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FÖRORD 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till 
detaljplan för matsalsbyggnad på Karlberg inför samråd av 
detaljplanen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny 
matsalsbyggnad med mässfunktion för verksamheten på 
Militärhögskolan Karlberg. Detaljplanen syftar vidare till att 
matsalsbyggnaden utformas och placeras på ett omsorgsfullt sätt 
med hänsyn till landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på 
platsen. 

MKB:n har upprättats av Iterio AB på uppdrag av 
Fortifikationsverket. Inom ramen av MKB-arbetet har 
kulturmiljöanalyser, analys av ekmiljöer i Karlberg, en 
trädinmätning, en konsekvensanalys avseende träd samt 
naturvärdesinventering upprättats.  
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SAMMANFATTNING 
Inledning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är upprättad för 
detaljplan för en ny matsalsbyggnad inom Karlberg, Solna stad.  

Syftet med miljöbedömningsprocessen är att integrera miljöaspekter 
i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas 
(enligt 6 kap. 1§miljöbalken). 

Betydande miljöaspekter 
Nedan presenteras en sammanfattande bedömning över 
detaljplanens effekter och konsekvenser för människa och miljö. 

Kulturmiljö 
Karlbergs slott och dess parkmiljö i områdets östra del utgör del av 
riksintresse för kulturmiljövården samt statligt byggnadsminne. Den 
lokala kulturmiljön påverkas genom den förtätning som den nya 
matsalsbyggnaden innebär i landskapet. Förslaget bedöms 
eftersträva en god helhetsverkan med förhållning till den lokala 
miljöns kulturvärden och byggnaden har placerats för att minimera 
ingrepp i kulturlandskapet och parkrummet. Den nya 
matsalsbyggnaden bedöms inte medföra risk för påtaglig skada på 
riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården [AB 115], på 
grund av att den döljs bakom framförliggande bebyggelse på 
området.  

Planområdet ligger till största delen utanför riksintresset Karlbergs 
[AB 78] skyddsområde. Påverkan på riksintresset Karlberg [AB 78], 
bedöms inte bli så pass stor att förståelsen och läsbarheten av 
Gamla mässen eller slottsparken går förlorad. Förslagets placering 
förhåller sig till barockparkens raka gångstråk och siktlinjer som är 
utpekade karaktärsdrag inom riksintresset, vilket är positivt. 

Förslaget bedöms därmed inte medföra påtaglig skada på 
riksintresset, enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

Den föreslagna matsalsbyggnaden ligger i direkt anslutning till 
statliga byggnadsminnet Karlbergs slotts avgränsningsområde väster 
om Gamla mässen. Gångvägen som ingår i skyddsområdet bevaras i 
förslaget och därmed även den nordsydliga siktlinjen utmed 
byggnadsminnets gräns mot södra Pampas.  

Den nya matsalsbyggnaden påverkar inte förståelsen för befintlig 
bebyggelse eller läsbarheten av övergången mellan södra Pampas 
och byggnadsminnets intilliggande miljö. Förslaget bedöms därmed 
inte medföra risk för att byggnadsminnets kulturhistoriska värden 
minskar eller förvanskas såsom avses i byggnadsminnets 
skyddsbestämmelser, punkt 1, enligt förordning om statliga 
byggnadsminnen (FSBM 2013:558). 

Till följd av att förslaget av den nya matsalsbyggnaden bearbetats 
och utgår från platsens natur- och kulturvärden bedöms förslaget 
inte innebära en negativ inverkan på områdets helhetsvärden 
avseende kulturmiljö.  

Naturmiljö 
I Karlbergsområdet finns trädmiljöer med mycket höga naturvärden 
och inom området finns bredbandad ekbarkbock, som är rödlistad 
och starkt hotad (EN). Ekbarkbocken förekommer endast i 
Stockholmstrakten inom Sverige, och då främst på Djurgården.  

Med aktuellt planförslag kommer inga livsmiljöer för vedlevande 
insekter knutna till håligheter, inklusive bredbandad ekbarkbock, 
direkt tas i anspråk. Däremot kommer byggnaden placeras inom ett 
spridningsstråk för vedlevande insekter knutna till håligheter. 
Påverkan på arternas spridningsmöjligheter anses dock bli mycket 
liten med anledning av att: 
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• Spridningsavstånden inom Karlbergsområdet är korta och 
de vedlevande insekterna knutna till håligheter och den 
bredbandade ekbarkbocken bör inte ha några större 
problem att röra sig mellan livsmiljöområdena i Slottsparken 
och Dianas kulle.  

• I dagsläget finns redan ett flertal byggnader i området och 
ingen av dessa påverkar spridningszonerna i de befintliga 
habitatnätverken.  

• Byggnaden kommer inte att bli så hög att den helt skymmer 
träden i livsmiljöerna.  

Till följd av detaljplanen kommer ett antal träd att avverkas. Dessa 
är inte utpekade som särskilt skyddsvärda. De skyddsvärda träd som 
finns inom planområdet kommer att bevaras och skyddas i 
plankartan. Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka 
livsmiljöerna och spridnings-sambanden för vedlevande insekter. 
Påverkan på arternas spridningsmöjligheter kommer också bli 
mycket små. 

Samlad bedömning 
Förslaget med en ny matsalsbyggnad och mäss bedöms vara möjlig 
utan att påverka riksintressena för Karlberg, Stockholms innerstad 
eller det statliga byggnadsminnet Karlbergs slott. Till följd av att den 
nya byggnaden ges en central plats i Karlbergsområdet upplevs 
bebyggelsen som helhet inom Karlbergsområdet som mer samlad. 
Förslagets volym och placering bedöms påverka den lokala 
kulturmiljön genom att det innebär ett påtagligt inslag i närmiljön 
och det öppna rummet i Pampas södra del. Dock bedöms 
byggnaden vara utformad på ett sätt som passar in i landskapet, 
topografin samt park- och slottsmiljön.  

De negativa konsekvenserna som förslaget innebär avseende 
kulturmiljö bedöms till stor del kunna hanteras med olika typer av 
skydds- och förstärkningsåtgärder varför den sammanvägda 
bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen kan 
genomföras med övervägande positiva konsekvenser för 
människors hälsa, säkerhet och miljön. 

Vad gäller naturmiljövärden innebär planen sammantaget små 
negativa konsekvenser. Den nya matsalsbyggnaden kan komma att 
placeras inom ett spridningsstråk för vedlevande insekter. Ett fåtal 
träd, dock inga särskilt skyddsvärda, kommer att tas ned. Byggnaden 
har dock placerats för att minimera ingrepp i naturmiljön eller 
påverkan på spridningssambanden inom Karlbergsområdet och 
byggnadshöjden har i stort anpassats till befintliga träd, siktlinjer och 
ekologiska spridningssamband. 
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1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är upprättad för 
detaljplan för matsalsbyggnad i Karlbergsområdet i Solna stad.  

Karlbergsområdet ägs av Fortifikationsverket och 
Försvarshögskolan. Försvarshögskolan tillsammans med 
Försvarsmakten bedriver grundläggande utbildning för kadetter. 
Försvarsmakten önskar att utveckla och expandera sin 
högskoleverksamhet inom Karlsbergsområdet och därmed 
detaljplanelägga delar av Karlbergsområdet för att kunna expandera 
sin verksamhet. Detta för att möta ökat behov av utbildningsplatser 
i området.  

1.2  Behov av strategisk miljöbedömning och 
MKB 

En kommun som upprättar en detaljplan ska alltid ta ställning till 
om ett genomförande av planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Om frågan om en plan kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan inte är klarlagd ska denna fråga bestämmas genom en 
undersökning (6 kap. 5 § miljöbalken). Visar undersökningen att den 
aktuella planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning därför genomföras.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen i Solna kommun har bedömt att 
detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 
§ plan- och bygglagen och 6 kap 11 § miljöbalken. Bedömningen 
motiveras av att det inte innebär betydande påverkan på miljön.  

Ett undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Länsstyrelsen instämmer inte i kommunens 
bedömning, utan bedömer att detaljplanen kan medföra en 

betydande miljöpåverkan med anledning av att ett genomförande av 
planförslaget riskerar betydande miljöpåverkan på två 
riksintresseanspråk som berörs av planen. De två 
riksintresseanspråken behöver utredas vidare. (Lst, samrådsyttrande 
2022-06-20). 

I och med länsstyrelsens bedömning har en miljöbedömning 
genomförts och denna MKB upprättats. Avgränsningssamråd 
kommer att genomföras med länsstyrelsen i samband med att 
detaljplanen och miljöbedömningen går ut på samråd.  

1.3 Syftet med miljöbedömning och MKB 
Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekter i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar 
utveckling främjas (6 kap. 1§ miljöbalken).  

Under arbetet med detaljplaneförslaget har stegvisa justeringar av 
planens strukturella utformning och innehåll gjorts utifrån ett miljö- 
och hälsoperspektiv.  

I 6 kap. 11 § miljöbalken finns beskrivet vad en 
miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för strategisk 
miljöbedömning ska omfatta. 

Syftet med denna MKB är sammanfattningsvis att:  

• Redovisa en bedömning av miljökonsekvenserna knutna till 
detaljplanens (positiva, negativa, nollalternativ).  

