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1 / Introduktion
Principer för ett levande Salem centrum

Flexibelt & Robust

Småstadsidentitet

Lokal attraktivitet
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2. Småstadsidentitet 
En tät stadsmässig del av

Salem med småstadskvaliteter. 

Utveckla Salem centrum som 

destination med utgångspunkt 

i vardagslivet genom att stärka 

platser för kultur, rekreation, arbete 

och kommersiella funktioner. 

Ett nytt tidslager i kommunen! 

3. Lokal attraktivitet
En stor variation av publika 

platser. Upplevelserikedom och 

platsspecifika lösningar som bidrar 

till en levande, aktiv & hälsosam 

stadsdel året runt. 

Principer 
För ett levande Salem centrum 

1. Flexibelt & Robust 
En struktur som klarar av 

förändrade förutsättningar över 

tid, i kombination med strategisk 

etappindelning.  
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Kvarter: 5 våningar

Blandat kvarter: 2-8 våningar

Torn: 30 våningar

Lamellhus: 9 våningar 

- Vår utgångspunkt är ett kvalitativt 
förhållningssätt till skala och täthet 
Vi eftersträvar en balans mellan byggnaders 
storlek, djup och höjd med stadsrummens 
storlek. 

- Variation av typologier och höjder inom 
varje kvarter möjliggör en bebyggelse som 
anpassar sig till omgivningens skala

En robust och 
stadsmässig typologi med 
många kvaliteter som 
möjliggör stor diversitet

1. Flexibelt & robust  
Tätt och småskaligt Samma täthet utformat på flera olika sätt.

Punkthus: 8 våningar 
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Aktiva gator och kvalitet i ögonhöjd
Möjlighet till aktiva bottenvåningar och många entréer 
mot gatan. Fotgängarvänliga gator och vertikal 
variation skapar en livlig och intressant gatumiljö.

Privat & publikt - socialt & tryggt
Definierade och skyddade semi-privata gårdar 
bjuder in till social kontakt mellan boende i 
kvarteret. Kringbyggda gårdar korrelerar med 
en hög känsla av trygghet och tillhörighet, dvs 
att gården tillhör de boende.*

* Urban Form and Social Territory, Eva Minoura, 
teknologie doktor i stadsbyggnad, KTH, 2016 

Gott mikroklimat
Flexibla byggnadshöjder tillåter soliga och 
lugna innergårdar som är skyddade från vind. 

Flexibel etappindelning
Verksamheter kan integreras i kvarteren, i olika 
grad och över tid. Exempelvis kan en del av 
kvarteret bestå av ett större kontorshus.

Arkitektonisk diversitet
Möjlighet för flera olika arkitektoniska stilar, 
uttryck och variation i skala att samexistera 
inom samma kvarter. Denna variation i 
ögonhöjd stimulerar mänskliga sinnen och 
bidrar till fotgängarvänliga miljöer. 

Mix av typologier & funktioner 
Olika funktioner har möjlighet att verka sida vid 
sida och växa eller krympa på sikt. 

1. Flexibelt & robust  
Robust kvartersstruktur 
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2. Småstadsidentitet
Utgå ifrån det lokala livet

- Lokalt liv som utgångspunkt bygger vidare på 
Salems identitet, liv, användare och flöden.

- Stärka lokala kvaliteter tar utgångspunkt i 
existerande rumsliga kvaliteter och skala som 
stödjer livet på platsen.

- Bebyggelsen formar attraktiva rum och har en 
stark koppling till grönska som ger Salem sin 
unika karaktär. 
 

börja med livet

sedan utforma rum

och till sist utveckla byggnader
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2. Småstadsidentitet
Attraktivt i ögonhöjd

1000 stimuli
 per timme

1 per varje
4 sekunder

5 km/h

72°

4 sekunder 4 sekunder 4 sekunder

Sinnlig stimuli
75% av intryck kommer från våra synintryck 
och vår hjärna behöver 1 stimuli var 4:e 
sekund för att vara stimulerad. Vår syn 
är vinklad snett nedåt med ett 72 graders 
synfält vilket påverkar vad i den byggda 
miljön som vi uppfattar mer eller mindre när 
vi rör oss omkring. 

“Ögonhöjdsskala”
När vi rör oss längs en gata så är det 
marken och bottenvåningarna som vi 
uppfattar mest av när vi är nära. 

“Gatuskala”
Kan vi se längre ner längs en gata så är det 
upp till ca 5-6 våningar som vi naturligt tar in, 
beroende på hur smal gatan är och hur långa 
siktlinjer som finns. Är våningarna indragna 
efter 4-5 våningar så uppfattar vi det som ligger 
ovanför inte i lika hög grad när vi rör oss till fots.

75%

75%

-“Småstadsurbanitet” - mänsklig och gåvänlig skala  
Urbana kvalieteter med småskalig karaktär, intim skala 
och finmaskigt gatunät

- Stimuli av människans sinnen när man rör sig till fots 
genom vertikal indelning och detaljrika miljöer i ögonhöjd.
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Behov av variation och stimuli ökar i ögonhöjd. Indrag av takvåningar över 4 våningar 
alternativt neddrag av takfot

3/ Himmelsskala: (över 4 våningar)
Indragna översta våningsplan (minimum 1,2 meter 
indrag) eller neddragen takfot och variation av material. 

