
 
Förstudie inför planläggning av 
Rönninge centrum 
Rönninge Centrum är attraktivt beläget men lågt utnyttjat. Området 
har stora möjligheter att utvecklas till ett trivsamt och tilltalande 
kommundelscentrum med nya bostäder, butiker och väl utformade 
utemiljöer. 
 
Syfte 
Syftet med det kommande planarbetet för Rönninge Centrum är att skapa en god 
helhetslösning för utveckling av området. Tydliga kvarter med bostäder och 
butikslokaler i en struktur av torg, stråk och parkeringsytor samt en väl utformad 
bussterminal utgör de fysiska förutsättningarna för ett trivsamt centrum med 
tillväxtmöjligheter. 
 
Planområdets läge och markägoförhållande 
Planområdet avgränsas i norr av Flatensjön, den privatägdda fastigheten Rönninge 
1:498, den kommunägda fastigheten Strömsdal 7 med äldreboendet Skönviks-
gården och en bostadsrättsförening på Strömsdal 5. I öster avgränsas området av 
Stationsvägen och Rönningevägen. I söder gränsar planområdet till Dånviksvägen 
och södra stambanan med pendeltågsstationen Rönninge. I väster gränsar 
planområdet till Wilhelmsrovägen. 
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Förslag till planområde 

 
Fastigheterna Saluhallen 1, Rönninge 1:45 och 1:403 och 1:335 ägs av Salems 
kommun.+  
Fastigheterna Strömsdal 1 och 3 ägs av Konsumentföreningen Norrort Ek För. 
Fastigheten Strömsdal 4 ägs av Stadskronan Fastigheter AB. Fastigheten Flädern 
1 och Rönninge 1:322 ägs av enskilda personer. Diskussioner om förvärv förs 
mellan kommunen och ägarna till Rönninge 1:322.  
 
Bakgrund och förutsättningar 
Den gällande detaljplanen för Rönninge centrum, plan nummer 81-37 antogs år 
1990. Den anger att centrumområdet får användas för centrum, handel, kontor och 
bostäder i 1-4 våningar.  
 
Rönninge centrum har ett attraktivt och centralt läge med Flatensjön och 
Skönviksparken i norr, pendeltågsstation i söder och bussterminal i öster. Idag är 
området relativt lågt exploaterat. Vid torget finns butiker i ett enplans handelshus, 
i ett fyra våningars flerbostadshus och i ett äldre trähus, ”Nära Ting”-huset. Stora 
ytor används för parkering. Dånviksvägen löper längs torgets sydsida, några meter 
över torgytan.  
 
Detaljplanens genomförandetid har gått ut och byggrätterna för två fastigheter, 
Saluhallen 1 och Strömsdal 1, har inte utnyttjats. Kommunen och SMÅA 
undertecknade år 2008 en avsiktsförklaring där man är överens om att samarbeta 
för att utveckla Rönninge Centrum genom byggnation och centrumutveckling. 
 
Tre arkitektkontor fick i uppdrag att upprätta idéskisser som sedan var föremål för 
medborgardialog. Det mest uppskattade förslaget var ritat av Södergruppen 
arkitektkontor. Detta förslag har sedan bearbetats, bland annat för att få en bättre 
lösning för busstorget. Den bearbetade skissen kan nu ligga till grund för en ny 
detaljplan över Rönninge centrum. 
 
Översiktsplanen för Salems kommun antogs i juni 2006. För Rönninge centrum 
rekommenderar planen att de två obebyggda tomterna i centrum utnyttjas för 
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bostäder i flerbostadshus samt för handel och kontor. Stambanan som löper i 
anslutning till centrum är av riksintresse. 
 

 
Flygfoto över Rönninge centrum 

 
Det finns inte några kända fornlämningar i området. Området ingår dock i en 
kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö. Det äldre trähuset vid torget, ”Nära Ting-
huset” från förra sekelskiftet är en god representant för bebyggelsen som kom till 
då stambanan byggdes och Rönninge blev ett stationssamhälle. Byggnaden saknar 
skyddsbestämmelser. 
 