• Redovisa åtgärder (där så är möjligt) som avhjälper eller 
minskar de eventuella negativa effekter som planen medför.  

• Redovisa planförslagets måluppfyllelse i relation till aktuella 
nationella miljömål.  
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1.4 Områdesbeskrivning 
Detaljplaneområdet ligger inom Karlberg, som ligger i Solna 
kommun och gränsar till Stockholms centrala delar. 
Karlbergsområdet består av ett väl avgränsat område mellan 
Essingelden, Klara sjö, norra stambanan och Klarastrandsdelen. I 
området finns Karlbergs slott som är ett byggnadsminne och 11 
ytterligare byggnader samt slottsparken, där de äldsta byggnaderna 
är från 1600-talet. Karlbergsområdet ägs av Fortifikationsverket och 
Försvarshögskolan. Försvarshögskolan tillsammans med 
Försvarsmakten bedriver grundläggande utbildning för kadetter. 
Försvarsmakten önskar att utveckla och expandera sin 
högskoleverksamhet inom Karlsbergsområdet och därmed 
detaljplanelägga delar av Karlbergsområdet.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till att expandera 
högskoleverksamheten med en större matsal för att möta ökat 
behov avseende utbildningsplatser inom området.  
 
Karlbergs slott och slottspark är från senare hälften av 1600-talet 
och Solnas äldsta slottsbyggnad. Hela Karlbergsområdet som är 
uppfört under slutet av 1700-talet används idag som militärt 
utbildningsområde. På kartor från 1700-talet kan man se att hela 
planområdet var en del av en inhägnad skogbevuxen kunglig 
djurgård. Området är idag inhägnat. Grindarna är öppna alla dagar 
mellan kl. 06-22 då grönytor och motionsspår är tillgängliga för 
allmänheten för motion och rekreation. Karlbergsområdet och dess 
indelningar i delområden syns nedan i Figur 1. 
 

 
Figur 1. Karlbergsområdet och dess delområden. 1. Slottsområdet med slottspark. 2. 
Park och övergångsområde 3. Pampas 4. Entréområde 5. Dianas kulle 6 Byggnader 
norr om kullen 7. Skogsområde. 

Området avgränsas av Ekelundsbron i väster. På södra sidan om 
Karlbergskanalen ligger stadsdelarna Lindhagen och Stadshagen 
med bostäder och kontor.  
 
Längs med Karlbergskanalen sträcker sig ett viktigt socialt gång-och 
cykelstråk som binder samman strandpromenaderna i Sundbyberg, 
Solna och Stockholm (Vasastan och Kungsholmen) utmed 
Bällstaviken, Ulvsundasjön, Karlbergskanalen och Karlbergssjön. 

Näraliggande projekt 
Nya kontorslokaler planeras i Huvudsta i detaljplan för del av 
Huvudsta 4:17, Solna stad, se Figur 2. Kontorslokalerna ligger väster 
om Karlbergs området längs med Ekelundsvägen. Detaljplanen 
vann laga kraft år 2020. 
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Figur 2. Svart streckad linje visar avgränsningen för detaljplanen för Huvudsta 4:17. 
(Solna stad, 2020). 

Inom stadsdelen Ekelund i Solna stad, strax norr om Pampas 
marina, väster om Karlbergsområdet pågår arbete med en ny 
detaljplan inom Huvudsta 4:28 m.fl, se Figur 3. Detaljplanen syftar 
till att möjliggöra cirka 900 bostäder, kontor, två förskolor samt 
möjliggöra för en ny tunnelbaneuppgång i Västra skogen. Beslut om 
planuppdrag togs i juni 2019. Detaljplanen har varit ute på samråd 
mellan 29 juni – 14 september 2022.  

 
Figur 3. Svart linje visar avgränsningen för detaljplanen för Huvudsta 4:28 m.fl. (Solna 
stad, 2022).  
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2 METODIK OCH AVGRÄNSNING AV 
MKB 

2.1 Metodik för bedömningar 
Konsekvenserna bedöms och redovisas i text och där så är relevant 
även med analyskartor. Bedömningarna bygger på relationen mellan 
befintliga värden, värdenas känslighet, frekvens och varaktighet av 
en påverkan samt omfattningen av förväntad miljöpåverkan. Fem 
frågor bedöms vara viktiga att ha i åtanke: 

1. Är påverkan positiv eller negativ? 
2. Hur ofta sker påverkan? (Frekvens) 
3. Är påverkan temporär eller bestående? (Varaktighet) 
4. Är påverkan stor eller liten? (Omfattning, påverkansgrad) 
5. Hur stort värde har det som påverkas? (Värde) 

2.2 Avgränsade miljöaspekter 
Diskussion om vilka miljöfaktorer som MKBn ska fokusera på tar 
avstamp i Solna kommuns undersökning om betydande 
miljöpåverkan, länsstyrelsens samrådsyttrande (2022-06-20), tidigare 
genomförda utredningar inom området samt gällande lagkrav.  

Betydande miljöaspekter 
Följande aspekter har identifierats kunna leda till en betydande 
miljöpåverkan och studeras därför mer ingående i denna MKB:  

• Kulturmiljö och lokal påverkan på Pampas 
• Naturmiljö 

2.3 Geografisk avgränsning 
MKBns geografiska avgränsning följer i huvudsak 
detaljplaneområdet. För vissa miljöaspekter beskrivs konsekvenser 
som kan uppstå även utanför planområdet, detta motsvarar planens 
så kallade influensområde.  

Karlbergs slott och slottspark utgör riksintresse för 
kulturmiljövården. Hela Karlbergsområdet utgör riksintresse för 
totalförsvaret militär del och angränsar till riksintresse för 
kulturmiljövård för Stockholms innerstad med Djurgården. För 
kapitlet kulturmiljö kommer därför kumulativa effekter och 
konsekvenser beskrivas i ett större perspektiv.  

För naturmiljö och biologisk mångfald beskrivs den direkta 
påverkan, genom ianspråktagande av naturmark, inom planområdet 
men även indirekta och kumulativa effekter och konsekvenser i ett 
större perspektiv beskrivs. 

2.4 Tidsmässig avgränsning 
För att möjliggöra en jämförelse mellan studerade alternativs 
konsekvenser utgår alla bedömningar, beräkningar, 
underlagsutredningar etcetera från en i förväg bestämd tidpunkt, ett 
så kallat jämförelseår. Vid den valda tidpunkten ska planförslaget 
kunna vara genomfört med god marginal. För denna plan har år 
2030 valts som jämförelsår. 
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2.5 Planförhållanden 
I Solna stads översiktsplan (2030) antagen av kommunfullmäktige 
21 mars 2016, är Huvudstaområdet, som gränsar till planområdet, 
utpekat som ett av Solnas stadsutvecklingsområden. Detta innebär 
att kommunen vill förtäta och ta grönytor av lägre kvalitet i anspråk 
till nybyggnationer. Karlbergs slottsmiljö ska bevaras, men i väster 
från Pampas mot Ekelund och Västra skogen planeras för att 
kompletteras med ny bebyggelse och minska området som tas i 
anspråk för ramper till E4/Essingeleden.  Ambitionen i 
översiktsplanen är att i stadsplaneringen försöka minska barriärer, 
skapa nya kopplingar samt länka ihop de olika stadsdelarna i Solna 
för att skapa en bättre och mer sammanhållen stad, vilket denna 
detaljplan kan bidra till.  

Karlbergsområdet är till stor del inte detaljplanelagt. En mindre 
befintlig detaljplan finns i den nordvästra delen av Karlbergs 
slottsområde. Det är detaljplan P17/5, del av Huvudsta 4:15, 
Elevbostäder, vilken vann laga kraft 2017-02-28 och har en 
genomförandetid på 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ett elevhem för 
militär utbildning. Detta elevhem är i dagsläget uppfört.  

2.6 Riksintressen 
Karlberg omfattas av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 
8 § miljöbalken avseende luftfarten (Bromma flygplats).  
 
Planområdet angränsar till riksintresse för kommunikationer enligt 3 
kap 8 § miljöbalken för Essingeleden i väster och järnvägen i norr.  
 
Karlbergsområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret militär 
del enligt 3 kap 9 § miljöbalken. Karlberg i Solna är världens äldsta 
militärakademi med obruten utbildning på samma plats i mer än 200 
år. 

 
Riksintresse för kulturmiljövården, Stockholms innerstad med 
Djurgården [AB 115], där planområdet ligger i nära angränsning till 
riksintresset i väster och söder. 
 
Riksintresse för kulturmiljövården, Karlberg [AB 78], med 
slottsanläggning och militär miljö präglad av stormaktstidens 
anläggning och funktionen som krigshögskola sedan 1792, världens 
äldsta i ursprungliga lokaler. Karlbergs slott är även ett statligt 
byggnadsminne. 
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3 STUDERADE ALTERNATIV 
3.1 Planförslaget 
Detaljplanen syftar till att en ny matsalsbyggnad vid 
Militärhögskolan Karlberg inom Karlbergsområdet. Planområdet 
består till stora delar av en grusad yta i södra Pampas, där det fram 
tills nyligen stått paviljoner med tillfälliga elevhem.  
 