2/ Gatuskala

2/ Gatuskala: (från 2 till 4 våningar)  
Vertikal indelning (ca var 20-30 meter) med 
variation av gestaltning/material etc

1/ Ögonhöjdsskala 

1/ Ögonhöjdsskala:
(Sockelvåning/ bottenvåning)
Hög grad av vertikal indelning, detaljering, 
materialitet, kontakt mellan inne och ute samt 
många entréer, ca var 5-10 meter (10-20 entréer 
per 100 meter) mot viktiga stråk och platser

3/ Himmelsskala

2. Småstadsidentitet
Mänsklig skala

- Markering av sockel med entréer mot gatan, 
detaljering och mycket variation i ögonhöjd

- Indrag efter 4 våningar för att skapa en mindre 
skala och ta ner sol i stadsrummet
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Lokal attraktivitet
Mångfald av publika, semiprivata och privata rum

Gröna hemliga  rum

Salems Nya Torg Central lokal plats där alla möts

Salems kulturtorg Mötesplats medborgarhus Konst och kultur

Grönstråket 

Rekreativa stråk 

med vistelse-

kvaliteter

Stadsmässiga 
gator  

som stimulerar 
gång & cykel

Salemparken 
Lek och fysisk 

aktivitet

Småstads-
kvarter  

semiprivata 
gårdsrum i 
Skyttorp

Skyttorpsstråket 
Lokala platser och 

gränder med 
intim skala

Salemstråket 

Gångfartsgata 

med  

lokalt liv
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Lokal attraktivitet 
Program som skapar trygghet, social gemenskap 
och lokal identitet 

- Stärk existerande handel-, kultur- och företagsliv - introducera 
nya typer av lokaler och platser för mindre företag att växa.

- Program och funktioner som överlappar över tid - dygnet, 
veckan, året, för att skapa trygga platser för alla användargrupper. 

- Fokus på hälsa, utbildning, barn och ungdom - fysisk aktivitet, 
lek och rörelse för människor i alla åldrar. 

- Kurering & tidig aktivering som del av processen för att stärka 
platsens identitet och robusthet.
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R: 500 m

6 min
2 min

R: 1,5 km

18 min
6 min

Noder / Destinationer / Flöden 

• 12 min till cykel till både Bornsjöns- och 
Garnudden naturreservat

• 8 min busstur till Rönninge tågstation
• ca 40 min från till Stockholm C

Nära till både naturområden 
och storstad

m

n
n

R: 1 k

12 mi
4 mi

Tågstationen 

Köpcentrum

Bornsjöns naturreservat 

Uttran 

Murgrönan  

Ishall 
Badhus

Busshållplats 

Fritidsgård

Tumba 

Garnuddens naturreservat 
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Noder, destinationer  
& Flöden 
- Salem centrum idag

N

• Stärk gröna förbindelser till och från Salem 
Centrum

• Stärk Salem Centrum som kulturell och 
kommersiell mötesplats i kommunen 

• Stärka stråk baserat på befintliga flöden och 
vardagsdestinationer

• Samla flöden ytterligare för att skapa folkliv i 
centrum 

• Koncentrera centrumfunktionerna och öka de 
stadsmässiga kvaliteterna 

• Öka kontakten mellan kultur och kommers

Noder 
Gång- och cykelflöden 
Genvägar  

1. Murgrönan 
2. Köpcentrum 
3. Vårdcentral / apotek 
4. Skola 
5. Ishall 
6. Simhall
7. Kulturskolan 
8. Förskola
9. Verksamhet - Svenska kyrkan 
10. Busshållplats

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
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N

• Avsaknad av trottoarer och cykelvägar längs 
bilvägar 

• Störst gång- & cykelflöden utmed grönstråket 
• Spår av genvägar i landskapet - Tyder på avsaknad 

av gena gång- och cykelvägar 
• Många baksidor, vissa platser upplevs otrygga

Inaktiv fasad
Genvägar  

1. Murgrönan 
2. Köpcentrum 
3. Vårdcentral / apotek 
4. Skola 
5. Ishall 
6. Simhall
7. Kulturskolan 
8. Förskola
9. Verksamhet - Svenska kyrkan
10. Busshållplats

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Baksidor & barriärer
Salem centrum idag

Salem centrum - Strukturplan 14



2 / Struktur
Planens övergripande struktur 

Illustrationsplan

Principer för volymer
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• Salemstråket kopplar samman norra Salem 
med de södra delarna och skapar en tydlig 
GC-koppling till tågstationen i Rönninge. 

• Det stora grönstråket kopplar ihop Salem 
centrum med närliggande grönområden. 

• Det lilla parkstråket kopplar ihop mindre 
lokala parker i området. 

• Skyttorpsplatsen & Centralpassagen kopplar 
samman lokalt stråk från bostäder i norr via 
Skyttorpskvarteren vidare till och igenom 
centrum.

• Ankomstplatsen & nya Säbytorgsvägen 
Säbytorgsvägen med en ny urban kant med 
entréer till bostäder, gång- och cykelbana och 
anslutande gång- och cykelgränder.

1.

3.

1.

2.

2.

3.

4.

4.

5.

Salemparken

Parkering

Salems nya torg

Ankomstplatsen

Stora Grönstråket

Parkstråket

Kulturtorg

Lokal 
plats

Lokal 
plats

Park 

Stadsrumsplan med nya 
mötesplatser och stråk 
som stärker befintliga 
flöden och kopplingar 

/ Struktur  

Salemstråket 
Skyttorpsstråket  & Centralpassagen
Stora grönstråket 
Parkstråket  
Säbytorgsvägen

5.

4.
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• Salemstråket/Grönstråket  
• Stärker två viktiga gång-cykelstråk
• Stärker befintliga vardagsdestinationer (skola + simhall + kultur + 

rekreation)
• Nära parkeringsplatser
• Synligt från Grönstråket och glimt från Säbytorgsvägen

• Säbytorgsvägen/Salemparken 
• Kopplar till Säbytorgsvägen, p-platser, Centralparken
• Utsatt läge mot p-platser/trafik
• Synlig från Säbytorgsvägen

• Murgrönan 2.0 tillbyggnad  
• Strärker centrum (handel + kultur) men också till det Lilla parkstråket
• Stärker och kopplar till befintligt liv, gång- och cykelflöden samt 

centrum/handelsfunktioner
• Hållbar utveckling / bevarande av karaktärsstark arkitektur
• Historiskt och mentalt förankrat hos Säbybor
• Gångavstånd från parkering (plus och minus)
• Minst synlig från Säbytorgsvägen 

• Centralkvarteret 
• Strärker centrum (handel + kultur) samt befintlig park
• Stärker och kopplar till befintligt liv, gång- och cykelflöden samt 

centrum/handelsfunktioner
• Glimt från Säbytorgsvägen
• Besvärlig etapputbyggnad

1.