En handelsutredning för Salems kommun har utförts av Structor Projektutveckling 
AB år 2009. Den pekar på att dagligvaruhandeln har stora möjligheter att 
utvecklas i såväl Salems som Rönninge centrum. Befolkningsunderlaget i 
kommunen är fullt tillräckligt för att båda butikerna ska kunna vara livskraftiga 
och lönsamma. Däremot är kundunderlaget för litet för etablering av ytterligare 
sällanköpshandel.  
 

 
Torget med Konsum i fonden 
 

Nära Ting-huset vid stationen 
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Förslag 
I det vinnande arkitektförslaget kompletteras Rönninge Centrum med en små-
skalig bebyggelse som samlas till kvarter och skapar nya uterum, länkade till 
varandra. Torget får en tydligare rumsbildning genom att en lång fyravånings-
byggnad med upphöjd terrass byggs på dess södra sida. Ett slankt tornhus i tio 
våningar blir märkesbyggnaden i centrum och placeras intill stationen. Konsum-
huset får en ny fasadbyggnad i form av ett glasat vindfång som annonserar entrén.  
 
Ett nytt bostadskvarter föreslås i väster. Det får ett attraktivt läge med närhet till 
sjön. Markplanet på kvarterets södra sida bör användas för handel, så att ett 
butiksstråk skapas, lätt tillgängligt från parkeringen. Parkeringen trädplanteras för 
att bli vackrare och för att markera gaturummet mot butiksstråket. Ytan kan också 
delvis överdäckas för parkering. Den utgör en framtida byggreserv. 
 
Ett parkstråk ner till sjön skapas på Rönninge 1:322. Det förstärker centrums 
närhet till sjön och Skönviksparken. På Rönninge 1:335 uppförs ett mindre 
flerbostadshus med drag från Nära Ting-huset.  
 
Ett nytt småskaligt bostadskvarter med lokaler mot torget föreslås också i öster 
mot bussterminalen. Det ska ansluta i material och skala till Nära Ting-huset och 
ge torget en avslutning i öster.  
 
Sammanlagt tillkommer cirka 115 nya bostäder och cirka 300 kvm lokalytor inom 
planområdet.  

 
Sektion genom torget   
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                                                                       Illustrationskarta till tävlingsförslaget. Södergruppen 
Bearbetning av förslag 
Sedan ett vinnande förslag utsetts har politiska önskemål framförts om att till 
exempel kunna anlägga en rondell i korsningen Salemsvägen/Stationsvägen i 
framtiden. En fortsatt bearbetning av busstorgets utformning har skett i samråd 
med SL. Idag är busstorget överdimensionerat, med en effektivare lösning kan 
utrymme avsättas för tillkommande bebyggelse. Två alternativa lösningar har 
tagits fram förutom tävlingsförslaget. De kriterier som utvärderats är trafiksäker-
het, flexibilitet, stadsbyggnadskvaliteter samt framkomlighet och orienterbarhet 
för bussar, resenärer med kollektivtrafik, cyklister respektive bilister.  
 
Tävlingsförslagets busstorg har parallella hållplatser. In- och utfarter till 
Salemsvägen/ Stationsvägen blir inte idealiska ur trafiksäkerhetssynpunkt. Torget 
har inte heller möjlighet att klara utökad busstrafik och är svårt att anpassa till en 
eventuell framtida rondell vid Salemsvägen/ Stationsvägen. Busstorget bidrar inte 
till att göra det centrala torget mer rumsligt avgränsat eller att förankra Nära Ting-
huset i kringliggande bebyggelse. Kvarteret öster om torget har svåra 
förutsättningar för bostäder, då det är omgärdat av bilvägar och får ett begränsat 
utrymme för en bra gård. Framkomligheten och orienterbarheten för bussar är 
däremot bra i förslaget, liksom för resenärer med buss och pendeltåg. 
Framkomligheten för cyklister är också bra medan bilister behöver en tydlig 
angöringsplats för avlämning. 
 