Inom Karlbergsområdet finns idag befintliga byggnader som hör till 
Militärhögskolan. Området är inte tidigare detaljplanelagt. 
Föreslagen placering av matsalsbyggnaden redovisas i Figur 4. 
Byggnaden föreslås ha en kvadratisk form (om cirka 50 x 50 meter) 
med konkavt svängda fasader, se Figur 5. Fasadmaterialet förslås 
vara ljus betong och glas som möter upp mot slottets, Gamla 
mässens och övriga byggnaders ljusa kulör. Planlösningen föreslås 
med två motstående entréer i söder respektive i norr, matsal och 
mäss mot Pampas och kök samt inlastning mot öster.  

 
Figur 4. Den föreslagna placeringen för matsalsbyggnaden i södra delen av Pampas är 
markerad med rött. Gul markering anger betydelsefulla nordsydliga siktlinjer. Orange 
markering visar det framskjutande skogsbrynet med glest placerade träd på den låga 
kullen norr om byggnaden. (Stiftelsen Kulturmiljövård, 2022) 



 
   

  
 

11 

 
Figur 5. Situationsplan över matsalsbyggnaden. Byggnaden är inritad strax väster om 
Gamla Mässen. (Tham & Videgård Arkitekter, 2022) 

På byggnadens andra plan inryms kontor, teknikutrymmen och en 
innergård. Matsalen och mässen ges dubbel takhöjd som stärker 
relationen med Pampas uterum. Byggnadsytan uppgår till cirka 
2 400 kvadratmeter. Likt andra sentida tillskott i den västra delen av 
Karlberg håller byggnaden en låg höjd. Nya byggnadens takfot är 
högre än Gamla mässens takfot, men något lägre än takbrytnings- 
och nockhöjd. 

 

 
Figur 6. Tävlingsförslaget av Tham & Videgård av matsalsbyggnaden. (Tham & 
Videgård Arkitekter, 2022) 

Den nya matsalsbyggnaden planeras att fungera som matsal för de 
boende på området. Lokaliseringen av matsalen är central i området 
med anledning av att det ska vara lika långt avstånd från samtliga 
elevboenden, lektionssalar och kontor till matsalen. Norr och öster 
om  matsalen finns skogsdungar, vilket innebär att 
Karlbergsområdet intill planområdet bevaras som ett öppet område 
med fri sikt.  
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3.2 Tidigare studerade alternativ 
Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § punkt 2 ska rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd 
identifieras, beskrivas och bedömas. Även motivering till varför 
olika alternativ har valts eller valts bort under processen ska 
redovisas i MKBn (6 kap. 11 § punkt 6). 

Beträffande avgränsning och utvärdering av ”rimliga alternativ” som 
har studerats inom ramen för Karlbergs slottsområde och 
Fortifikationsverkets behov framhålls följande: 

Inga andra ”rimliga” lokaliserings- eller markanvändningsalternativ 
som uppfyller projektets syfte och geografiska räckvidd, bedöms 
vara relevanta att studera inom ramen för miljöbedömningen till 
detaljplanen. 

Militärhögskolans behov och utbyggnadens omfattning, placering 
och utformning har emellertid studerats och utvärderats i omgångar 
sedan år 2020. Detta kommer att redogöras för i avsnittet som 
följer. 

Alternativ utformning av detaljplanen 
Flera olika strukturella utformningar har i tidig planering varit uppe 
för diskussion och utvärdering. Alla utformningsalternativ har varit 
utformade för att möta målen och behoven som Fortifikations-
verket och militärhögskolan har identifierat. Nedan redogörs för 
några alternativ som utvärderats, omarbetats och så småningom lett 
till det förslag som nu ligger. 

Inledande planarbete år 2020 – Förslag till utveckling av Karlberg 
Försvarsmakten har sedan en tid sett ett behov av att utveckla och 
expandera sin högskoleverksamhet inom Karlbergsområdet. I 
samråd med stadsledningsförvaltningen i Solna stad togs ett första 

förslag till utveckling av Karlberg fram 2020. Det då aktuella 
utvecklingsområdet redovisas i Figur 7. Utvecklingsförslaget låg till 
grund för en planansökan och en principöverenskommelse med 
utgångspunkt i förslaget undertecknades 2020 och godkändes av 
Kommunstyrelsen 2020-12-21 § 185.  

Utvecklingsförslaget syftade till att säkra och förstärka befintlig 
markanvändning i form av militärt utbildningsområde inom 
Karlberg. Inom området finns det befintliga byggnader som 
planeras att byggas om. Befintlig matsal ska byggas om byggas på 
med våningsplan. Byggnaden Nydal (096) byggs om från kontor till 
elevhem och byggnaden Rukebo (041) som är ett elevhem byggs på 
med en våning. I detaljplaneområdet planeras det även för att 
uppföra två nya byggnader.  

Tillkommande byggnader inom detaljplaneområdet som planerades 
att uppföras var en ny matsal samt ett nytt elevhem, se Figur 8. 

Fortifikationsverket har sedan utvecklingsförslaget som togs fram år 
2020 inkommit med ändrade önskemål om aktuell detaljplans 
omfattning, till att endast innefatta en ny matsalsbyggnad. I och med 
detta avbröts planarbetet för en mer omfattande utbyggnad inom 
området. 
 
Med den nya omfattningen på detaljplanen gav Byggnadsnämnden 
2022-03-09 i uppdrag till förvaltningen att påbörja 
detaljplanearbetet. Därmed gick Fortifikationsverket ut på en tävling 
(parallella uppdrag) om enbart matsalsbyggnadens utformning.  
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Figur 7. Utvecklingsförslagets gränser är markerat med rött.  

 
Figur 8. Nya föreslagna byggnader i utvecklingsförslaget från år 2020.  

Tävling genom parallella uppdrag år 2021 
Under våren 2021 bjöd Fortifikationsverket in till parallella 
skissuppdrag för ny köks- och matsalsbyggnad med mäss för 
Militärhögskolan Karlberg. Avsikten med skissuppdraget var att få 
attraktiva idéer till nya lokaler för Militärhögskolans studerande och 
medarbetare på Karlberg. I uppdraget hade både de funktionella och 
gestaltningsmässiga aspekterna och relationen till platsen varit av 
stor betydelse, för att tillvarata och utveckla parkmiljöns värden. 
Även hållbarhet och kostnadsbedömning ingick i uppdraget att 
redovisa. 

Fem arkitektkontor deltog och förslagen bedömdes av en utsedd 
grupp, bestående av representanter från Fortifikationsverkets 
arkitekturråd, projektledare och Försvarsmakten. Ett antikvariskt 
utlåtande togs fram internt där de fem förslagen bedömdes 
kortfattat. Bedömningsgruppen rekommenderade att förslaget Vind 
i seglen av Tham & Videgård Arkitekter skulle utgöra en grund för 
vidare utredningsarbete, detaljplanering och projektering, vilket 
arbetet med denna MKB utgör en del av. De övriga fyra förslagen 
valdes bort av olika skäl, såsom avvikande i uttryck och material, val 
av placering av byggnaden med mera. 

Förslaget Vind i seglen beskrivs i bedömningen ha en vilande karaktär 
och skala, som landar väl i parkrummet och visar en inlevelse i 
platsen. Planlösningen är symmetriskt ordnad och utgår från två 
entréer i ett stråk i väst-östlig riktning. Det enkla gestaltnings-
konceptet och den symmetriska ordningen medger olika möjligheter 
till vidare bearbetning av förslaget. Förslaget gör anspråk på ett 
tillägg i miljön som blickar både bakåt och framåt i tiden.  
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3.3 Nollalternativet 
MKB:n ska innehålla en beskrivning av miljöförhållanden och 
miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs, ett så kallat 
nollalternativ. Nollalternativet utgår från att detaljplanen inte 
genomförs. En sannolik utveckling om planen inte genomförs 
bedöms vara att nuvarande markanvändning kvarstår, det vill säga i 
huvudsak en grusad yta där det tidigare stått paviljonger och som i 
dagsläget används som parkering.  
 
De gångvägar som kommer tas i anspråk för lastväg och inlastning 
kommer i ett nollalternativ inte att genomföras, vilket innebär att 
gångvägarna i ett nollalternativ kvarstår likt idag. Allmänheten kan i 
ett nollalternativ fortsatt nyttja de delar av området som används 
idag för rekreation och friluftsliv mellan klockan 06–22.  
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4 KULTURMILJÖ 
4.1 Förutsättningar 
Stiftelsen Kulturmiljövård (2022) har inom ramen för detaljplanen 
tagit fram en kulturhistorisk utredningen inklusive konsekvensanalys 
för den planerade matsalsbyggnaden. Nedan sammanställs den 
kulturhistoriska utredningen (för ytterligare detaljer än det som 
redovisas i detta kapitel hänvisas till utredningen i sin helhet).   

Gestaltningsprogram för Karlberg 
Gestaltningsprogrammet togs fram av Nyréns (2017) i uppdrag av 
Fortifikationsverket och syftar till att vara ett stöd vid nybyggnad 
och större förändringsarbeten inom Karlberg. Programmet ger 
riktlinjer vid nybyggnad och landskapsplanering och bildar en 
kunskapsplattform gemensam för alla inblandade i 
förändringsprocesser, exempelvis inför ny- och ombyggnad eller vid 
förändring och skötsel av yttre miljö.  

