ingår ej i schablonkostnad. 
 
Ekonomisk fördel 
Kan delas in i etapper, som bestäms utav befintlig budget, vilket kan 
underlätta genomförandet ekonomiskt.  
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Stråk 8. Salemsvägen  
 

 
MÅLPUNKT 
Anslutning till det regionala cykelstråket mellan Södertälje-Salem-Botkyrka 
samt förbinda Salems kommuns befintliga gång- och cykelnät mellan 
Parkväg 1 (gång- och cykelbana från Salemsvägen till Söderby Gårds väg) och 
Rönninge centrum samt pendeltågstation/busstation.  
 
NULÄGE 
Planerad gång- och cykelbana utmed Salemsvägen utgör ca 1000 meter, 
varav Stockholm vatten äger ca 500 meter, Salems kommun äger resterande 
500 meter. För att komma till stånd med en sådan utbyggnad krävs inlösen 
av mark alternativt ett nyttjanderättsavtal med Stockholm vatten. 
 
INVENTERAT BEHOV 
Utöka möjligheter till kombinationsresor mellan gång/cykel och 
kollektivtrafik samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  
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LÄGE, STANDARD OCH ÅTGÄRDER 
3,0 meter bred och belyst gång- och cykelbana utmed Salemsvägens östra 
sida norr om Tvärvägen. 
Förlängningen av befintligt stråk söder om Tvärvägen förbinder Rönninge 
centrum med gång- och cykelstråk utmed Parkväg 1 samt Hallstavägen som 
är en del av det regionala cykelstråket enligt kommunens Översiktsplan 
2005-2015. Angränsande utfart från företagsbyn bör trafiksäkras samt 
korsningen Salemsvägen-Tvärvägen. 
 
VIDAREUTVECKLING 
Verka för fortsatt utbyggnad utmed Salemsvägen fram till korsningen 
Bergaholmsvägen. Sträckan från Parkväg 1 fram till  Säby begravningsplats 
utgör ca 190 meter med Stockholm vatten som markägare och Salems 
kommun som väghållare. Förslag till en utbyggnad av gång- och cykelbana 
utmed dessa 190 meter avvaktas tills SL:s utredning om ev. stomlinje via 
Salem är färdigställd. Vid eventuell utbyggnad måste korsningen 
Salemsvägen-Säbyvägen trafiksäkras. Resterande sträcka utmed 
Salemsvägen ägs av Stockholm vatten och Trafikverket är väghållare, likaså 
gäller Bergaholmsvägen.  En utbyggnad av gång- och cykelbana alt. cykelfält 
utmed Bergaholmsvägen mot grannkommunerna Södertälje och Botkyrka 
vore önskvärt. En kommunövergripande gemensam dialog med Trafikverket 
planeras.  
 
En eventuell anslutning till företagsbyn får vidare utredas, och dialog hållas, 
om sådant behov skulle uppstå.  
 
SCHABLONKOSTNAD 
8500 kr/lpm. Sträckan utgör ca 1000 meter. Total schablonkostnad 8,5 
miljoner kronor.  
 
Ekonomisk risk 
Förmodad markhyra av Stockholm Vatten på en sträcka om ca 500 meter (ej 
mark köp i schablon). Ej lättfyllning eller grundförstärkning pga dålig 
undergrund. Geoteknisk utredning bör göras innan slutgiltig kalkyl. 
Grundförstärkande åtgärder medför merkostnader i schablon. 
Bergsprängning på ett flertal ställen. Sträckvis stor nivåskillnad mellan 
befintlig väg samt nya läget för gång- och cykelbana. Inga kostnadssynergier 
med vägbyggnation vid utförande. Markinlösen ingår ej i schablonkostnad. 
 
Ekonomisk fördel 
Arbetet kan bedrivas utanför trafiken parallellt med vägen, vilket medför en 
kortare produktionstid. Eventuell massbalans mellan sprängning och 
återfyllning. 
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Förslag till prioritetsordning  
 
Prioriteringsordningen utgår ifrån detaljplaner som ska utvecklas och där 
detaljplanerna befinner sig i  olika skeden. De kostnader som redovisas är 
schablonkostnader exklusive markinlösen.  
 