Alternativ A har ett busstorg som en ö ut mot Stationsvägen. Det ger god trafik-
säkerhet med färre in- och utfarter där bussar och bilar kan skiljas åt. Flexibilite-
ten är också god, det är lätt att utöka antalet busshållplatser. Det är också möjligt 
att anpassa busstorget till en framtida rondell i korsningen Salemsvägen/ Stations-
vägen. Förslaget bidrar till att göra det centrala torget mer inramat. Nära Ting-
huset förankras och blir en del av det nya kvarteret. Alternativ A ger bra förut-
sättningar för bostäder genom att den västra sidan är fredad från trafik och buller. 
Det lilla angöringstorget för bilister bidrar till helheten genom att vara en del i en 
serie torgrum, länkade till varandra. 
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Framkomligheten och orienterbarhet för bussarna är god, liksom för cyklister och 
bilister. För resenärer med buss och pendeltåg däremot, är det en nackdel att den 
nya bebyggelsen skymmer busstorget för den som kommer från pendeltåget. Det 
krävs en tydlig skyltning. 
 

 
Busstorg alt A 

 
Alternativ B har en bussgata genom kvarter. Det ger god trafiksäkerhet med färre 
in- och utfarter än idag och tydliga korsningspunkter. Fyrvägskorsningen kan 
enkelt byggas om till rondell, men det är svårt att ordna fler hållplatser med detta 
alternativ. Kvarteret intill busstorget bidrar till att göra det centrala torget mer 
rumsligt definierat. Det har dock inte idealiska förutsättningar för bostäder då det 
är omgärdat av busstrafik samtidigt som det har begränsat utrymme för en bra 
gård. Nära Ting-huset ligger inte riktigt förankrat i kringliggande bebyggelse men 
har dock bättre angöring än idag. Framkomlighet och orienterbarhet för bussar är 
bra men inte så överblickbar då hållplatserna inte ligger samlade. Det är också en 
nackdel för kollektivtrafikresenärerna. För cyklister och bilister är alternativ B ett 
bra förslag. 

  
Busstorg alt B 
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Ställningstagande 
De tre olika alternativen har olika för- och nackdelar. Det sammantaget bästa 
förslaget är dock alternativ A. Det ger god trafiksäkerhet, god flexibilitet och en 
god stadsgestaltning med en tydlig inramning av det centrala torget och möjlighet 
att skapa bra bostäder. Nackdelen är det otydliga sambandet mellan tågstationen 
och busstorget. Det fortsatta planarbetet bör därför utgå från alternativ A. 
 
Trafik 
Tydliga och bilfria gång- och cykelstråk med god tillgänglighet skapas i och med 
den nya kvartersstrukturen. En väl tilltagen cykelparkering behövs i anslutning till 
stationen. 
 
Angöring med bil till planområdet sker via Dånviksvägen i söder och Salems-
vägen i norr. Westerdahlsvägen är även i fortsättningen endast angöringsväg för 
intilliggande fastigheter. 
 
En parkerings- och trafiksäkerhetsutredning för Rönninge Centrum har utförts av 
WSP hösten 2009. Beräkningar av efterfrågan på p-platser bygger på 
inventeringar som WSP gjort på plats och på föreslagen skiss för exploatering.  
Idag finns sammanlagt 420 p-platser i centrumområdet, medan den totala 
efterfrågan är 280 platser. Nybebyggelsen föreslås just på de stora ytor som 
används för parkering idag och de nya platserna bör tillkomma mer integrerat med 
bebyggelsen för att skapa en trivsam skala. 
 
Utredningen pekar på att det kommer att finnas behov av cirka 284 platser för 
infartsparkering. Dagens infartsparkering, söder om järnvägen, har plats för 243 
bilar. Det finns alltså ett behov av åtminstone 41 platser till för infartsparkering. 
Eventuellt kan dagens asfaltsyta målas om för att skapa en effektivare 
uppställning. I annat fall tillskapas ytor öster om dagens parkering. 
 
Boendeparkering kan ske på mindre parkeringsgårdar inom kvartersmark, längs 
kantstenar och i garage under mark i husen vid torget. Salems kommun har en 
parkeringsnorm 1,15 bilplatser per lägenhet i flerbostadshus (1 plats per bostad 
plus 0,15 för besökare), vilket ger ett behov av cirka 114 bilplatser för boende och 
17 för besökare. Besökare kan vara till verksamheterna eller till boende i centrum. 
Efterfrågan på besöksparkering uppskattas till cirka 40 platser totalt. Därtill 
behövs cirka 8 platser för personalparkering. 
 