Gestaltningsprogrammet redogör för områdets historia och 
utveckling. Områdets olika miljöer och dess gestaltning beskrivs 
såsom landskap, bebyggelse, markområden och trafik. Natur- och 
kulturvärden definieras och analyseras, värden och brister lyfts fram. 
Programmet behandlar Karlbergsområdet som helhet med fokus 
främst på den västra delen som tidigare inte har behandlats särskilt 
ingående. Gestaltningsprogrammet utgjorde ett underlag till den 
kulturhistoriska utredningen. 

Riksintressen och statligt byggnadsminne 
Karlbergs slott och slottspark utgör riksintresse för 
kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken, [AB 78], se Figur 9. 
Karlbergsområdet utgör riksintresse för Totalförsvaret (militär del) 
enligt 3 kap § 9 miljöbalken. Karlbergsområdet gränsar till 
riksintresse för kulturmiljövården för Stockholms innerstad med 

Djurgården [AB 115], enligt 3 kap 6 § miljöbalken, se Figur 10. 
Avgränsningen för det statliga byggnadsminnet Karlbergs 
slottsområde följer ungefär den som för riksintresse Karlberg men 
med rakare gräns mot väster, se Figur 11.  

 
Figur 9. Riksintresset Karlberg [AB 78] är beläget inom Karlbergsområdet i Solna stad 
och gränsar till riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården [AB 115] i 
söder och öster. (Stiftelsen Kulturmiljövård, 2022) 
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Figur 10. Utbredning av riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården [AB 115]. 
(Stiftelsen Kulturmiljövård, 2022) 

 
Figur 11. Skyddsområdet för det statliga byggnadsminnet Karlbergs slott. (Stiftelsen 
Kulturmiljövård, 2022) 

Karlbergs slottsområde är sedan 1935 ett statligt byggnadsminne, 
vilket omfattar den östra delen av Karlbergsområdet och utgörs av 
slottet och de delar som historiskt är tydligast anslutna till slottet.  

Befintliga byggnader inom och precis intill detaljplaneområdet, i den 
västra delen av Karlbergsområdet saknar formellt kulturhistoriskt 
skydd. Den enda byggnaden som har getts en kulturhistorisk 
värdering är den befintliga matsalsbyggnaden, vilket gjordes i en 
antikvarisk utredning som utfördes av Tyréns år 2016. I utredningen 
anges att byggnaden har ”medelhöga kulturhistoriska värden att 
värna och förvalta”. De detaljer som pekades ut att vara 
karaktäristiska för matsalsbyggnaden är fasadernas enkla 
modernistiska prägel, flackt tak med varierade höjder på taksarg och 
byggnadernas varierade volymer.  
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Bebyggelsestruktur 
Den tidigare slottsbyggnadens etablering vid vattnet på 1640-talet, 
med huvudentré mot sjögården och den huvudsakliga 
transportleden, angav den nordsydliga riktningen för den mot norr 
utsträckta barockparken. Slottet fick sin nuvarande utformning på 
1670-talet då även barockparken anlades med räta gångsystem. Med 
militärhögskolans etablering på 1790-talet förstärktes 
slottsanläggningens östvästliga axel med fyra stora flygelbyggnader 
vid slottet mot vattnet.  

Ny bebyggelse tillkom senare i den västra kanten av parken och 
följde de givna riktningarna. Exercishallen uppfördes 1866 och 
parkvillan och den nuvarande matsalsbyggnaden (Gamla mässen) 
1915–16. Befintlig matsalsbyggnad redovisas nedan i figur 12. 

 
Figur 12. Befintlig matsalsbyggnad. (Stiftelsen kulturmiljövård, 2020) 

Nästa expansion skedde på 1960-talet med ny matsalsbyggnad i 
Pampas södra del nära vattnet, logomentsbyggnaden Rukebo och 
panncentralen. De tre byggnaderna passades in i Pampas södra 
parkrum och bidrar med ett slags campuskaraktär till Pampas. Båda 
dessa husgrupper har en lågmäld karaktär och anknyter i material 
och kulör till slottsanläggningen.  

På 1980-talet tillkom byggnaden Fältskären med flera, norr om 
Dianas kulle, mer perifert från befintlig bebyggelse och med en mer 
avvikande fasadutformning. Intill Rukebo uppfördes även Nydal 
med elevbostäder i en till Rukebo anpassad form och färgsättning. 
Det senast tillskottet är det stora elevhemmet i Pampas nordvästra 
del, ett byggnadskomplex med tre högre huskroppar 
sammanlänkade med en lågdel i en våning. Med ljusa fasader och 
svart plåttak upptar den slottsanläggningens färg och material men 
representerar en solitär planform och riktning.  
 
Den nya matsalsbyggnaden planeras i södra delen av Pampas, vid 
foten av en trädbeväxt låg kulle väster om Gamla mässen. På platsen 
har tillfälliga baracker varit uppställda. Idag är det endast en tom, 
grusad yta. 

Landskapliga värden i detaljplaneområdet  
Pampasområdet utgör ett öppet landskapsrum i nordsydlig 
sträckning i Karlbergsområdets mitt, med parkartade gräsytor, en 
fotbollsplan och grusplan. Med de stora öppna ytorna kan Pampas 
sägas ha både en avdelande och en sammanlänkande funktion 
mellan den formella slotts- och parkmiljön i öster och den mer fritt 
utformade västra delen.  

I sydväst avgränsas Pampas av framför allt Dianas kulle och ett par 
byggnader från 1960-talet vid kullens fot. I nordväst reser sig det 
nyuppförda elevhemmet med sina tre högdelar som löper in i 
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områdets norra del mot fotbollsplanen. Anlagda vallar bevuxna med 
träd och buskar avskärmar området mot Essingeleden i norr. Utmed 
den nordöstra kanten finns ett bitvis glest skogsbryn vars 
utbredning drar in något i Pampasstråkets mellersta del. I sydost 
angränsar slottsmiljöns väsentliga bebyggelse med tre byggnader 
från 1900-talet; parkvillan, Gamla mässen och värmecentralen varav 
den senare ingår i områdets byggnadstillskott från 1960-talet.  

Ett betydelsefullt rumsskapande element är skogsbrynet med glest 
placerade träd strax norr om den föreslagna platsen för 
matsalsbyggnaden. Trädgruppen kan sägas dela in Pampas i två 
delar, det norra respektive södra Pampas.  

Sett från dalstråket vid fotbollsplanen stiger topografin mot öster 
och söderut mot sin höjdpunkt i den grästäckta kullbildningen söder 
om den nu aktuella platsen för nya matsalsbyggnaden. Söder om 
fotbollsplanen ligger den nuvarande matsals- och mässbyggnaden 
från 1967. Placeringen av byggnaden i souterräng ner mot vattnet 
gjorde att Pampas visuella relation med Kungsholmen i söder 
bibehölls medan den visuella kontakten med kanalens vatten bröts, 
även om den tidigare bör ha varit relativt begränsad. 

I Pampas landskapsrum finns en längre siktlinje i den västra delen i 
nordsydlig riktning. Siktlinjen reduceras något i norr av det nya 
elevhemmet. En annan nordsydlig siktlinje skapas med den grusade 
gångvägen utmed Pampas östra gräns. Utblicken som erbjuds 
österut från södra Pampas längs med barockträdgårdens södra 
tväraxel från 1600-talet utgör en länk till slottsparken, även om den 
skyms under lövad säsong, se Figur 13. (Stiftelsen Kulturmiljövård, 
2022) 

 
Figur 13. Karta som visar öppna landskapsrum (gul yta), betydelsefull vy med siktlinje 
(streckad linje inringat i svart), genomsiktlig vegetationsfront (markerad med röd pil). 
De svarta markeringarna visar betydelsefulla egenskaper för kulturvärdena i 
Pampasområdet. Röd cirkel visar byggnadens ungefärliga placering. (Nyréns, 2017). 

4.2 Planförslagets konsekvenser 
Den planerade matsalsbyggnaden har en kvadratisk form med 
konkavt svängda fasader. Fasaderna går i en ljus kulör med pelare i 
betong mellan fasadhöga fönster i en repetitiv form. Samtliga 
fasader är i stort sett likadant utformade. Byggnaden har två 
motstående entréer, i söder respektive i norr. En väg anordnas norr 
om byggnaden som ansluter till den norra entrén samt till befintlig 
grusgång mellan södra och norra Pampas. 

Inom ramen för detaljplanen har vystudier från sju platser tagits 
fram för att redogöra för byggnadens påverkan på stads- och 
landskapsbilden. Vypunkt 1–6 är tagna i planområdets närhet inne 
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på Karlbergsområdet, vy 7A och 7B är tagna från Sankt Eriksbron 
och visar vyn i två olika ljusförhållanden. I Figur 14 framgår 
samtliga vypunkter.  