2.

3.

4.

Medborgarhuset 
möjliga lägen 

/ Struktur  

1.

2.

3.

4.

parkering

Ankomstplatsen

Kulturtorg

Lokal 
plats

Park 

Lokal 
plats

Stora Grönstråket

Parkstråket

Placering av nytt medborgarhus är viktigt både för att 
stärka befintliga flöden och stadsliv samt skapa nya 
noder och mötesplatser i Salem centrum. Det finns 
flera olika möjliga placeringar med för- och nackdelar.

Salemparken

Salems nya torg

Salemstråket 
Skyttorpsstråket  & Centralpassagen
Stora grönstråket 
Parkstråket  
Säbytorgsvägen
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Ankomstplatsen

+

+

+

+ Lokal 
plats

Park 

Kulturskolan 

Skyttorpskvarteren 

Skola 

Ishallen 

Simhallen 

Förskola

Strukturplan 
Nytt medborgarhus 
och nya Salems torg 
skapar nya noder

+

+

För att skapa bättre förutsättningar för liv och aktivitet i 
Salem centrum finns behov av att:

- Samla olika typer av funktioner kring befintliga och nya 
mötesplatser för att de skall leva olika tider på dygnet och 
locka flera olika användargrupper. 

- Skapa kompletterande starka noder och målpunkter 
för att generera liv och flöden så att Salemstråket skall bli 
tryggare och mer attraktivt

- Komplettera befintliga noder och mötesplatser med nya 
funktioner och målpunkter 

- Uppgradera den fysiska miljön på existerande 
mötesplatser

- Komplettera större mötesplatser med mindre lokala 
platser för att knyta samman stråk och berika upplevelsen

- Behov för två starka noder med olika karaktär och liv för 
att få liv i Salemståket:

1. Kultur- och rekreationsnod - Nytt Medborgarhus 
och kulturtorg samt central aktivitetspark i anslutning 
till befintliga och stärkta målpunkter. Noden kopplar 
målpunkter för kultur, rekreation, lek, sport och lärande.

2. Stärkt Centrumnod - Kraftsamling med ett nytt Salems 
torg. Noden kopplar målpunkter för handel, föreningsliv, 
rekreation, nya lokaler och bostäder.

/ Struktur  

parkering

Stora Grönstråket

Parkstråket

Salemparken

Salems nya torg

Salemstråket 
Skyttorpsstråket  & Centralpassagen
Stora grönstråket 
Parkstråket  
Säbytorgsvägen

+
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• Centrumkvarteren De mest urbana och aktiva 
kvarteren som samlar destinationsfunktioner; 
kultur, handel, kontor, service och 
flerbostadshus. Urbana starka kvarter som 
skapar aktivitet längs Salemstråket, Stora 
Grönstråket och Centrumparken.

• Skyttorpskvarteren Bostadskvarter med gröna 
gårdsrum, varierande höjder, mänsklig skala, 
intima gränder och en tydlig stadskant mot 
Säbytorgsvägen och Skyttorpsvägen. 

• Parkkvarteret Friare bebyggelsestruktur 
med gröna kvaliteter och nya framsidor mot 
parkstråket. 

/ Struktur  

Salemstråket 
Skyttorpsstråket  & Centralpassagen
Centrumkvarteren   
Skyttorpskvarteren 
Parkkvarteren
Institutioner och sport

Centrumkvarteren 

Nytt Medborgarhus 

Parkkvarteret

Kulturskolan 

Torg 

Torg 

Skyttorpskvarteren 

Skola 

Ishallen 

Simhallen 

Torg 

Förskola

Förskola

Park 

Park 

Grönstråket 

Salemparken

Karaktärsområden 
Kvarteren får olika  
identitet
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Skyttorpsvägen 

Simhall 

Ishall 

Skola

Kulturskola 

Köpcentrum 

Vårdcentral 
Apotek 

Medborgarhus

Äldreboende 

Förskola

Soltrappa

Bostadskvarter 

Bostadskvarter 

P-hus 

Vardagstorget 

Kulturtorget 

Lek 

Scen 

Hundlek 

/ Struktur  

Café

Café

Lokaler

Lokaler

Café

Förskola

Multiplan

Klätterlek

Skogslek

Ute-spa

Ute-gym

Bostadskvarter 

Bostadskvarter 

Naturlek
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- Nytt medborgarhus med entré och utåtvända 
funktioner mot både Salemstråket, Kulturtorget, 
Grönstråket och Salemparken  

- Medborgarhusets verksamhet har möjlighet att 
växa ut i det publika rummet

-Salemparken som ny aktivitetsplats för fysisk 
aktivitet, evenemang och lek för alla åldrar

- Mindre punktinsatser, i form av bland annat 
en tillbyggnad på simhallen, bidrar till att stärka 
Salemstråket och skapa en mer aktiv och trygg 
mijlö

- Närhet till grönstråk, befintlig simhall, skola  
och parkering 

- Kulturtorget som vänder mot Salemstråket 
i sydväst och kompletterande lokal plats mot 
sydost 

- Synlighet från Säbytorgsvägen, Salemstråket 
och Grönstråket

- Nytt urbant bostadskvarter som skapar 
trygghet med “ögon på gatan” och en urban kant 
mot Säbytorgsvägen och Säbyhallsvägen

Kultur-/ & rekreationsnod - 
Nytt Medborgarhus och kulturtorg samt 
central aktivitetspark i anslutning till 
befintliga och stärkta målpunkter. Noden 
kopplar målpunkter för kultur, rekreation, 
lek, sport och lärande.