Stråk Gata Område/ 
Detaljplan 

Schablonkostnad 
exkl. markinlösen 

1 Karlskronaviksvägen, förbindelse 
till Södertälje 
via Dånviken 

Karlskronaviken 
DP förmodas antas 
under 2013 

4,1 MKR (ingår i 
exploaterings- 
budgeten) 

2 Rönningevägen  10,2 MKR 

3 Uttringevägen Heliodal 
DP förmodas antas 
under 2103 

3,1 MKR (varav 
1,65 MKR ingår i 
exploaterings- 
budgeten) 

4 Tallsätravägen  1,4 MKR 

5 Flatenvägen Rönninge 
Kungsgård 

1,6 MKR 

6 Grusstig mellan Hagsätervägen 
och Sandbäcksvägen 

Ekdalen 3,5 MKR 

7 Sandbäcksvägen  7,2 MKR 

8 Salemsvägen  8,5 MKR 

 

Total: 39,6 MKR 
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3.2 Trafiksäkerhet 
För att åstadkomma ökad trafiksäkerhet gällande gång- och cykelstråken så 
finns ett flertal olika alternativ. Hastighetsplan, är ett sådant verktyg. Man 
inventerar kommunens hastighetsbegränsningar och optimerar 
hastighetsbegränsningarna efter det som är bäst för området.  
 
Förstärkt skyltning sk.”Blinkskyltar” vid övergångsställen intill 
skolor/förskolor samt eventuellt vid äldreomsorg är även det ett alternativ. 
Siktrensning vid korsningar samt anslutande vägar är ur 
trafiksäkerhetssynpunkt en viktig detalj att ta hänsyn till. Slyrensning samt 
drift och underhåll av befintliga gång- och cykelbanor är en självklarhet. 
 
De vägar där gång- och cykelbanor inte går att bygga, på grund av 
utrymmesskäl eller dylikt så är cykelfält ett kostnadseffektivt alternativ. 
Dessa cykelfält skapar ett utrymme i trafikmiljön där cyklisten kan ta sitt 
rättmätiga utrymme i trafiken på ett säkrare sätt. Cykelfält är dock generellt 
mest lämpade för arbetsresor. Minsta vägbredd för införande av cykelfält 
bör vara 9 meter. Inom Salems kommun är det dessvärre brist på 
vägutrymme varför cykelfält är svårt att realisera. 
 
3.3 Standard 
Standarden på gång- och cykelbanor bör uppfylla de riktlinjer som är 
framtagna av VGU (Vägar och gators utformning). Bredden för dubbelriktad 
gång- och cykelbana bör vara 3 meter, men kan beroende på befintlig 
vägmiljö och utrymme minskas till 2,5 meter. För att undvika konflikter 
trafikanterna emellan bör gående och cyklister separeras genom målning 
och skyltning.  
 
 

   
D7 Påbjuden gång- och cykelbana         Möjlig tilläggstavla som visar att det  

                                                                                        är cykeltrafik i båda riktningarna  
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3.4 Belysning 
Belysning är viktig ur flera aspekter bl.a. trygghet och trafiksäkerhet. Detta 
gäller framförallt vid platser såsom korsningar, tunnlar och broar. 
Belysningen ska vara jämn och inte blända trafikanter. Drift och underhåll 
ska säkerställa att inte omkringliggande vegetation skymmer ljuset samt att 
trasig belysning skyndsamt åtgärdas. Alla identifierade sträckor i gång- och 
cykelplanen planeras med belysning.  
 
3.5 Cykelparkering 
Cykelparkeringar bör utformas så att uppställning sker i anvisade platser. 
Därför är det viktigt att cykelställ placeras i förhållande till målpunkter så att 
det är enkelt och naturligt att använda dem. Ett exempel på sådan placering 
är vid viktiga kollektiva knutpunkter för att möjliggöra kombinationsresor. 
Trygghet är en viktig aspekt vad gäller cykelparkeringar varför den bör vara 
synlig och väl upplyst. Cykelparkering för längre tid t.ex. för arbetspendling 
bör vara väderskyddad och i möjligaste mån stöldsäkrad. Det är även viktigt 
att cykelställ utformas så att cykelns ram enkelt kan låsas fast. De cykelställ 
med låsning av bara framhjulet kan skada hjulet på cykeln då dagens 
cykelhjul är av lättmetall och inte tål sidobelastning. Därför väljer många att 
inte låsa fast sin cykel i de befintliga cykelställen. Generellt bör de låga 
framhjulsställen bytas ut allt eftersom budget tillåter då de ur stöld samt 
cykelskade synpunkt är bristfälliga.  
 