 
Figur 14. Illustration över vypunkter. Vypunkterna 7A/B är gjorda från Sankt 
Eriksbron. (Tham & Videgård Arkitekter, 2022) 

Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården [AB 
115] 
Byggnaden inte är synlig från Sankt Eriksbron, se Figur 15 och 
Figur 16, då den skyms av framförliggande bebyggelse på området. I 
figurerna visas Karlberg i olika ljusförhållanden, där vybild 7A 

möjligen redovisar en mer avlövad växtlighet. Förslaget bedöms 
därmed inte innebära risk för påtaglig skada på riksintresset.  

 
Figur 15. Vybild 7A, sett från Sankt Eriksbron. (Tham & Videgård Arkitekter, 2022) 
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Figur 16. Vybild 7B, sett från Sankt Eriksbron. (Tham & Videgård Arkitekter, 2022) 

Riksintresset Karlberg [AB 78] 
Planområdet ligger till största delen utanför riksintressets 
skyddsområde. Detta innebär att bedömningen av förslagets 
påverkan på riksintresset handlar om påverkan på förståelsen och 
läsbarheten av de uttryckta värden och karaktärsdrag som ligger 
innanför gränsen för riksintresset. 

Förslagets placering medför att miljön direkt väster om Gamla 
mässen förtätas med en utbredd byggnadsvolym. Gamla mässen är 
tillsammans med en framförliggande trädrad betydelsefull som en 
del av byggnadens och parkmiljöns avgränsning mot det öppna 
Pampasområdet. Orienteringen av förslagets byggnad följer 
barockparkens linjära struktur och i närmiljön Gamla mässens södra 
fasadlinje, vilket är positivt. Med placeringen bevaras den östvästliga 

siktlinjen utmed barockparkens södra tväraxel som i väster övergår i 
södra Pampas.  

Förslagets arkitektur uppvisar en tydlig individuell karaktär med viss 
monumental verkan i sitt uttryck. Det senare kan liknas vid den 
helhetsverkan som slottsmiljöns fasader bildar mot söder. Förslaget 
anknyter även med sin gestaltning och funktion, till den 
campuskaraktär som den moderna bebyggelsen i Pampas, bildar. 

Förslagets placering avviker från gestaltningsprogrammets 
principiella riktlinjer för ny bebyggelse som i första hand hänvisas 
till Karlbergsområdets västra del. Förslaget följer dock huvudregeln 
för tillkommande bebyggelse att infoga sig i områdets starkaste tema 
med solitära volymer som anknyter till slottsmiljöns bebyggelse. 
Förslagets uppfyller till viss del gestaltningsprogrammets strategier 
om att området bör utvecklas som en sammansatt helhet, och att 
skapa tydligare kopplingar mellan de olika områdena genom att den 
föreslagna byggnaden har en samlande funktion för hela området 
och på så sätt bidrar till att förena Karlbergs delområden. 

Siktlinjen längs gångvägen bevaras. Gångvägens funktion som 
markör för den historiska parkens västra gräns kommer härmed 
kvarstå. 

Förslaget påverkar upplevelsen av Gamla mässen och Parkvillan, 
vilket framgår i Figur 17. Påverkan bedöms inte bli så pass stor att 
det skulle innebära en risk för påtaglig skada på riksintresseuttrycket 
Gamla mässen.  
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Figur 17. Vybild 1, över matsalsbyggnaden, vänster i bild, mot skogsområdet. (Tham & 
Videgård Arkitekter, 2022) 

Den förslagna byggnadsvolymen fyller ut en stor del av den öppna 
ytan i södra Pampas, betraktat i vy 2, se Figur 18. Längre siktlinjer 
från vyn förbi byggnaden mot sydväst bedöms som möjliga i 
avlövad säsong. Siktlinjen som gångvägen erbjuder i nordsydlig 
riktning utmed gränsen mellan Pampas och slottsparken kvarstår.  

Parkrummet avsmalnar utmed matsalens östra fasad, övergången 
mellan slottsparken och det öppna Pampas tonas där ner till en 
passage. Det påverkar läsbarheten av slottsparkens gräns mot södra 
Pampas. Påverkan bedöms inte bli så pass stor att avläsbarheten 
försvinner och att det historiska sammanhanget inte kan förstås 
utifrån den valda vyn. Förslaget bedöms utifrån vy 2 inte innebära 
någon risk för påtaglig skada på riksintresset.  

 
Figur 18. Vybild 2, från skogsområdet med matsalsbyggnaden till höger i bild. (Tham 
& Videgård Arkitekter, 2022) 

Den föreslagna byggnadsvolymens utbredning i det södra Pampas 
medför att Gamla mässen och parkvillan skyms i det närmaste helt 
från väster, vilket minskar läsbarheten av byggnaderna från den 
valda vyn. Det påverkar dock inte byggnaderna såsom 
riksintresseuttryck, förståelsen för deras historiska sammanhang och 
upplevelsen av byggnaderna är ännu möjlig. I vy 4, se Figur 19, 
framgår att den östvästliga siktlinjen bevaras. Förslaget innebär i 
denna vy inte risk för påtaglig skada för riksintresseuttrycken. 
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Figur 19. Vybild 4, från gångvägen nedanför matsalsbyggnaden. (Tham & Videgård 
Arkitekter, 2022) 

Förslagets placering av matsalsbyggnaden följer Gamla mässens 
riktning och den södra fasaden ligger i linje med den äldre 
byggnadens södra gavel.  

Den sammanlänkade vägen mellan Pampas och slottsparken 
bevaras. Utifrån vy 6, se Figur 20, kan den föreslagna 
byggnadsvolymen upplevas som en betydande förtätning av 
gaturummet utmed vägen, beroende på förslagets utbredda 
byggnadsvolym. Under framför allt vintersäsong påverkar det 
upplevelsen av Gamla mässen. Påverkan bedöms inte bli så stor att 
förståelsen och läsbarheten av Gamla mässen går förlorad. Förslaget 
bedöms för vy 6 inte innebära risk för påtaglig skada på 
riksintresseuttrycket.  

 
Figur 20. Vybild 6, från gång- och cykelvägen öster om matsalsbyggnaden. (Tham & 
Videgård Arkitekter, 2022) 

Sammantaget bedöms förslagets påverkan på kulturmiljön inom 
Karlbergsområdet som helhet bli begränsad. Förslagets 
byggnadsvolym bedöms som möjlig utan att höga kulturvärden 
påverkas. 

Det statliga byggnadsminnet Karlbergs slott 
Den föreslagna platsen för den nya matsalsbyggnaden ligger i direkt 
anslutning till byggnadsminnets avgränsningsområde. Den grusade 
gångvägen utmed Gamla mässen ingår i byggnadsminnets 
skyddsområde och berörs av förslaget, vars markanspråk ansluter 
direkt intill gångvägen. Det bedöms inte medföra att gångvägens 
karaktär förvanskas enligt byggnadsminnets skyddsbestämmelser, 
punkt 1. 
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Förslaget innebär en förtätning utanför byggnadsminnets västra 
gräns där det öppna parkrummet framför Gamla mässen bebyggs. 
Upplevelsen av Gamla mässen och Parkvillan begränsas därmed 
från väster. Det blir dock fortsatt möjligt att avläsa och förstå de 
äldre byggnadernas sammanhang och övergången mellan 
byggnadsminnets miljö och det södra Pampas. Den nordsydliga 
siktlinjen mellan förslagets byggnad och Gamla mässen bevaras. 
Förslaget bedöms inte innebära risk för att byggnadsminnets 
kulturhistoriska värden minskar eller förvanskas. Förslagets 
exploatering av markytan närmast grusvägen bedöms inte förändra 
eller förvanska gångvägen så att byggnadsminnets kulturhistoriska 
värde minskar. 

Påverkan på den lokala miljön Pampas 
Den föreslagna placeringen av matsalsbyggnaden gör anspråk på det 
öppna landskapsrummet främst inom den södra delen av Pampas. 
Den trädbeväxta låga killen norr om lokaliseringen skymmer delvis 
byggnaden sett norrifrån under lövad säsong. Byggnadens 
höjdverkan begränsas genom det platta taket. Förslagets förskjutna 
placering mot öster medför att den nordsydliga siktlinjen utmed 
Pampas västra sida inte påverkan, vilket är lovvärt. Det ger 
möjlighet till en god topografisk inpassning av byggnaden i Pampas 
avlånga landskapsrum. Förslagets byggnadsvolym understiger den 
Gamla mässens höjd men är mer utbredd i sin planform än 
omgivande bebyggelse, undantaget Exercishallen i sydost med 
sentida tillbyggnader. Förslagets fasadbehandling anknyter till 
närliggande bebyggelse med en ljus färgsättning. Den tillkommande 
vägen norr om matsalsbyggnaden är i förslaget inpassad mellan 
befintliga träd och ansluter till lastzonen och den norra entrén.  

Förslagets förtätning av det södra Pampas avviker från 
gestaltningsprogrammets strategi att behålla det öppna 
landskapsrummet i södra Pampas. En öppen parkyta sparas 

emellertid väster om byggnaden och därmed bibehålls även den 
betydelsefulla nordsydliga siktlinjen genom Pampas parkrum. 
Gestaltningsprogrammet framhåller även betydelsen av Pampas som 
ett campusrum och en central mötesplats i området som bör 
förstärkas och utvecklas. Avvikelsen med förtätning av södra 
Pampas bedöms vägas upp av den för verksamheten betydelsefulla 
funktion som byggnaden har som en samlande mötesplats för 
verksamma inom området.   