Strukturplan   
Nytt medborgarhus 
och Salemparken
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Bostadskvarter 

Simhall

Medborgarhus

Lek 

Scen 

Soltrappor

Soltrappor

Lokalt 
café

Kulturtorget 

Hundlek 

Tillbyggnad
utomhus-spa

/ Struktur  

Sa
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m
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t

Utegym
Klätterlek

Gång- och cykelstråk

Bollplan 

Hörsal 

Bibliotek  

Entréplats 

Naturlek 

Bostadskvarter 

SalemparkenCafé
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Illustrationsplan 
Salem Centrum

2021-02-20

Signalkorsning - indikativ illustration, 
ej dimensionerad 

Simhall

Lek 

Vattenskulptur/
vattenlek

Tryggt parkstråk mot 
Ishallen

Uppgraderat stråk

Scen 

Salems nya torg

Strukturplan   
Centrumnod & 
Salems nya torg  

Ishall 

Skola

Kulturskola 

Köpcentrum 

Vårdcentral 
Apotek 

Äldreboende 

Förskola

Bostäder med lokaler i 
bottenvåningen

Stärkt Centrumnod - Kraftsamling med ett 
nytt Salems torg och två nya bostadskvarter 
med lokaler utmed Salemstråket. Noden 
kopplar målpunkter för handel, föreningsliv, 
entreprenörsskap, rekreation och nya 
bostäder. Sa

le
m

st
rå

ke
t

- Salems nya torg med befintliga och nya 
kvaliteter; fina sollägen tillvaratas, placering i 
blickfånget längs Salemstråket, korsningspunkt 
mellan olika gångflöden, aktiva bottenvåningar, 
uppgraderad grönska, belysning och vistelseytor.

- Infillkvareter utmed parkstråket - Bostäder 
med potentiellt kollektivhus eller studentbostäder 
för ökad trygghet längs parkstråket. Möjlighet för 
lokaler i bottenvåning utmed Salemstråket bidrar 
till att skapa liv och rörelse.

- Infillkvarter i centrumläge med bostäder 
och lokaler i bottenvåningen skapar ett tryggt 
torg med “ögon på gatan” på kvällar och nätter. 
Utformat för att skapa trivsamma publika platser 
med goda sollägen. 

- Uppgraderad lekgränd med lekyta mellan 
Kulturskola och det nya bostadskvarteret i norr.

- Tryggt parkstråk - ny belysning och förslag 
på odlingslotter i anslutning till skolan och 
parkstråket.  

/ Struktur  

Uppgraderad 
entréplats

Restaurang 

Bostäder med lokaler i 
bottenvåningen
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Salem Centrum
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Signalkorsning - indikativ illustration, 
ej dimensionerad 

Strukturplan   
Skyttorps 
bostadskvarter

- Bostadskvarter med skyddade semi-privata 
gröna gårdsrum, trygga och lekvänliga miljöer för 
de minsta barnen

- Gång- och vistelsevänliga gator och gränder 
prioriterade för gående och cyklister med endast 
angöringstrafik

- Lokala mötesplatser med sociala ytor, lek, 
vistelsekvaliteter och grönska

- Lokaler i bra sollägen för lokal service, 
samlingslokaler eller lokalt café

- Gemensam parkering i parkeringshus med 
möjlighet till mobilitetshub i bottenvåningen 

Bostadskvarter med lokalt liv och sociala 
kvaliteter. Tryggt för alla åldrar!
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Skyttorpsvägen 

Bostadskvarter 

Bostadskvarter 

Soltrappa

Soltrappa

Bostadskvarter 

Bostadskvarter 

Bostadskvarter 

Gränd

Gränd

P-hus

Skyttorpsplatsen 

lek och 
vistelse

Lokalt café

In/utfart P-hus

Lokalt café

Ny gång- och cykelbana

Lek 

Scen 

/ Struktur  

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder
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3D vy 
Volymer

Sektion B-B   

25m5m 50m25m5m 50m

Skyttorp Salemparken Medborgarhuset Köpcentrum Infillkvarter

Högre mot Säbytorgsvägen 
och Skyttorpsvägen 
(upp till 4+2 våningar)

Lägre i det inre delarna, samt 
mot befintlig bebyggelse 
(3-4+1 våningar)Infillkvarteren Urbana kvarter

/ Struktur  

Förskola
B

B

Bruttoarea (BTA)* 
Bostäder 52 000 kvm (≈ 650 Lgh)    
Medborgarhus**    4 000 kvm 
Förskola       1 000 kvm
Nya lokaler   1 000 kvm
Förråd                   3 000 kvm 

Parkering  18 000 kvm   (≈ 600 P)

BTA TOT   79 000 kvm

*     Förslaget visar en max-exploatering för att ta höjd för 
möjligheten att i senare skeden revidera volymer i strategiska lägen 
för att skapa ytterligare kvaliteter och bättre ljusförhållanden. 
Strukturplanen förväntas då omfatta en exploatering med ca 600 
bostäder totalt. (BTA / 80 kvm = Antal lgh) 
**   Fördelning: Kontor 1800 kvm, kulturhus 2200 kvm  
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Strukturplan   
Längdsnitt

25m5m 50m25m5m 50m

Sektion A-A  

Upphöjd gård Gränd Gränd
Soltrappa

Scen

Terass

Skyttorp Salemparken Urbana kvarter

/ Struktur  

A  

A  
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3 / Karaktär
Publika platser

Bebyggelse

Vyer i ögonhöjd
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1.

2.

3.

4.

Grönstråket & Salemparken

1. 2. 3. 4.

