
 

Program för detaljplan över 
Rönninge centrum 
Rönninge Centrum med pendeltågstation är attraktivt beläget intill 
vacker natur. Området har stora möjligheter att utvecklas till ett 
trivsamt och tilltalande kommundelscentrum med nya bostäder, fler 
butiker, ny bussterminal och väl utformade utemiljöer. 
 
Syfte och huvuddrag 
Syftet med det kommande planarbetet för Rönninge Centrum är att skapa ett 
trivsammare centrum med fler bostäder och butikslokaler i det goda kollektiv-
trafikläget. 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 småskaligt centrum.  
 
Huvuddragen i förslaget är att all infartsparkering sker söder om järnvägen och att 
bussterminalen flyttas ut mot Stationsvägen. På så sätt skapas utrymme för nya 
bostäder. Ett slankt tornhus om tio våningar föreslås bli Rönninges nya märkes-
byggnad. Gång- och cykelvägar samt anknytning till sjön Flaten är andra frågor som 
planarbetet ska behandla. 
 

 

 
Översiktskarta. Rönninge Centrum ligger cirka 1,5 km från Salems Centrum som är kommunens huvudort. 
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Planprocess och tidplan 
Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande. Materialet kommer att bli föremål 
för remiss tre gånger med ungefärlig tidplan: 
 
Programsamråd  januari-mars   2011 
Plansamråd    juli - augusti  2011 
Utställning    oktober-november 2011 
Antagande   mars  2012 

 

Programområde 
 
Planområdets läge och markägoförhållande 
Planområdet avgränsas i norr av Flatensjön, den privatägda fastigheten Rönninge 
1:498, den kommunägda fastigheten Strömsdal 7 med äldreboendet Skönviks-gården 
samt en bostadsrättsförening på Strömsdal 5. I öster avgränsas området av 
Stationsvägen och Rönningevägen. I söder gränsar planområdet till Dånviksvägen 
och järnvägen med pendeltågsstationen Rönninge. I väster gränsar planområdet till 
Wilhelmsrovägen. 
 
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 
Ekonomiska Förening. 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.  

 

Flatensjön 

Rönninge station 
Dånviks- 
vägen 

Stations- 
vägen 

  1:498 
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
Översiktsplanen för Salems kommun antogs i juni 2006. För Rönninge centrum 
rekommenderar planen att de två obebyggda tomterna i centrum, Strömsdal 1 och 
Saluhallen 1, utnyttjas för bostäder i flerbostadshus samt för handel och kontor.  
 
Detaljplan 
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. Det finns inte någon fastighetsplan för området. 
 
Riksintressen och strandskydd 
Planområdet omfattas inte av riksintresse men stambanan är av riksintresse för 
järnvägen. Planområdet omfattas inte av strandskydd. 
 
Bakgrund  
Villasamhället Rönninge började byggas vid sekelskiftet 1900. Bolaget Rönninge 
AB sålde då tomter, avstyckade från godset Uttringe-Rönninge. Resultatet blev en 
blandad villabebyggelse med både enklare och mer påkostade hus. Rönninge station 
vid stambanan hade tillkommit 1888 och blev en naturlig mittpunkt för det nya 
samhället. 1915 blev Rönninge ett municipalsamhälle med 975 invånare. Sedan dess 
har orten förtätats och idag bor ca 4 300 invånare i Rönninge.  
 
1990 års detaljplan för Rönninge centrum medgav att Dånviksvägen flyttades upp på 
en bank och lades parallell med järnvägen för att ge plats åt centrum-bebyggelse, 
torg och bussterminal. 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 år 2008 i uppdrag att upprätta idéskisser som sedan var 
föremål för medborgardialog med möten och diskussioner. Det fanns också 
möjlighet att ta del av förslagen och rösta via internet. Det mest uppskattade 
förslaget var ritat av Södergruppen arkitektkontor. Förslaget har sedan bearbetats, 
bland annat för att få en bättre lösning för busstorget. Den bearbetade skissen ligger 
till grund för arbetet med en ny detaljplan över Rönninge centrum. 
 