Från vy 3, vars fotografi är taget under sommarsäsong, är 
planförslagets byggnadsvolym marginellt synligt, se Figur 21. 
Byggnadens ljusa fasad bedöms framträda lite tydligare genom 
träden under vintertid. I vy 3 innebär förslagets placering av 
matsalsbyggnaden inte någon negativ inverkan på de lokalhistoriska 
värdena så som Pampas utgör.  

 
Figur 21. Vybild 3, från fotbollsplanen. (Tham & Videgård Arkitekter, 2022) 
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Genom förtätning blir Gamla mässen och parkvillan inte längre ett 
fondmotiv i öster, sett från vy 5, se Figur 22, vilket inverkar på 
upplevelsen av det öppna parkrummet i södra Pampas och dess 
östra inramning. Den föreslagna matsalsbyggnaden kan sägas bilda 
en länk mellan den västliga bebyggelsen i slottsparken och den 
campusliknande bebyggelsen i södra Pampas; Rukebo, Nydal och 
den befintliga matsalsbyggnaden. 

Sett norrifrån skyms byggnaden delvis av träddungen i mitten av 
Pampas och blir därmed mindre framträdande mot norr. Den 
föreslagna placeringen lämnar den långa nordsydliga siktlinjen 
genom Pampas västra del öppen genom förskjutningen mot öster. 
Den föreslagna matsalsbyggnaden bedöms vara möjlig utan att 
inverka negativt på de lokala kulturvärdena i Pampas.  

 
Figur 22. Vybild 5, från gång- och cykelvägen mot matsalsbyggnaden och 
skogsområdet. (Tham & Videgård Arkitekter, 2022) 

Sammantaget bedöms upplevelsen av parkrummet i södra Pampas 
påverkas genom den förtätning som byggnadsvolymen medför. Den 
föreslagna byggnadens samlade funktion bedöms samtidigt kunna 
förstärka södra Pampas och dess campuskaraktär som en central 
mötesplats i området. (Stiftelsen Kulturmiljövård, 2022) 

Samlad bedömning 
Den föreslagna placeringen av matsalen ligger i direkt anslutning till 
byggnadsminnets avgränsning väster om Gamla mässen. Gångvägen 
som ingår i skyddsområdet bevaras och därmed även den 
nordsydliga siktlinjen utmed byggnadsminnets gräns mot södra 
Pampas. Den närmaste bebyggelsen påverkas av förtätningen som 
medför att Gamla mässen och Parkvillan skyms från väster. 
Konsekvensen bedöms inte påverka förståelsen för befintlig 
bebyggelse eller läsbarheten av övergången mellan det södra Pampas 
och byggnadsminnets intilliggande miljö. Förslaget bedöms därmed 
inte innebära risk för att byggnadsminnets kulturhistoriska värden 
minskar eller förvanskas såsom avses i byggnadsminnets 
skyddsbestämmelser, punkt 1, enligt förordning om statliga 
byggnadsminnen (FSBM 2013:558).  

Planområdet ligger till största delen utanför riksintresset Karlbergs 
[AB 78] skyddsområde. Det innebär att bedömningen av förslagets 
påverkan på riksintresset handlar om påverkan på förståelsen och 
läsbarheten av de uttryckta värden och karaktärsdrag som ligger 
innanför gränsen för riksintresset. Den förtätning som förslaget 
medför i södra Pampas påverkar upplevelsen av 
riksintresseuttrycken Gamla mässen och Parkvillan som skyms 
betraktat från väster. Förståelsen för den befintliga bebyggelsen är 
dock möjlig och läsbarheten av byggnaderna kvarstår. Förslagets 
placering förhåller sig till barockparkens raka gångstråk och siktlinjer 
som är utpekade karaktärsdrag inom riksintresset, vilket är positivt. 
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Förslaget bedöms därmed inte medföra påtaglig skada på 
riksintresset, enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  

Förslagets placering av byggnadsvolymen i Karlbergsområdets mitt 
medför att byggnaden inte är synlig från Sankt Eriksbron, då den 
skyms av framförliggande bebyggelse på området. Förslaget bedöms 
därmed inte påverka påtaglig skada på riksintresset för Stockholms 
innerstad med Djurgården [AB 115], enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

Till följd av att förslaget av den nya matsalsbyggnaden bearbetats 
och utgår från platsens natur- och kulturvärden bedöms förslaget 
inte innebära en negativ inverkar på områdets kulturvärden.  

4.3 Rekommendationer inför fortsatt planering 
Stiftelsen Kulturmiljövård (2022) föreslår följande inför fortsatt 
planering: 

• Med en omsorgsfullt utformad miljö utmed den östra 
fasaden ges goda förutsättningar för att byggnadens möte 
med intilliggande byggnad och kulturmiljö blir värdigt.  

• Behandling av fasadens betongytor utreds närmare; aspekter 
såsom ytbehandling, eventuell pigmentering och åldrande 
har betydelse för omgivande kulturmiljöer. 

• En varsam utformning av markytor närmast byggnaden är 
väsentligt för upplevelsen av byggnaden i parkrummet.  

• Bevarande av stora fristående träd i närmiljön är angeläget i 
ett helhetsperspektiv. 

• Backning av fordon in i lastzonen är det mest fördelaktiga 
förslaget för kulturmiljön i Pampas, genom att den nya 

vägen då kan göras relativt smal medan runtkörning kräver 
en bredare väg.  

4.4 Nollalternativets konsekvenser  
Nollalternativet innebär att den nya matsalsbyggnaden inte byggs 
enligt detaljplanens förslag till utformning och placering, vilket 
medför att dagens markanvändning kvarstår och ingen ny byggnad 
tillkommer inom området. Det blir således ingen skillnad avseende 
påverkan på kulturmiljön, påverkan på riksintressena eller det 
statliga byggnadsminnet gentemot hur det är idag i området.  

  



 
   

  
 

26 

5 NATURMILJÖ 
5.1 Förutsättningar 
Under 2014 utfördes en naturvärdesinventering i Karlbergsområdet 
med fokus på Dianas kulle, som ligger väster om det aktuella 
(Calluna, 2015). Dianas kulle inventerades i syfte att undersöka 
möjligheterna att uppföra byggnader inom Karlbergsområdet under 
2014.  

I Figur 23 redovisas området som inventerades under 2014 samt 
vilka naturvärdesklasser delar av området har fått. 
Naturvärdesobjekt 1 är en talldunge med påtagligt naturvärde (klass 
3). Naturvärdesobjekt 2 i figuren är en ekmiljö, som klassats som 
högt naturvärde (klass 2). I området förekommer ett tiotal ekar med 
en diameter på över 70 cm. Ekmiljön bedömdes inneha goda 
förutsättningar som livsmiljö för arter såsom bredbandad 
ekbarkbock, bålgeting och brun trädmyra vid inventeringstillfället. 
Naturvärdesobjekt 3 i figuren är en häll med buskar och ask som 
bedömdes ha påtagligt naturvärde (klass 3). I området finns en 
grupp med sju askar där den grövsta är ca 2 dm i diameter och ett 
bestånd av slån. Området är ett ganska öppet område som är 
solbelyst och bedömdes vara ett bra område för insekter vid 
inventeringstillfället.  

 
Figur 23. Klassade naturvärdesobjekt inom Dianas kulle, i anslutning till planområdet. 
(Calluna, 2015) 

I Karlbergsområdet finns trädmiljöer med mycket höga naturvärden 
och inom området förekommer bredbandad ekbarkbock, som är 
rödlistad och starkt hotad (EN). Ekbarkbocken förekommer endast 
i Stockholmstrakten inom Sverige, och då främst på Djurgården. 
Arten omfattas av ett åtgärdsprogram, vilket innebär att 
Naturvårdsverket har prioriterat åtgärder för arten.  
 
I arbetet med förslag till utveckling av Karlberg har en bedömning 
kring hur den planerade byggnaden kan komma att påverka 
livsmiljöer och spridningsstråk inom Karlbergsområdet för 
eklevande insekter i allmänhet och bredbandad ekbarkbock tagits 
fram av Calluna (2020). 

Habitatnätverket för vedlevande insekter knutna till ekar med 
håligheter visar att det finns flera livsmiljöområden för vedlevande 
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insekter inom Karlbergsområdet. Det största livsmiljöområdet är 
slottsparken, som är belägen norr om Karlbergs slott. Detta 
livsmiljöområde löper åt sydväst och länkas samman med ett annat 
livsmiljöområde som sedan fortsätter åt nordväst och omfattar 
Dianas kulle. Dock finns spridningszoner för de vedlevande 
insekterna i hela Karlbergsområdet, men med olika förutsättningar. 
Centralt i Karlbergsområdet råder relativt goda förutsättningar för 
spridning. Det är framför allt i de västra kantzonerna och åt sydost 
och rakt söderut som spridningsförhållandena drastiskt försämras. I 
Figur 24 redovisas livsmiljöer för arter knutna till gamla ekar med 
håligheter. Området för den nya matsalsbyggnaden ligger i 
anslutning till livsmiljöer för arter som är knutna till ekar med 
hålighet. 