Skyttorpsplatsen & Centralpassagen

Lokal attraktivitet
Offentliga platser

• Stadsrum och stråk med stark karaktär 
som skapar en mångfald av upplevelser och 
aktiviteter Inspiration från attraktiva offentliga 
platser omtolkat i en småstadskala 

• Offentliga funktioner som katalysator på utvalda 
platser för att aktivera hela Salems centrum 

Salemstråket & Salems nya torg Medborgarhuset & Kulturplatsen

/ KaraktärSalem centrum - Strukturplan 27



Grönstråket & Salemparken
Karaktär
• Parkstråket kopplar samman Salem centrum 

till naturområden och rekreation
• Parkstråket samlar viktiga samhällsfunktioner 

som skolor, förskolor, simhall, ishall, kultur
• Parkstråk prioriterat som barn- och 

ungdomsstråk med trygga gång- och cykelvägar 

• Där parkstråket når centrums nya urbana 
kvarter skapas en tydlig plats och en mer aktiv 
och programmerad park - Salemparken

• Salemparken har en solsida med terasser och 
trappor, plats för lokalt café

• Lågpunkt för dagvatten, vattenlek och 
multifunktionella ytor

/ Karaktär

Naturlek Integrerade sittplatser  Soltrappa Parkstråk Medborgarhusets verksamhet i parken 

Hundlekplats

Soltrappa & vattenlek 

Multiplan 

Skogslekplats 
Klätterlek 

Scen 
Naturlek

Lekplats

Ute-gym

Sittplatser 

Förskola
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Olika typer av grönska 
Från naturlandskap till urban park  

/ Karaktär

Hundlekplats

Soltrappa & vattenlek 

Multiplan 

Skogslekplats 
Klätterlek 

Scen Naturlek
Lekplats

Ute-gym Förskola
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Parkstråket & Salemparken
Lek och spontanidrott

Hundlekplats

Hundlekplats

Temalekplats Soltrappa & vattenlek 

Soltrappa & vattenlek 

Multiplan 

Multiplan 

Skogslekplats 

Skogslekplats 
Klätterlek 

Scen 

/ Karaktär

Naturlek Lekplats

• Lek och aktivitet för alla åldrar
• Platser som uppmuntrar till fysisk aktivitet och rörelse
• Platser för kontemplation och vila

Ute-gym
Förskola
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Parkstråket & Salemparken
Förskola och alternativ placering

Huvudscenario
Förskola “stock och sten” som 
del av Grönstråket i naturmiljö
Skyddad innergård för de 
allra minsta. Tillgängliga 
större lekytor och sportytor i 
Salemparken. 

Scenario 2
Alternativ placering av förskola.
Bottenvåning i bostadskvarteret. 
Skyddad innergård för de allra minsta 
och soliga avgränsade utemiljöer 
framför bostadskvarteret. Direkt 
tillgängliga större lekytor och sportytor i 
Salemparken och Grönstråket. 

/ Karaktär

Soltrappa & vattenlek 

Multiplan 

Skogslekplats 

Naturlek

Skyddad 
utemiljö

Klätterlek 

Scen 

Utegym 

Lekplats

Hundlekplats
Skyddad 
utemiljö

Förskola
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Parkstråket & Salemparken
Landskap  

25m5m 50m25m5m 50m

Soltrappa
Scen

Terass

Salemparken

Gång- / Cykelstråk 

/ Karaktär

• Topografi med trappor, lek och vistelseytor 
samt integrerade ramper för tillgänglighet

• Tillvarata naturlig lågpunkt för vattenelement 
& integrerad öppen dagvattenhantering
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25m5m 50m25m5m 50m

Parkkvarteren
Bebyggelse 

Soltrappa Scen

Terass

Salemparken

/ Karaktär

• Tydlig stadskant med ny bebyggelse som ramar in 
parken och skapar trygghet och rörelse på kvällar

• Bebyggelse som hamoniserar med den befintliga 
topografin
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Salemparken & Nya Skyttorp 
Vy från 3d modell från Säbytorgsvägen

Salemparken SkyttorpGrönstråketNya Medborgarhuset
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Salemparken & Nya Skyttorp 
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Salemstråket & Salems nya torg

• Stråket fungerar som en artär genom Salem centrum och 
kopplar ihop bostadsområden i norr med handel, service 
och kollektivtrafik i söder 

• Mindre platsbildningar längs stråket skapar upplevelser 
och plats för vistelse 

• Breddat och uppgraderat med sittplatser, grönska och 
belysning i mänsklig skala 

• Gång- och cykelprioriterat stråk - endast behörig trafik 
och angöring 

• Platser för barn och ungdomar längs stråket 

• Skyddande gräns av grönska och sittplatser mot 
parkeringsplatser och lastintag

1.

2.

3.

3.

4

41. 1. 2.
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• Ett nytt Medborgarhus med plats för hela Salem 
• En mötesplats  som vänder både mot grönska och urbana mötesplatser
• En ny arena för kreativitet och kulturliv
• Ett landmärke som sätter Salem på kartan 
• Ett Medborgarhus som är aktivt vid olika tider på dygnet och bidrar till 

ett tryggt centrum 

Medborgarhuset & Salems Kulturtorg 
En ny offentlig mötesplats som 
kombinerar rekreation, sport och kultur

25m5m 50m25m5m 50m

/ Karaktär

Atrium 

Bibliotek & hörsal 

Atrium 

Kontor 

Bibliotek, lobby, café 

Kontor 
Salemparken

Naturlek 

Hörsalen kan vara aktiv efter Medborgarhusets 
vanliga öppettider, med egen entré

Hörsal 

Café

Tillbyggnad med 
ute-spa

Entréplats

Kulturtorg 

Lek 

Naturlek 

Bibliotek 

Medborgarhus
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Skyttorp

Medborgarhuset och torget 

Salemstråket & det nya Medborgarhuset 
Vy från 3d modell

Skyttorp Befintlig parkering BostadskvarterCentralpassagenSalemstråket Medborgarhuset
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Salemstråket & det nya Medborgarhuset 
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Infillkvarteren 

• Infillkvarter med entréer ut mot parkstråket och “ögon på gatan” 
både mot parken och gränden mot Kulturskolan skapar tryggare 
miljöer

• Odlingslotter på podium/tak 
• Kollektivhus eller studentboende med små lägenheter
• Urbana kvarter med skyddade innergårdar och lokaler i 

bottenåningen

25m5m 50m25m5m 50m

/ Karaktär

Lokal

Skyddad 

innergård 

Salems nya torg 
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Skyttorp
Gränder & platser 
• Gemensam markbeläggning - prioriterat för gående 

och cyklister (inspiration från Bo01, Malmö)
• Lokalt torg med grönska, lek och sittplatser
• Möjlighter för spontanlek i gränderna 
• Gränder i mänsklig skala som ansluter till 

omkringliggande gator för gående och cyklister

Ett gemensamt golv som knyter 
ihop området och ger det en egen 
karaktär. Golvet visar att det är 
fotgängare som har företräde.