Områdets förutsättningar 
Bebyggelse 
Bebyggelsen i Rönninge består till största delen av villor. Många är från förra 
sekelskiftet med välbevarade detaljer och ofta relativt stora. Närmast stationen finns 
en del flerbostadshus i tre till fyra våningar från senare halvan av 1900-talet. Några 
är anpassade i skala och form till villabebyggelsen.  
 
Rönninge centrum har ett attraktivt och centralt läge med Flatensjön och 
Skönviksparken i norr, pendeltågsstation i söder och bussterminal i öster. Idag är 
centrumområdet relativt lågt exploaterat. Vid torget finns butiker i ett enplans 
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handelshus, i markplanet på ett fyra våningars flerbostadshus och i ett äldre trähus, 
”Nära Ting”-huset. Flerbostadshuset inrymmer 12 lägenheter med hyresrätt. Stora 
ytor används för parkering. Dånviksvägen löper söder om torget längs järnvägen, på 
en bank ett par meter över torgytan.  

 
Flygfoto över Rönninge centrum 

Service 
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 dagligvarubutiker i bägge centrumområdena ska kunna vara 
livskraftiga och lönsamma. Däremot är kundunderlaget för litet för 
sällanköpshandel, som det finns gott om i grankommunerna.  
 
Natur och kultur 
Den centrala delen av planområdet utgörs idag av hårdgjorda ytor med några 
trädplanteringar och mindre gräsytor. Fastigheterna mot sjön i norr innehåller 
lummiga trädgårdar. 
 
Det finns inte några kända fornlämningar i området men Rönninge har en 
kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö med sin många välbevarade villor och 
trädgårdar från förra sekelskiftet. 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. 

Dånviks- 
vägen 

Rönninge  
station 

Skönviks-
parken 

Nära Ting-
huset Rönninge 

torg 
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           Nära Ting-huset vid stationen 

 

 
Torget sett från Nära Ting-huset 
 

 
           Westerdahlsvägen är stängd för genomfartstrafik 
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Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk inventering har genomförts av Tyréns AB under år 2010. Marken 
mellan järnvägen och sjön Flaten utgörs av 3- 6 meter postglacial lera som under-
lagras av 1-5 meter friktionsjord. Grundvattennivån ligger på ungefär  + 19,4 m, 
vilket motsvarar 2-3 m under markytan. Marken sluttar svagt ner åt väster. 
Sättningar i marken pågår under järnvägsbanken och i planområdets östra halva till 
följd av grundvattensänkningar och tidigare utförda utfyllnader.  
 
Förorenad mark och radon 
Förorenad fyllningsjord kan finnas inom planområdet. Radon kan förekomma i den 
naturligt lagrade jorden eller i fyllningsjorden. Dessa frågor behandlas i 
bygglovskedet. 
 
Tekniska anläggningar 
En fjärrvärmeledning löper längs Stationsvägen i väster, diagonalt under fastigheten 
Rönninge 1:403 och vidare söderut under Rönninge torg där den viker av norrut 
längs fastigheten Strömsdal 3. 
 

 Lekplats för stora och små vid torget 
 

 Rönnnge centrum ligger intill Flatensjön  
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              Dånviksvägen går på en bank intill järnvägen, söder om centrum  

Trafik 
Söder om planområdet finns järnvägsspår för pendeltåg och godstrafik. Fem godståg 
passerar per dygn och sammanlagt141 pendeltåg stannar vid stationen per dygn i 
kvarts- eller halvtimmestrafik 
 
I dag finns ett stort busstorg med parkering närmast Stationsvägen. Det är många 
som rör sig mellan busstorget och tågstationen. Det finns också två cykelparkeringar 
med sammanlagt drygt 160 platser invid tunneln till pendeltågsstationen.  
 