Rönninge station. På den södra sidan om järnvägen planeras en ny anordnad 
cykelparkering. Cykelställen ger möjlighet att låsa fast cykelramen och även 
en cykelpump kommer att installeras. Cykelparkeringen planeras tas i bruk 
tidig höst, 2012.  
 
Rönninge centrum. En större samlad cykelparkering finns intill busstationen i 
Rönninge centrum. Det är en undanskymd plats med låga framhjulsställ. 
Platsen bör öppnas upp och cykelställ bytas ut. 
Cykelparkeringsmöjligheterna kan generellt förbättras i området vilket kan 
förverkligas i och med detaljplanen för Rönninge centrum.  
 
Salem centrum. Runt centrumområdet finns ett flertal cykelställ där man 
låser fast framhjulet. Dessa finns utplacerade vid biblioteket, simhallen, 
kommunhuset, vårdcentralen samt vid centrum entrén  från 
Säbytorgsvägen. Låga framhjulscykelställ inom kommunens ägo bör allt 
eftersom medel finns till förfogande bytas ut mot ett bättre alternativ.  
 
Fastighetsmark. En översyn av cykelparkering vad gäller kommunens 
fastighetsmark bör genomföras för att inventera behov, kvalité samt 
omfattning. Detta gäller främst skolor samt idrottsplatser. För att 
upprätthålla en hög nivå samt bra kvalitet på kommunens cykelparkeringar 
så bör de ur drift och underhållssynpunkt besiktas och gås igenom inför 
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varje cykelsäsong. En rutin för detta bör tas fram och implementeras i de 
skötselplaner som är framtagna i kommunen.  
 
3.6 Cykelvägvisning 
För att erhålla ett fungerande samt funktionellt gång- och cykelnät bör 
skyltningen av gång- och cykeltrafik vara en lika naturlig del av skyltningen 
såsom vägvisningen i biltrafiknätet är idag. Viktig skylthänvisning är 
Rönninge centrum respektive Salems centrum samt dem sinsemellan. För 
att underlätta framförallt arbetspendling med cykel så bör det finnas en 
tydlig vägvisning till grannkommunerna Botkyrka (Tumba) och Södertälje. 
Nedan visas exempel på skyltutformning för vägvisning. Därutöver behövs 
en generell översyn av behovet av förstärkt hänvisning.  
 

   
F34 Vägvisare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F35 Tabellvägvisare   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 



 

 

 

Gång- och cykelplan

Dnr 2011/181 
35 av 39 

 

3.7 Förslag till fortsatt utbyggnad samt åtgärder 
        För hänvisning i karta, se bilaga 4.  
 
 
Generella förbättringsåtgärder: 
 

● Ett åtgärdsprogram gällande underhållsåtgärder bör tas fram, gäller 
även generellt för kommunens befintliga gång- och cykelbanor. 

 
● Gång- och cykelstråk för rekreation och turism redovisas i kartform 

via Salems kommuns hemsida. 
 

● Förbättrad skyltning och hänvisning till viktiga knutpunkter såsom 
Salems centrum respektive Rönninge centrum, till 
grannkommunerna Botkyrka och Södertälje samt rekreationsstråk 
t.ex. Garnudden, Bornsjöområdet samt Hälsans stig. 

 
 
Förbättringsåtgärder för befintliga gång- och cykelbanor: 
 

● Separering av gående och cyklister på redan befintliga gång- och 
cykelbanor genom byte av skyltar samt fräsning och målning av 
skiljelinje. (Punkt 1) 

 
● Parkväg 1.  Parkväg/gång- och cykelbana som i dagsläget går igenom 

hela tätortsdelen Salem, från Söderby Gårds väg till Salemsvägen. 
Bitvis ojämn yta samt sprickor vilket bör åtgärdas. (Punkt 2) 

 
● Mårdnäs. Den befintliga stigen restaureras så att det blir en grusad 

gång- och cykelbana enligt gällande fastighetsservitut. Sträckan är 
kopplad till Glasbergaområdet på Södertälje kommuns sida. Dialog 
förs med Södertälje kommun angående befintlig standard och behov 
av förbättringsåtgärder. (Punkt 3) 