Kopplingar till befintlig bebyggelse 
i närområdet. Potential för 
framtida kopplingar till andra sidan 
Säbytorgsvägen.

?

?

/ KaraktärSalem centrum - Strukturplan 41



Skyttorp
Bebyggelse 

• Kvartersstruktur med en porös insida
• Småstadskaraktär med små kvarter och ett finmaskigt gatunät  
• 3 - 4+2 våningar och intima mellanrum och gränder
• Gröna skyddade gårdsrum som är semi-privata

En “skorpa” av tätare bebyggelse 
som skyddar mot trafikerade vägar 
och blir mer porös in mot områdets 
kärna  

Gröna och lummiga gårdsrum med 
möjlighet för boende att röra sig via 
små “genvägar” och passager mellan 
sina respektive gårdar

/ KaraktärSalem centrum - Strukturplan 42



Flyttbar kvällsöppen 
“Trygghetskiosk” 

Trygga stråk med belysning 
mänsklig skala

Kvällsaktiviteter och lokaler i 
bottenvåningarna

1. 2.

“Ögon på gatan” - bostäder med ljus 
i fönster på kvällarna mot gator och 
platser

Trygghet
Belysning, stråk och ögon på gatan
• Trygga stråk med ny belysning i mänsklig skala längs 

Salemstråket, Stora grönstråket, Salemparken och 
Parkstråket 

• Bostäder vänder mot viktiga stråk och mötesplatser för 
att säkra ‘ögon på gatan’ och ljus i fönster på kvällar och 
nätter

• Lokaler i bottenvåningarna i strategiska lägen för ökad 
trygghet

Inspiration

”Flowers round the hours” Melbourne. En nybyggd kiosk med 
nedsatt hyra med motkravet om sena öppettider. Kiosken ersatte en 
permanent stationerad polisbil på platsen som tidigare var otrygg 
och stökig. Mänsklig närvaro skapar en “naturlig övervakning” 
och positiv trygghetssignal jämfört med övervakningskameror och 
polisnärvaro.

/ Karaktär

1.

1.

1.

2.

2.
2.

2.

2.
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Skyttorps inre stråk mot parken
Vy från 3d modell 

Skyttorpsståket Lokala platser med 
vistelseytor, lek och grönska

Bostadskvarter i mänsklig skala
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Skyttorps inre stråk mot norr
Vy från 3d modell 

SkyttorpsståketGång- och cykel-
prioriterade stråk

Sollägen med utsikt mot 
Salemparken

Lokala platser med 
vistelseytor, lek och 

grönska

Bostadskvarter i 
mänsklig skala
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4 / Mobilitet 
Gatutyper

Salemstråket & Säbytorgsvägen 

Parkering - scenarier
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Rörelser & Trafikflöden

• Utgångspunkt i Stockholms stads definition av 
gatutyper för gående (2020) 

• Skapa tydlighet i hur man rör sig som 
fotgängare och cyklist 

• Låta fordonstrafiken lämna företräde för 
fotgängare och cyklister i större utsträckning 

• Endast behörig trafik utmed Salemstråket
• Avvikande markbeläggning ger signal om att 

sänka hastigheten 
• Trottoar och cykelbana utmed Säbytorgsvägen 
• Undvika flöden av motorfordon genom 

grönstråket
• Skyttorp blir ett gångfartsområde, dvs. 

fordonstrafik begränsas till angöring och 
parkering. Fordonscirkulation sker enkelriktat 
inom området.  

Principer

/ Mobilitet 

P-Garage

P

Bef. P

HP 

Bef. P

P-hus

Lågfartsgata 

GC väg 

Bilväg 

Leveranser & P/angöring för behöriga 

Gångväg

Gågata (tidsbegränsade leveranser och angöring
för behöriga)

Gångfartsområde
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Rörelser & Trafikflöden
Salemstråket & Säbyhallsvägen 

3.

3.

3.

3.

2.

2.

2.

4.

4.

1.

1.

1.

• Salemstråket blir gågata och här tillåts endast leveranser och angöring 
samt parkering för rörelsehindrade. Nuvarande p-platser flyttas till nybyggt 
parkeringshus. Salemstråket får en uppgraderad utformning med ny 
belysning och beläggning som ger mer plats för fotgängare och cyklister. 
Skyddande sittplatser och grönska skapar attraktiv och trygg avgränsning mot 
parkeringsplatserna och leveransytor. 

• Tillgänglighet till ishallens nuvarande parkering sker över Kulturtorget. Bilar 
kör i gångfart och ger företräde till fotgängare och cyklister.

• Tillgänglighet med integrerade ramper och sittplatser i trappor längs det 
centrala gångstråket. När Medborgarhuset är öppet kan hiss användas mellan 
Centralparkens nivå och parkeringsplatsens nivå.

• Endast gång- och cykelstråk på tvärs genom det stora grönstråket. Körbar yta 
för utryckningsfordon.

/ Mobilitet Salem centrum - Strukturplan 48



Rörelser & Trafikflöden
Skyttorp och Säbytorgsvägen 

Gator inom Skyttorp är gåfartsgator eller gågator endast för angöring till 
bostäder och behörig trafik.

Gång- och cykelväg förs vidare över bron - avsmalnade vägbanor till 3.5 m frigör 
plats för 2 m GC bana och dämpar hastigheten. Alternativ GC bana som påhängd 
konstruktion (streckad) 

Tillgänglighet från Säbytorgsvägen ned till Salemparken via trappor.

Säbytorgsvägen får en ny urban utformning med 3 m gemensam gång- 
och cykelväg längs den västra sidan och flexzon i varierande bredd för tex 
cykelparkering och entréplatser till bostäder

3 m GC 
bana

3m GC 
bana

2m GC 
bana

Nuvarande 
vägbredd ca 9 m

Nuvarande 
vägbredd ca 9 m

Vägbanor 
3.5 x 2

3.