År 2001 gjordes en trafikutredning som byggde på mätningar mellan åren 1996 och 
2001 och även innehöll en trafikprognos för 2015. Prognosen tog hänsyn till 
nyexploatering. Utredningen pekade på att trafikkapaciteten i Rönninge centrum 
behöver utökas. Ett förslag är en tvärled mellan Rönningevägen och Salemsvägen, en 
bit norr om detta planområde. Utredningen menar att även om tvärleden byggs kan 
det vara klokt att anlägga en cirkulationsplats i korsningen. 
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Angränsande bebyggelse norr om planområdet når sina fastigheter från 
Westerdahlsvägen enligt nedan. Vägen är avstängd på två ställen för att hindra 
genomfartstrafik (se bild sid 5). Angöring till Nära-tinghuset sker från norr och över 
torget. 
 

 
Angöring till fastigheter norr om planområdet och till Nära-tinghuset 

 
 
Idag finns 90 parkeringsplatser med tillåten infartsparkering i 12 timmar i centrum 
och invid järnvägen. Platserna är mycket högt utnyttjade. Dessutom finns 30 
parkeringsplatser vid busstorget med tillåten 3-timmarsparkering. Dessa används 
också till stor del som infartsparkering. Sammanlagt infartsparkeras således uppemot 
120 bilar per dag norr om järnvägen 
 

 
12-timmarsparkeringen i centrum är ofta fullt utnyttjad. 
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Illustrationsplan till förslaget. Ny bebyggelse har mörkbrun färg. 



 10

Förslag 
Bebyggelse 
I det förslag kommunen arbetar vidare med kompletteras Rönninge Centrum med en 
småskalig 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, delvis på mark som nyttjas för parkering 
idag. 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. Parkeringsytan kan också delvis överdäckas för mer 
parkering. Den utgör även en framtida byggreserv. 
 
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.  
 
På Rönninge 1:322 skulle ett parkstråk kunna skapas för förstärka centrums närhet 
till vattnet och Skönviksparken. Fastigheten skulle möjligen också kunna innehålla 
en mindre radhuslänga eller tillbyggnad till äldreboendet. På Rönninge 1:335 
uppförs ett mindre flerbostadshus med drag från Nära Ting-huset.  
 
Sammanlagt tillkommer cirka 115 nya bostäder och cirka 300 kvm lokalytor inom 
planområdet.  

 
Ett tornhus med tio våningar föreslås bli märkesbyggnaden i Rönninge centrum 
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Trafik 
Gång- och cykelvägar 
Tydliga och bilfria gång- och cykelstråk med god tillgänglighet skapas med den nya 
kvartersstrukturen. Rymliga och moderna cykelparkeringar behövs i nära anslutning 
till pendeltågsstationen för att ge högsta komfort åt cyklister. Cykelparkeringar kan 
vara ett trevligt inslag på en torgyta. Mer än dagens 160 platser bör finnas i centrum. 
 

 
    Gång- och cykeltrafik 

Busstorg 
Arkitektförslagets busstorg har omarbetats för att klara utökad busstrafik och vara 
anpassat till en eventuell framtida rondell vid Salemsvägen/ Stationsvägen. Olika 
lösningar har diskuterats. Ett busstorg ut mot Stationsvägen har visat sig innehålla 
flest fördelar. Denna lösning har därför utretts vidare i samråd med SL.  
 
Den bästa trafiksäkerheten och tydligheten uppnås om busstorget är enkelriktat och 
har en refug i mitten. Denna lösning kräver också minst gatubredd för bussarnas 
svängrörelser. För att uppnå god trafiksäkerhet på Stationsvägen bör en rondell 
byggas i korsningen till Salemsvägen, så att bussarnas svängrörelser ryms inom 
körfälten. Busstorget bör utformas med stor omsorg och förses med trädplanteringar, 
bra skyltning och belysning med mera. En mindre pumpstation för VA bör 
inrymmas på en av refugerna. 
 