 
● Uttringe gårds väg. Byta ut kantsten så att nivåskillnad förtydligas 

mellan körbana och befintlig gångbana utmed Uttringe gårds väg, 
särskilt sträckan mellan korsningen Ekbacksvägen fram till 
Sandbäcksvägen. Befintlig gångbana bör även breddas till en 2,5 m 
bred gång- och cykelbana. (Punkt 4) 
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Förslag till fortsatt utbyggnad: 

  
● Bergaholmsvägen. Ett samarbete med Södertälje kommun samt 

Botkyrka kommun för en gemensam dialog med Trafikverket som är 
väghållare angående en gång- och cykelbana alternativt cykelfält 
utefter Bergaholmsvägen. Sträckan utmed Bergaholmsvägen från 
korsningen Söderby gårds väg fram till tunnelbanestation i Hallunda 
är ca 5 km, goda möjligheter finns även för kombinationsresor 
mellan cykel och tunnelbana. Salems kommun kommer även att föra 
en dialog med Trafikverket avseende utbyggnad av gång- och 
cykelbana utmed Salemsvägen, från Säby begravningsplats fram till 
korsningen Bergaholmsvägen. En sådan utbyggnad skulle även 
motivera en vidare utbyggnad av gång- och cykelbana från det 
identifierade stråket utmed Salemsvägen (se sid 25) och vidare till 
Säby begravningsplats. (Punkt 5)  

 
● Söderby gårds väg. Det råder otydlighet i Söderbyrondellen vad 

gäller vägvisning. Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelbana 
alternativt målning av ett eventuellt cykelfält från befintlig gc-bana i 
höjd med norra infarten till Söderby Park till Bergaholmsvägen vilket 
bl.a. tillgängliggör kulturreservatet Nedre Söderby. Säkerställa 
anslutning från kommande arbetsplatsområde vid Söderby gårds 
väg, till befintliga gång- och cykelbanor. (Punkt 6) 

 
● Solbovägen. Gångbana från det förhöjda övergångsstället på 

Solbovägen fram till Gubbtäppevägen. (Punkt 7)  
 

● Lostigen. Säkerställa samt lösa gång- och cykeltrafiken mellan 
Lostigen och Rönninge skola. (Punkt 8) 

 
● Flaten. Verka för ett rekreationsstråk, eventuellt gång- och 

cykelstråk, runt Flatensjön. Del av sträckan ingår i pågående 
detaljplan för Rönninge Kungsgård. (Punkt 9) 

 
● Dånviksvägen (från elstation fram till Flatenvägen). Verka för att i 

detaljplanen för Rönninge Kungsgård omvandla befintlig gångbana 
till en gång- och cykelbana som skulle skapa ett enhetligt gång- och 
cykelstråk från Rönninge centrum via befintlig gång- och cykelbana 
utmed del av Dånviksvägen till planerat gångfartsområde utmed 
Flatenvägen. (Punkt 10) 

 
● Rönninge gårds väg. Verka för utbyggnad av gång- och cykelbana 

från korsningen Flatenvägen till befintlig gång- och cykelbana väster 
om Rönninge Kungsgård. Aktuell sträcka ingår i detaljplan Rönninge 
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Kungsgård. (Punkt 11) 
 

● Hagatunneln. Förbinda befintlig gångbana från Garnuddsvägen 
längsmed Hagavägen till befintlig gångbana på Stationsvägen. 
Belysningen bör förstärkas i Hagatunneln. (Punkt 12) 

 
● Bintebovägen. Gångbana alt. gång- och cykelbana utmed 

Bintebovägen från korsningen Fiskaruddsvägen till befintlig 
gångbana utmed Garnuddsvägen. Eventuellt breddning av befintlig 
gångbana utemed Garnuddsvägen till gång- och cykelbana. (Punkt 
13) 

 
 
Statlig medfinansiering 
Trafikverket Region Stockholm beviljar statlig medfinansiering, för år 2013, 
till kommuner för bl.a trafiksäkerhet och cykelstråk. Vad gäller trafiksäkerhet
så prioriteras åtgärder som bidrar till att  minska antalet dödade och svårt 
skadade. Salems kommun uppvisar relativt låga och därmed även goda 
siffror gällande trafiksäkerhet. Detta begränsar dock chanserna till statlig 
medfinansiering för sådana åtgärder. Vad gäller cykelstråk så prioriteras 
åtgärder som medför kontinuitet, dvs sammanhängande stråk. Detta bör 
öka Salems kommuns möjligheter för statlig medfinansiering för åtgärder av 
denna karaktär.  
 