2.

4. 5.

1.

/ Mobilitet 

3.

2.

5.

1.

4.
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Rörelser & Trafikflöden
Säbytorgsvägen 

Rekommenderad lösning:
Signalkorsning 
Utifrån perspektivet att skapa en 
urban miljö med nya stadskvaliteter 
och en attraktiv miljö i ögonhöjd, 
rekommenderas en signalkorsning. 
Den lägre kostnaden i kombination 
med möjligheten av att kunna 
reglera och justera kapaciteten 
utifrån olika behov av flöden vid olika 
tidpunkter väger tungt.
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Fördelar
+ Det är möjligt med befintliga 
trafikflöden 
+ Ger lägre hastigheter i 
konfliktpunkterna än övriga 
korsningstyper vilket medför 
lindrigare konflikter
+ Vid rätt utformning är en 
cirkulationsplats tillräckligt 
hastighetsdämpande för att 
ev. gång-och cykelpassager 
ska bli säkra

Fördelar
+ Betydligt billigare alternativ
+ Signalkorsning fungerar 
bäst i denna typen av 
korsningar, med olika typer av 
flöden (handel, arbetsplatser, 
bostäder)
+ Möjligt att justera 
kapaciteten och flöden 
genom reglering av 
trafikljussignalerna för att 
anpassas till olika peak-nivåer
+ Mer yteffektivt alternativ

Signalkorsning Rondell 

/ Mobilitet 

Nackdelar
- Mycket dyrt 
- Tar upp stor yta - ca 30x30m 
- Med gång & cykel reduceras 
kapaciteten betydligt eftersom 
bilar har väjningsplikt 
gentemot fotgängare och 
cyklister 
- Fungerar inte bra vid 
spetsbelastning, som är en 
naturlig följd när bosäder 
byggs
- Dåliga rumsliga kvaliteter 
- Inte stadsmässigt 

+ Svängfiler kan anordnas 
inom den befintliga 
gatubredden 
+ Kan utformas stadsmässigt 
och med goda rumsliga 
kvaliteter bibehållna 
+ Fungerar även för 
fotgängare och cyklister 

Nackdelar
- Det finns en viss driftkostnad

Principer för korsningen 
Säbytorgsvägen och Säbyhallsvägen* 

*indikativa illustrationer som visar 
principer för olika lösningar (ej 
dimensionerade)
Det finns i dagsläget inte några prognoser för 
framtida trafikvolymer och analyser av gång-/ och  
cykelflöden saknas. Utformning och dimensionering 
bör göras efter genomförd trafikutredning.
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Signalkorsning - indikativ illustration, 
ej dimensionerad 

Parkering
 - Skyttorp Huvudscenario
P-hus inbäddat av bostäder

+ Billigaste alternativet
+ Ingen trafik korsar torget
+ Prioriterar hållbar mobilitet och genererar 
fotgängarflöden i området eftersom parkeringen inte finns 
direkt under bostaden 
+ Kan innehålla en verksam bottenvåning med mataffär, 
gym, mobilitetshub osv.  
+ Flexibelt, kan byggas om i framtiden när P-behovet 
minskar 
+ Kan kombineras med bostadshus
+ Underlättar dagvattenhantering då gårdarna inte bebyggs 

- Risk för inaktiva fasader 
- Tar upp ett helt kvarter 

  
Skyttorp 
6 vån à 1336 kvm = 9355  311 P

Centrum  
Entréplan (+30) 4326 kvm   144 P 
Plan 2 (+32.5) 4326 kvm   144 P 
Tot      288 P  

TOT       599 P 
(ev. överskott används till cykel P)

/ Mobilitet 

A
B

C
D

E

F

G

H

I

J

K
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Parkeringhus
- Referenser 

/ Mobilitet 

Exempel på parkeringshus kantat av bostadshus och med matvarubutik i bottenvåningen (Västra Hamnen, Malmö)

Exempel på parkeringshus med gröna väggar. (Västra Hamnen, Malmö) Exempel på parkeringshus med offentlig lekplats på taket.
(Nordhavn, Köpenhamn)
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Parkering - Scenario 2

- Nedgrävt samt inbäddat P-hus i kv. A och B, utmed 
Skyttorpsvägen & Säbytorgsvägen 

+ Inga trafikflöden på Skyttorpsplatsen 
+ Inga drastiska höjdskillnader i gatumiljön
+ ca 72 bostäder i kvarter A (ca 5783 kvm BTA) 

- Dyraste lösningen 
- 2 gårdar blir utan stora träd

Skyttorp 
Nedgrävd P (+31) 7468 kvm  248 P
Entreplan (+34) 2250 kvm      75 P
Tot      323 P 

Plan 2 (+36.7) 500 kvm     250 cykel P

Centrum  
Entréplan (+30) 4326 kvm   144 P 
Plan 2 (+32.5) 4326 kvm   144 P 
Tot      288 P  

TOT       611 P 
(ev. överskott används till cykel P)

/ Mobilitet 
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+38

+35

+29

+36.4

+35.5

+34

+41

+37

+30.5

+33

+35

+38

+33

+35

+29

+32
+34

+37

+40

8%

+36.4

+34

+38

+34

+36

+36

+35

+33

+34

+34

+34

+30.5

Parkering
 - Skyttorp Scenario 3

P-hus inbäddat i kv. B, D och F, utmed Säbytorgsvägen.