Angöring med bil 
Angöring med bil till planområdet sker via Dånviksvägen i söder och Salemsvägen i 
norr. Westerdahlsvägen är även i fortsättningen endast angöringsväg för 
intilliggande fastigheter. För bilister som ska hämta eller lämna passagerare till 
pendeltåg och bussar finns flera korttidsparkeringar. Plats för taxi finns också. 
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Parkering i centrum 
En parkerings- och trafiksäkerhetsutredning för Rönninge Centrum inklusive 
infartsparkering har utförts av WSP hösten 2009. Räkning av antalet parkerade bilar 
har utförts vid flera tillfällen och visar på en efterfrågan om ungefär 280 platser i 
dagsläget. Det finns sammanlagt 420 p-platser i programområdet och på infarts-
parkeringen söder om järnvägen, varav180 platser finns i centrum och 240 på 
infartsparkeringen. Nybebyggelsen föreslås just på de stora ytor i centrum som nu 
används för parkering, även infartsparkering. Parkeringsplatserna i centrum bör vara 
till för handeln och bostäderna där, så att en trivsam skala kan åstadkommas. 
Ytkrävande infartsparkering bör ske på andra platser än i själva centrum. 
 
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 132 
parkeringsplatser till de 115 nya bostäderna. Efterfrågan på besöksparkering till 
centrum uppskattas till cirka 40 platser samt cirka 8 platser för personalparkering. 
Därtill behövs några centralt belägna platser att stanna på för att hämta och lämna 
passagerare vid tåg eller buss för såväl privatbilar som taxi. Sammanlagt behövs 
således cirka 190 parkeringsplatser för centrum och den nya bebyggelsen. 
 
Boendeparkering kan ske inom kvartersmark (Rönninge1:335), på kommunens mark 
vid järnvägen, längs kantstenar och i garage under mark i huset vid torget. Det är 
också möjligt att överdäcka en del av parkeringen norr om Dånviksvägen. Då kan 
nivåskillnaden utnyttjas, slänten byggas bort och angöring till övre däck ske från 
Dånviksvägen. Den inre delen under överdäckningen kan avgränsas och reserveras 
för boende medan den främre raden kan vara besöksparkering med angöring direkt 
från gatan som leder till torget. Däcket kan byggas ut i etapper efter behov.  
 
Cirka 25 platser för korttidsparkering och angöring till centrum kan ordnas i 
anslutning till busstorget. Parkeringsfrågan kommer att studeras vidare i planarbetet. 
 

 
I Rönninge centrum kan 174-240 parkeringsplatser anläggas och fördelas enligt ovan 
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Infartsparkering 
Utredningen pekar på att det kommer att finnas behov av minst 280 platser för 
infartsparkering, troligen mer. Idag finns cirka 240 platser för infartsparkering söder 
om järnvägsspåret. Det behövs således åtminstone 40 platser till. Den västra delen 
om 151 platser har hög beläggning, medan den östra om 92 platser var lågt utnyttjad 
(11 platser) vid räkningstillfällena.. Eventuellt kan dagens asfaltsyta målas om för att 
skapa en effektivare uppställning närmat ingången till stationen. Minst 120 nya 
parkeringsplatser kan också inrymmas öster om dagens infartsparkering, mellan 
järnvägsspåret och Garnuddsvägen. Här finns ett outnyttjat område som är planlagt 
för småindustri, hantverk, kontor och parkering men som är sly- och skogbevuxet 
idag. Längs Garnuddsvägen löper ett öppet dike. Om detta kan kulverteras kan 
ytterligare p-platser tillkomma. Gångavståndet mellan tågstationen och denna 
parkerings västra ände är närmare 500 meter, vilket är i mesta laget för att vara 
attraktivt. 
 
Fler busslinjer och ökad turtäthet samt bra cykelvägnät kan minska behovet av 
infartsparkering. Samtidigt kommer kommunen att få ökad befolkning och därmed 
fler resande med pendeltåget. Frågan om infartsparkering behöver studeras vidare. 
 

 
Cirka 120 nya parkeringsplatser kan inrymmas öster om de befintliga infartsparkeringarna 

 
 
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.  
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Konsekvenser för miljön 
Planen bekräftar till stora delar pågående markanvändning. 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. 
 
Behovsbedömning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande 
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 5 kap 18§ 
eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras. 
 
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan och bedöms inte strida mot 
några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. 
Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell 
skyddsstatus, men angränsar till område av riksintresse för järnväg. Den planerade 
verksamheten bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller 
människors hälsa. 
 
Förvaltningen bedömer att risk och buller utgör väsentliga miljöfrågor att särskilt 
belysa i detaljplaneringen.  
 