Slottsparken och Dianas kulle är viktiga livsmiljöområden för 
bredbandad ekbarkbock, men det finns även fler livsmiljöområden i 
de västra och nordvästra delarna av Karlbergsområdet. Anledningen 
är att det finns områden längs E4:an som innehåller en hel del ek. 
Dessa är inte av det äldre slaget med håligheter, vilket var en 
förutsättning för att utgöra livsmiljöområde för de vedlevande 
insekterna knutna till ekar. Dessa ekar kan däremot ha nydöda gren-
och stamdelar, vilket fungerar som larvsubstrat åt bredbandad 
ekbarkbock. Goda förutsättningar för spridning idag för den 
bredbandade ekbarkbocken finns i stort sett i hela 
Karlbergsområdet. Dock är förutsättningarna för spridning sämre 
sydost eftersom närliggande livsmiljöer verkar saknas i de 
riktningarna. I Figur 24 visas livsmiljöerna och förutsättningarna för 
spridning för bredbandad ekbarkbock. Området för den nya 
matsalsbyggnaden ligger i anslutning till livsmiljöer för arter som är 
knutna till ekar med hålighet. 

 
Figur 24. Livsmiljöerna och förutsättningarna för spridning för vedlevande insekter 
knutna till ekar med håligheter. Matsalsbyggnadens ungefärliga placering är markerad 
med röd cirkel. (Calluna, 2020) 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns relativt gott om 
livsmiljöområden inom Karlbergsområdet för bredbandad 
ekbarkbock och inom Karlbergsområdet är dess spridning inte 
begränsad i dagsläget.  
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Figur 25. Livsmiljöerna och förutsättningarna för spridning för bredbandad 
ekbarkbock. Röd ring är ungefärlig utbredning av planområdet. (Calluna, 2020) 

Inom ramen för detaljplanen har en trädbesiktning genomförts av 
Trädliv (2022) i syfte att undersöka vilka träd som kan komma att 
påverkas vid markarbeten och uppförandet av den nya 
matsalsbyggnaden. En grundläggande besiktning av träden, i form 
av ett nominellt skyddsavstånd, samt kronutbredning i fyra 
väderstreck har genomförts.  

En konsekvensbedömning avseende träd vid den nya 
mässbyggnaden har tagits fram av Trädliv (2022) i syfte att beskriva 
möjliga effekter och konflikter mellan träd och byggnad, inklusive 
vägar. I Figur 26 redovisas särskilt skyddade träd i den planerade 
bebyggelsens närhet.  

Träd 3 är en skogsek, träd 4 och 11 en skogslönn, 12 en skogsalm 
och 16 en skogsek. Träd 4–14 är en trädallé, där en viss sannolikhet 
finns att rötter förekommer under och på västra sidan av gångvägen 
vid träd 5 och 12. Träd 16, se Figur 27, bedöms vara ett särskilt 
skyddsvärt träd på grund av att det är en grov och mycket gammal 
ek med hålrum. Trädet har spår av gamla skador, stora ingrepp och 
har förlorat hela sin ursprungliga krona. Eken har nu en mycket 
liten krona som utvecklats från epikorma skott. Baserat på 
stammens diameter har trädet en stor nominell rotzon. På grund av 
att den återstående kronan är minimal förväntas endast ett mycket 
begränsat rotsystem återstå, som därmed inte står i proportion till 
stammens tjocklek.  
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Figur 26. Särskilt skyddade träd i den planerade bebyggelsens närhet markerade med 
röd cirkel. (Trädliv, 2022)  

 
Figur 27. Träd 16, gammal grov ek. (Trädliv, 2022) 
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5.2 Planförslagets konsekvenser  
Den planerade byggnadens läge och utrymmeskrav för arbeten 
kommer medföra konflikter med vissa träd, främst på rotsystemen. 
Enstaka träd, som vare sig bedömts vara särskilt skyddsvärda eller 
växer i en allé, kan behöva avverkas eller beskäras eller på annat sätt 
påverkas negativt av den planerade byggnationen. Träd 3 och 16 
kommer att ges särskilt skydd i plankartan, vilket är positivt då det 
finns särskilt stora värden knutna till träd 16 (gammal, grov ek). För 
träd 3 (vuxen skogsek) kan mindre ingrepp i kronan respektive 
rotzon krävas för att undvika konflikt mellan träd och infrastruktur 
eller byggnad, samt för att kunna utföra planerade anläggningar. 
Troligtvis kommer träd 1, 2, 17 och 18 (samtliga är björkar) behöva 
tas ned. Träd 15, som är en lind kan komma att skyddas i 
plankartan. 

Om den befintliga gångvägen lämnas orörd och marknivån längs 
gångvägen inte sänks, bedöms risken för negativ påverkan för 
träden vara liten och det bedöms därmed finnas goda 
förutsättningar för att samtliga träd i allén kan bevaras. (Trädliv, 
2022)  

Med aktuellt planförslag bedöms lokala livsmiljöer och 
spridningsstråk för vedlevande insekter inom Karlberg påverkas i 
viss mån. Främst till följd av att träd behöver tas ned när den nya 
matsalsbyggnaden byggs. Dock anses den totala påverkan till följd 
av byggnadens utformning och placering bli mycket liten med 
anledning av att:  

• Spridningsavstånden inom Karlbergsområdet är korta och 
de vedlevande insekterna knutna till håligheter och den 
bredbandade ekbarkbocken bör inte ha några större 
problem att röra sig mellan värdträd i Slottsparken och 
Dianas kulle.  

• I dagsläget finns redan ett flertal byggnader i området och 
ingen av dessa bedöms påverka spridningszonerna i de 
befintliga habitatnätverken.  

• Byggnadens höjd har anpassats så att den inte ska skymma 
träden inom utpekade livsmiljöer.  

Sammantaget bedöms det inte bli någon betydande påverkan på 
livsmiljöerna för vedlevande insekter i allmänhet och i synnerhet 
den bredbandade ekbarkbocken. Påverkan på arternas 
spridningsmöjligheter bedöms som små. De träd som behöver 
avverkas till följd av detaljplanen är inte utpekade som särskilt 
skyddsvärda. De träd som identifierats som mest skyddsvärda 
kommer att bevaras och skyddas i plankartan, vilket är positivt. 

5.3 Rekommendationer inför fortsatt planering 
Trädliv (2022) föreslår följande: 

• Tillämpa Standard för skyddande av träd vid byggnation för 
att bevara skyddsvärda träd i samband med bebyggelse. Ta 
fram kompletterande utredningar inför fortsatt planering av 
trädens bevarande och kommande byggarbeten, bland annat 
kring befintliga rötters utbredning samt vilken 
markpåverkan som är oundviklig, exempelvis vid nya vägar 
och grundarbeten. 

• Provgrävningar längs arbetenas ingreppsgräns bör utföras 
för att utreda befintliga förhållanden och eventuell 
förekomst av trädrötter.  

• Besiktiga träd inom planområdet och dess närområde innan 
byggstart samt vart tredje år.  
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• För att fastställa erforderligt skyddsavstånd rekommenderas 
provgropar vid planerad ingreppsgräns, alternativt en 
rotkartering på trädets norra och östra sida. Med 
utgångspunkt i resultaten från rotkarteringen kan 
skyddsområdet justeras och trädet effektivt bevaras utan ett 
överdrivet stort skyddsavstånd. För eken (träd 16) 
rekommenderas en individuell skyddsplan, då det finns 
särskilt stora värden knuta till detta träd. 

• För att ta hänsyn till växt-och djurlivet bör det i byggskedet 
stängslas så att skyddsvärda och värdefulla områden inte 
påverkas av körning, upplag eller liknande. Särskilt viktigt är 
det att körning och upplag inte sker nära eller under ekar då 
de har känsliga rötter. Ekar som sparas nära bebyggelse eller 
inom område som får ändrade markvattenförhållanden kan 
med fördel beskäras i ett tidigt skede för att minska 
bladmassa och tillväxt inför kommande förändring.  

5.4 Nollalternativets konsekvenser 
I nollalternativet förblir markanvändningen så som den är idag. För 
de vedlevande insekterna, den bredbandade ekbarkbocken samt dess 
spridningsmöjligheter blir det därför ingen skillnad gentemot hur det 
är i Karlbergsområdet idag.  
I ett nollalternativ innebär det att inga av de träd som behövs tas 
ned på grund av byggnaden behöver tas ned, vilket är positivt för 
den lokala biologiska mångfalden. Dock kan det i ett nollalternativ 
även behöva tas fram en skötselplan för träden i området.   
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6 BYGGSKEDET 
6.1 Allmänt om byggskedet 
Under byggskedet utförs arbetsmoment som kan medföra påverkan 
på människors hälsa och miljön. Schakt, pålning, sprängning och 
utfyllnader kommer att utföras som förberedelser för grundläggning 
och byggnation. Även byggtrafik och avstängningar kan påverka 
människa och miljö. Nedan presenteras viktiga aspekter att ta 
hänsyn till under byggskedet. Byggskedet jämförs, där det är 
relevant, mot nuläget.   