I första hand bör statlig medfinansiering sökas för de identifierade stråk där 
exploateringsbudget är fastställd för utbyggnad av gång- och cykelbanor, 
dvs. Karlskronaviken och Uttringevägen.  
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4. Begreppsförklaringar 
 

Blandtrafik 
Gator där olika typer av trafikanter (gående, cyklister och bilister) färdas och 
möts i samma gaturum. Enligt riktlinjer så bör bilars hastighet inte överstiga 
30 km/tim där blandtrafik sker. 
 
Cykelfält 
Innebär att del av körbanan reserveras för cyklande genom markering med 
cykelfältslinje och är alltid enkelriktad. Tillåter oftast högre fart och är 
relativt säkra i korsningar pga att de förutsätter enkelriktad trafik, är 
synligare för bilister på sträcka och att det är samma trafikregler som gäller 
för cyklisten som för bilföraren.  
 
Gångbana 
Gångbana utgörs främst av trottoar och bör finnas där bilars hastigheter 
överstiger 30 km/tim 
 
Gång- och cykelbana 
Gång- och cykelbanor, även kallad gång- och cykelväg, kan vara uppdelad i 
skilda banor för cyklister och gående eller kombinerad. Kombinerad gång- 
och cykelbana skyltas med en cykel- och en fotgängarsymbol under varandra 
medan skilda banor visualiseras genom en skiljelinje symbolerna emellan. 
Skilda banor kan ytterligare förtydligas genom bl.a. målad linje eller skillnad i 
beläggningsmaterial.  
 
Gång- och cykelbanorna finns oftast längs med en bilväg och är fysiskt 
avskild från körbanan genom kantstöd, förhöjning, smal skiljeremsa eller 
förskjuten i sida men korsas av fordon från in- och utfarter. Gång- och 
cykelbanor kan även vara helt friliggande utanför biltrafiknätet.  
 
Gångfartsområde 
All trafik sker på gåendes villkor. Detta ska framgå av gatans utformning 
samt att hastigheterna ska vara låga.  
 
Regionalt cykelstråk 
Regionalt cykelstråk innebär en sträckning/korridor mellan utpekade 
regionala målpunkter där behov av cykelstråk för arbetspendling bedöms 
som viktigt. Ett regionalt cykelstråk ska vara av intresse för regionen, dvs 
Stockholms län.  
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DP Heliodal - informationsärende - felaktigt anlagd infart från Uttringevägen 

I omedelbar närhet norr om Plantskolevägen har anlagts infart felaktigt till fastigheten Uttringe 1:1058. 
(Tidigare var fastighetsbeteckningen Uttringe 1:117, efter styckning Uttringe 1:058).  

Detaljplanen anger att körbar utfart inte får anordnas. Undersökning har visat att inga avtal med 
fastighetsägaren har ingåtts om denna anläggning och vidare att infarten projekterats felaktigt baserat på 
var tidigare infart låg. Kontakt med projektören har givit att denne inte tagit hänsyn till detaljplanens 
förutsättningar och jobbat med antagandet att denna infart även ska finnas framledes. Projekteringen har 
därefter gått igenom intern granskning, granskning av MSB samt upphandlats och utförts i entreprenaden. 

Infarten har stängts av temporärt och kommer att tas bort och återställas till planerad GC-väg enligt 
detaljplanen när väder och temperatur tillåter. Detta blir ett tilläggsarbete. 

Bilden visar Plantskolevägen/Uttringevägen. Strax norr om Plantskolevägen har infart projekterats. Den 
gamla infartsvägen kan anas. Planen visar att körbar utfart inte får anordnas. Markeringen efter 
Uttringevägens västra sida (vänster sida av Uttringevägen på bifogad bild) är tydlig.  
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Körbar utfart inte får anordnas 

 

Bild från www.hitta.se 15/1 -18. Visar tidigare infart till fastigheten. 

 
Anders Ramqvist 
T.F. Gata/VA-chef 

http://www.hitta.se/
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