En uppdelning mellan olika parkeringsslag föreslås enligt figur och tabell nedan.  
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 Utbud Efterfrågan Behov 
Infarts-P 284 256 284 
Besöks-P 81 42 47 
Personal-P 10 8 9 
Boende-P 126 114 114 
TOT 501 420 454 
 
                                                    
Förslaget bygger på att Dånviksvägen kan anläggas med kantstensparkering. 
Parker-ingsfickorna behöver två meters bredd. Därtill bör en 1 meter bred gång-
bana anläggas för tillgängligheten till parkerad bil. Totalt tar kantstens-
parkeringen alltså 3 meter av Dånviksvägens bredd. Dånviksvägen skulle då 
behöva breddas med ca 2,5 meter om en halvmeter av befintlig bredd tas i 
anspråk. Marken på platsen är plan och ingen större utjämning behöver göras. 
Vatten och markförhållandena bör dock undersökas innan anläggningen påbörjas.   
Marken tillhör idag Banverket. Enligt Banverkets regelverk bör det fria avståndet  
från spårmitt inte understiga nio meter. Kantstensparkering får dock plats längs  
med Dånviksvägen utan att detta område tas i anspråk. Denna parkeringslösning 
förutsätter att tio platser kan tillskapas på marken mellan Rönninge centrum och 
brandstationen.  
 
 Detta förslag ger ett totalt utbud som täcker det totala behovet med stor marginal.  
Förslaget ger utrymme för ett stort antal besöksplatser. Ett gott utbud besöks-
platser ger goda förutsättningar för ett levande centrum.   
Möjlighet finns också att överdäcka en del av parkeringen nedanför Dånviks-
vägen. Då kan nivåskillnaden utnyttjas, slänten byggas bort och angöring till övre 
däck ske från Dånviksvägen. Denna lösning är tämligen dyrbar och kräver att 
däcket inte blir för stort och djupt. Däcket kan förberedas för överbyggnad med 
bostäder i ett senare skede.  
 
Parkeringsfrågan kommer att studeras vidare inom ramen för planarbetet. 
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Genomförandefrågor 
Kommunen föreslås vara huvudman för allmänna platser inom detaljplane-
området, vilket innebär att kommunen kommer att svara för drift och underhåll av 
torgmarken samt övrig allmän platsmark.  
 
Ett exploateringsavtal som reglerar ansvars- och kostnadsfördelning avseende 
utbyggnad av anläggningar inom planområdet ska tecknas innan detaljplanen 
antas av kommunfullmäktige.  
 
Den nya bebyggelsen kan anslutas till fjärrvärmenätet i Stationsvägen.  
 
 

 
Trafiken på den högre belägna Dånviksvägen ger buller i centrum 
 
 
 
Konsekvenser för miljön 
Det är positivt att bostäder tillkommer i ett läge med tillgång på service och goda 
kommunikationer, då det minskar behovet av bilresor. Det är också positivt för 
den byggda miljön att området får en tydligare struktur.  
 
Centrumområdet blir en trivsammare miljö för alla, en plats för spontana möten. 
Tryggheten ökar då de nya bostäderna gör att området är befolkat dygnet runt. Det 
blir inga mörka, ödsliga partier och det lyser i fönster på kvällar och nätter. 
 