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 vidtas. Rönninge centrum 
ligger inom 150 meter från järnvägen där farligt gods transporteras och därmed ska 
riskfrågorna beaktas i planeringen. Det är i allmänhet inte lämpligt med 
bostadsbebyggelse närmare än 25 m från 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 minskar riskerna vid en olycka. 
Detaljplanen ska föreskiva hur entréer, utrymningsvägar, fasader, fönster, 
ventilation, byggnadskonstruktion med mera ska utföras för att minimera 
konsekvenserna av en olycka.  
 
Det finns också åtgärder som minskar sannolikheten för att en olycka skall inträffa. 
Spårområdet kan förses med skyddsräler som minskar risken för urspårning och ett 
dike vid sträckningen minska sannolikheten för pölbildning.  
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Buller 
Planområdet är stört av buller från järnvägen och av trafikbuller från främst 
Dånviksvägen. En trafikbullerutredning för planområdet har tagits fram av 
Akustikbyrån AB. Sammanfattningsvis klaras riktvärdena för dygnsekvivalent 
ljudnivå 55 dB(A) och maximal ljudnivå 70 dB(A) vid samtliga fasader vända från 
vägar och spår utom vid godstågspassage då riktvärdet för maximal ljudnivå 
överskrids. I dagsläget sker godstågspassagerna till största delen under natten och 
tidiga morgonen. 1-2 av dessa passager sker när uteplatser normalt sett nyttjas.  
Det finns också ett flertal fläktar på omgivande byggnader som avger buller. 
 
Avstegsfall B från riktvärdena för buller för bostäder vid Rönninge torg kan 
motiveras med det centrala läget och just närheten till god kollektivtrafik.  
Tyst sida för bullerutsatta lägenheter kan skapas genom att minst hälften av 
lägenheternas boningsrum orienteras mot innergårdar. Inga enkelsidiga lägenheter 
bör förläggas mot utsatta lägen. Bullerskyddade uteplatser kan skapas. Frågan 
kommer att utredas vidare i det fortsatta planarbetet och i samråd med Trafikverket. 
 

                                                                    
  Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå 
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                            Beräknad maximal ljudnivå från spårtrafik 

 
Solstudier  
En del av den föreslagna bebyggelsen ligger vid torgets sydsida och skuggarr 
därmed torget på olika sätt vid olika tidpunkter. Nedan visas en skuggstudie vid 
olika klockslag på vår- och höstdagjämningen, i slutet av mars och september.  
På morgon och eftermiddag, då flest personer rör sig genom centrum, faller ingen 
skugga på torget.Under maj, juni och juli når inte tornets skugga fram till 
bostadshuset. 
 

 
Kl. 9.30 börjar tornets skugga nå bostadshuset vid torget. 
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kl. 11.00 är skuggan mitt på bostadshusets fasad. 
 

 
kl. 13.00 har solen passerat det befintliga huset. 
 

 
kl. 16.00 är torg och hus helt solbelysta, nära tingshuset får då en skugga under en knapp timme. 
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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.  
 
 
Medverkande tjänstemän från Salems kommun: 
Börje Larsson, exploateringsingenjör 
Maria Kavcic, gata-, park- och va-chef 
Vesna Tuomainen, trafikutredare 
Heiki Hautamäki, utredningsingenjör gata va 
Karina Hälleberg, miljöinspektör och kommunekolog 
Conny Olsson, kommunarkitekt, chef för plan- och exploateringsenheten 
 
Medverkande konsulter 
Jens Deurell, arkitekt, Södergruppen Arkitekter AB 
Göran Kolbäck, arkitekt, Södergruppen Arkitekter AB 
Martin Båth, utredare, WSP 
Sophie Cronquist, Ingenjör, WSP 
Anna Galli, planarkitekt WSP 
Malin Lindqvist, planarkitekt WSP 
 
Program till detaljplan har tagits fram av WSP i samarbete med Salems kommun och 
SMÅA. 
 
 
 
 
Conny Olsson  Malin Lindqvist 
Kommunarkitekt   Planarkitekt WSP 
 