+ Ingen nedgrävd anläggning = billigare alternativ jämfört 
med scenario 2
+ ca 72 bostäder i kvarter A (ca 5783 kvm BTA)

- In-/ utfart genom Skyttorpsplatsen 
- Tre gårdar blir utan stora träd 
- Utmaningar med höjdskillnader mellan gator och gårdsrum 
samt gränderna från Säbytorpsvägen 
- Utmaningar för dagvattenhantering då gårdsrum bebyggs

Skyttorp 
Entréplan (+34) 8000 kvm   267 P
Plan 2 (+337) 2250 kvm      75 P
Tot      342 P 

Centrum  
Entréplan (+30) 4326 kvm   144 P 
Plan 2 (+32.5) 4326 kvm   144 P 
Tot      288 P  

TOT       630 P 
(ev. överskott används till cykel P) 

/ Mobilitet 

A
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D

E

F
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K
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5 / Solstudier & Nyckeltal
Solstudier

Nyckeltal - BTA & Våningshöjder
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Solstudie 
Vårdagjämning & sommarsolstånd

• Salemparken är väl solbelyst både vid morgon och lunchtid. 
Platsen har kvällssol längs de norra fasaderna mot Skyttorp 
fram till solnedgång vid vårdagjämning. Solbelyst morgon, 
lunch och kväll under sommarsolstånd.

• Kulturtorget, Salemstråket och Salems nya torg har goda 
solförhållanden under hela dagen både vid vårdagjämning 
och sommarsolstånd.

• Gårdsrummen har sol kring lunchtid vid vårdagjämning och 
mindre ljusglimtar på eftermiddagen. Vid sommarsolstånd 
har de flesta gårdsrummen sol fram till sen eftermiddag. 09:00  12:00  15:00

Vårdagjämning 21.03.20

Sommarsolstånd 21.06.21

 09:00  12:00  15:00  17:00  19:00
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• Skyttorpsplatsen har goda solförhållanden 
vid lunchtid, både vid vårdagjämning och 
sommarsolstånd.

• Centralstråket har sol från lunchtid fram 
till ca 16.00 vid både vårdagjämning och 
sommarsolstånd.

 09:00  12:00  15:00

Vårdagjämning 21.03.20

Solstudie Salemparken & Skyttorp

• Gårdsrummen har sol kring lunchtid vid 
vårdagjämning och mindre ljusglimtar på 
eftermiddagen. Vid sommarsolstånd har 
gårdsrummen delvis sol fram till sen eftermiddag.
Närhet till öppna rekreationsytor och gemensamma 
terasser ger alternativ då gårdsrummen är mindre 
soliga.  

Gemensam takterass 

Prioriterade publika platser

/ Solstudier

Skyttorpsplatsen Skyttorpsplatsen Skyttorpsplatsen 

Salemparken 

Centralstråket 

Salemparken 

Centralstråket 

Salemparken 

Centralstråket 
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Solstudie Salemstråket & Infillkvarteren  

• Kulturtorget, Salemstråket och Salems nya 
torg  har goda solförhållanden hela dagen 
både vid vårdagjämning och sommarsolstånd.

• Gårdsrummen i centrumkvarteren har en 
mer urban karaktär och har begränsat med 
sol vid vårdagjämning. Vid sommarsolstånd 

Vårdagjämning 21.03.20

har gårdsrummen goda solförhållanden fram till 
sen eftermiddag. Närhet till öppna rekreationsytor 
och gemensamma terasser ger alternativ då 
gårdsrummen är mindre soliga. 

/ Solstudier

Gemensam takterass 

Prioriterade publika platser

 09:00  12:00  15:00

Salemstråket 
Kulturtorget 

Salems nya torg 

Salemstråket 
Kulturtorget 

Salems nya torg 

Salemstråket 
Kulturtorget 

Salems nya torg 
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3D vy 
Antal våningar & Bruttoarea (BTA)

Bruttoarea (BTA)*   
Bostäder 52 000 kvm  (≈ 650 Lgh)
Medborgarhus**    4 000 kvm 
Förskola       1 000 kvm
Nya lokaler   1 000 kvm
Förråd                   3 000 kvm 

Parkering  18 000 kvm   (≈ 600 P)

BTA TOT   79 000 kvm*
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/ Nyckeltal

*     Förslaget visar en max-exploatering för att ta höjd för 
möjligheten att i senare skeden revidera volymer i strategiska lägen 
för att skapa ytterligare kvaliteter och bättre ljusförhållanden. 
Strukturplanen förväntas då omfatta en exploatering med ca 600 
bostäder totalt - BTA / 80 kvm = Antal lgh 
**   Fördelning: Kontor 1800 kvm, kulturhus 2200 kvm  

Förslaget tar sin utgångspunkt i max 4+2 våningar 
med lägre byggnadsvolymer i strategiska lägen 
för att släppa ner sol och skapa varierade och 
intima stadsrum.

Bostäder  TOT      33 186 kvm ≈ 415 Lgh
Parkering  TOT     9 355 kvm ≈ 311 P
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Skyttorp Bruttoarea (BTA) 
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Alternativt scenario 
Förskola i kvarter E
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.- Om det inte är möjligt att placera förskolan enligt huvudscenariot i läge K placeras den 
istället i läge E. I detta scenario ersätts ca 900 kvm bostäder med förskola. 

- Förskola i bottenvåning på bostadskvarteret med skyddad innergård för de allra minsta 
och soliga avgränsade utemiljöer framför bostadskvarteret. Direkt tillgängliga större 
lekytor och sportytor i Salemparken och Grönstråket. 

Scenario 2 - KvarterE 
900 kvm bostäder skiftar 
funktion till förskola

/ Nyckeltal

Bruttoarea (BTA)* 
Bostäder 51 000 kvm  (≈ 640 Lgh )
Medborgarhus**    4 000 kvm 
Förskola       1 000 kvm
Nya lokaler   1 000 kvm
Förråd                   3 000 kvm 

Parkering  18 000 kvm   (≈ 600 P)

BTA TOT   78 000 kvm

*     Förslaget visar en max-exploatering för att ta höjd för 
möjligheten att i senare skeden revidera volymer i strategiska lägen 
för att skapa ytterligare kvaliteter och bättre ljusförhållanden. 
Strukturplanen förväntas då omfatta en exploatering med ca 600 
bostäder totalt - BTA / 80 kvm = Antal lgh 
**   Fördelning: Kontor 1800 kvm, kulturhus 2200 kvm  
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