 
Risk 
WSP Brand- och riskteknik gjorde år 2007 ett PM för riskreducerande åtgärder i 
Rönninge centrum, som en av utgångspunkterna för fortsatt planering. Slutsatsen 
är att planen är genomförbar om riskreducerande åtgärder implementeras. 
Rönninge centrum ligger inom 150 meter från stambanan där farligt gods 
transporteras och därmed ska riskfrågorna beaktas i planeringen. Det är i 
allmänhet inte lämpligt med bostadsbebyggelse närmare än 25 m från  
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transportled med farligt gods. Avståndet ska förhindra direkt påverkan vid 
urspårning, det vill säga att ett tågsätt spårar ut och kör på byggnaden, samt att 
minska konsekvenserna vid en olycka. I förslaget ligger bebyggelsen ungefär 25 
meter från stambanan och cirka 5 meter från Dånviksvägen, som inte utgör  
transportled för farligt gods. Planområdet ligger lägre än stambanan vilket gör  
att avståndet till byggnader skulle behöva ökas, då tåg kan rulla av längre i en 
sluttning. Avskärmande barriärer som till exempel mur, förstärkta ytterväggar och 
vegetation minskar riskerna vid en olycka. Parkeringsgarage, förråd och liknande 
lokaler kan gärna förläggas som en barriär mellan spårområdet och bostäderna.   
Detaljplanen ska föreskiva hur entréer, utrymningsvägar, fasader, fönster, 
ventilation, byggnadskonstruktion med mera ska utföras för att minimera 
konsekvenserna av en olycka.  
  
Förutom ovanstående finns åtgärder som minskar sannolikheten för att  en olycka 
skall inträffa. Spårområdet kan förses med skyddsräler som minskar risken för 
urspårning. Om olyckan väl är framme kan ett dike vid sträckningen minska 
sannolikheten för en stor pöl med brandfarlig vätska. Längs spåret bör eventuella 
skarpa kanter och föremål tas bort så att sannolikheten för att en vältande 
vätske/gastank punkteras minimeras.  
 
Buller 
Planområdet är stört av buller från järnvägen och av trafikbuller från 
Dånviksvägen. De nya byggnaderna längs Dånviksvägen skärmar torget från 
bullret. Ett eventuellt avstegsfall från riktvärdena för buller för bostäder vid 
Rönninge torg kan motiveras med det centrala läget och närheten till god 
kollektivtrafik. Samtliga lägenheter ska ha en tyst sida och tillgång till tyst 
uteplats i anslutning till bostaden. Bullerfrågan kommer att utredas närmare inom 
ramen för planarbetet. 

 
Rönninge centrums närhet till Flatensjön och 

 Skönviksparken är en stor tillgång som bör förstärkas. 
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Konsekvenser för barn  
Två av bostadskvarteren innehåller gröna gårdar med plats för lek för de minsta 
barnen. Kvarteret längs Dånviksvägen innehåller en upphöjd gård och är i första 
hand tänkt för seniorboende. En mindre lekplats med eftersatt underhåll tas bort, 
men i Skönviksparken, som ligger alldeles intill centrum, finns plats för lek och 
utevistelse. Närmaste förskola finns i Gammelgården, cirka 300 meter från 
centrum. Närmaste skolor är Rönninge skola, cirka 600 m från centrum och 
Skogsängsskolan, cirka 400 m bort. Planområdets goda kollektivtrafikläge är en 
fördel inte minst för ungdomar som enkelt kan ta sig själva till och från skolor och 
fritidsaktiviteter.  
 

 
Befintlig lekplats och boulebana 

 
 
Planprocess och tidplan 
Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande.  
Ungefärlig tidplan: 
Programsamråd  april  2010 
Samråd    oktober  2010   
Utställning    februari  2011   
Antagande   juni  2011 
 
Medverkande  
tjänstemän från Salems kommun: 
Börje Larsson, exploateringschef 
Maria Kavcic, gata-, park- och va-chef 
Tina Jatko, trafikutredare 
Roland Gustavsson, utredningsingenjör gata va 
Karina Hälleberg, miljöinspektör och kommunekolog 
Conny Olsson, kommunarkitekt 
  
Medverkande från SMÅA 
Pär Nordh, projektledare 
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Medverkande konsulter 
Jens Deurell, arkitekt, Södergruppen Arkitekter AB 
Martin Båth, utredare, WSP 
Anna Galli, planarkitekt WSP 
Malin Lindqvist, planarkitekt WSP 
  
Förstudien har tagits fram av WSP i samarbete med Salems kommun och SMÅA 
  
 
 
Malin Lindqvist                                Conny Olsson 
Planarkitekt                                    Kommunarkitekt         
WSP 
 
 
 