6.2 Tillgänglighet under byggtiden 
Bygganordningar, etableringsytor samt transporter kan periodvis 
begränsa framkomligheten och tillgängligheten i området. Det är 
därför viktigt att passager för fotgängare och cyklister anordnas som 
inte stänger av tillgängligheten inom området och till och från, då 
delar av planområdet är ett socialt viktigt stråk som knyter samman 
Solna med Stockholm.    

Anläggningsarbetena som planeras kommer att medföra störningar 
som tidvis kan vara påtagliga i jämförelse med nuläget. Under 
byggtiden kan tillfälligt gång- och cykelvägar komma att påverkas, 
vilket är viktigt att samordna inför byggskedet för att minimera 
påverkan. Det är även viktigt att ta hänsyn till tillgängligheten för 
bland annat barn och äldre eftersom framkomlighetsbegränsningar 
oftast kan upplevas som mer påtagliga för dem.  

6.3 Byggbuller, vibrationer och damning  
Under byggskedet kommer bullrande verksamheter som bland 
annat schaktning, transporter, bergborrning, sprängning, pålning 
samt spontning att bedrivas. Arbetet bör regleras så att det 
huvudsakligen bedrivs under dagtid. Arbetena kan komma att 

innebära en högre bullerstörning i för bostäder på andra sidan 
Karlbegskanalen och påverkan kan lokalt bedömas som stor i 
jämförelse med nuläget. Under byggtiden kommer bullernivån att 
variera beroende på vilken typ av arbete som utförs, när på dygnet 
och med vilken intensitet dessa arbeten bedrivs. Planering av 
arbetsplatsen och de olika arbetsmomenten är viktigt för att 
minimera bullerstörning till omgivningen.  

Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet, som till exempel en 
byggarbetsplats, är ansvarig för att inte utsätta närboende för 
störningar som kan vara skadliga för hälsan. Av miljöbalken framgår 
att varje verksamhetsutövare är skyldig att skaffa sig den kunskap 
som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot 
olägenheter eller skada. Vidare är verksamhetsutövaren skyldig att 
hålla sig underrättad om hur verksamheten påverkar omgivningen. 
Både fastighetsägare och verksamhetsutövare kan tvingas vidta 
åtgärder om det finns risk för att olägenheter för människors hälsa 
och miljön uppstår.  

Byggbuller ska hanteras enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om 
buller från byggplatser (NFS 2004:15).  

Schaktning, tippning och utjämning av massor kan medföra att 
damm sprids i omgivningen. Likaså kan nedsmutsning ske. 
Vibrationer från byggverksamheten kan uppstå i samband med 
sprängning, pålning, spontning och tippning av bergmassor.  

Störningarnas omfattning beror av det slutliga valet av byggmetoder 
samt vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas. Utredning kring 
byggbullernivåerna bör genomföras inför kommande arbeten.  

6.4 Masshantering/schakt  
Masshantering är en viktig aspekt ur hushållningssynpunkt då det är 
en ändlig naturresurs samt på grund av den stora mängd energi som 
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går åt, både vid transport och vid omhändertagande. 
Återanvändning av massor är eftersträvansvärt men massorna måste 
studeras ur teknisk och miljömässig synpunkt för att möjliggöra en 
bedömning av lämpligheten för detta. Då projektet är i ett tidigt 
skede har inga beräkningar av massöverskott och/eller massbehov 
samt möjligheter för återanvändning genomförts ännu.  

Trots att de provtagningar som är genomförda visar på låga 
föreningar bör kompletterande provtagningar av massorna inom 
området genomföras för att möjliggöra en klassificering av 
massorna samt för att kunna säkerställa huruvida massor kan 
återanvändas eller måste omhändertas på godkänd 
mottagningsanläggning. Schaktning ska därmed utföras med 
försiktighet och miljökontroller bör genomföras. 

Skulle återanvändning av potentiellt kontaminerade massor (avfall) 
på annan plats bli aktuellt föreligger anmälningsplikt och 
verksamhetsutövaren ska anmäla detta till berörd kommuns 
miljöenhet före återanvändningen genomförs.  

Påträffas föroreningar är det viktigt att vara medveten om att 
arbeten med förorenade massor utgör miljöfarlig verksamhet i 
miljöbalkens mening och är anmälningspliktigt till Solna stads 
tillsynsmyndighet. En anmälan ska göras minst 6 veckor före schakt. 
Tillsynsmyndigheten avgör om marken behöver saneras och vilka 
försiktighetsåtgärder som måste vidtas.  

6.5 Övriga miljöaspekter, kontroll och krav 
under byggskedet  

Avgaser från arbetsmaskiner och transporter av massor kommer att 
ge upphov till spridning i luft av partiklar samt miljö- och 
klimatpåverkande gaser som till exempel koldioxid, kolmonoxid och 
kväveoxid. Tankning, underhåll, tvätt eller exempelvis slangbrott på 

hydraulsystemet av arbetsfordon innebär risk för utsläpp av diesel 
och motorolja. Eventuell hantering av kemikalier under byggskedet 
innebär också en risk.  

Störningar och miljöpåverkan under byggskedet kommer att ske 
under en begränsad tid men kan, tillsammans med andra projekt i 
området, bli betydande. Inför upphandling av entreprenad ska dock 
miljökrav ställas på entreprenören. Exploatören bör i samråd med 
Solna stads miljö- och hälsoskyddskontor ta fram förslag till 
kontrollprogram får miljöpåverkan under byggskedet. I 
kontrollprogrammet ska anges de detaljerade miljökrav som gäller 
både under projektering och under byggprocess.  

Tydliga informationsinsatser (bland annat uppdaterade hemsidor) 
för boende och tredje part är viktigt för att skapa förståelse samt 
öka känslan av delaktighet. Kontrollprogram för hantering och 
uppföljning av störningar (bland annat buller) bör tas fram inför 
byggskedet. En tydlig kommunikation med Solna stads 
tillsynsmyndighet är viktigt i ett tidigt skede.  
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7 SAMLAD BEDÖMNING AV 
PLANFÖRSLAGET 

I detta avsnitt redovisas en samlad bedömning av de konsekvenser 
(positiva och negativa) som detaljplanen kan innebära för miljön, 
hälsan, klimatet och hushållningen med mark, vatten och andra 
resurser samt ur ett socialt perspektiv. Slutsatserna redovisas från ett 
övergripande till ett mer lokalt perspektiv.  

En utbyggnad i enlighet med detaljplanen bedöms innebära såväl 
positiva som negativa konsekvenser för människors hälsa och 
miljön. Utifrån dagens förutsättningar och efterfrågan har 
Fortfikationsverket sett ett behov av att expandera bebyggelsen 
inom Karlbergsområdet.  

Förslaget med en ny matsalsbyggnad och mäss bedöms vara möjlig 
utan att påverka riksintressena för Karlberg, Stockholms innerstad 
eller det statliga byggnadsminnet Karlbergs slott. Till följd av att den 
nya byggnaden ges en central plats i Karlbergsområdet upplevs 
bebyggelsen som helhet inom Karlbergsområdet som mer samlad. 
Förslagets placering innebär även att den inte medför någon påtaglig 
skada på riksintresset för Stockholms innerstad. Förslagets volym 
och placering bedöms påverka den lokala kulturmiljön genom att 
det innebär ett påtagligt inslag i närmiljön och det öppna rummet i 
Pampas södra del. Dock bedöms byggnaden vara utformad på ett 
sätt som passar in i landskapet, topografin samt park- och 
slottsmiljön.  

Den sammanvägda bedömningen är att ett genomförande av 
detaljplanen medför övervägande positiva konsekvenser för 
människors hälsa, säkerhet och miljön. 

Vad gäller naturmiljövärden innebär planen sammantaget små 
negativa konsekvenser. Den nya matsalsbyggnaden kan komma att 
placeras inom spridningsstråk för både de vedlevande insekterna 
och den bredbandade ekbarkbocken. Påverkan på arternas 
spridningsmöjligheter bedöms som små. Ett fåtal träd, dock inga 
särskilt skyddsvärda, kommer att tas ned.  

Matsalsbyggnaden har placerats för att minimera påverkan på 
naturmiljön och spridningsstråken inom Karlbergsområdet och 
byggnadshöjden har i stort anpassats till befintliga träd, siktlinjer och 
ekologiska spridningssamband. 
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8 RIKTNINGSANALYS AV MILJÖMÅL 
8.1 Karlbergsområdets relation till 

miljökvalitetsmålen 
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
samt ett antal etappmål. Sveriges miljömål är det nationella 
genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala 
hållbarhetsmålen. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att 
till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Miljökvalitetsmålen ska 
vägleda statliga myndigheters och andra samhällsaktörers åtgärder 
på miljöområdet. 

För detaljplanen och de i denna MKB utredda miljöaspekterna 
bedöms tre miljömål vara relevanta (Begränsad klimatpåverkan, 
God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv).  

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö bedöms 
verka i både positiv och negativ riktning. En bebyggelseutveckling, 
även om det endast är en byggnad, innebär att energianvändningen 
inom området kommer att öka inom Karlbergsområdet. En 
exploatering innebär även ianspråktagande och fragmentering av 
naturmark. Det är dock positivt att byggnaden placeras i anslutning 
till redan befintliga byggnader inom området.  

Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv bedöms påverka i både positiv och 
negativ riktning. Träd som inte pekats ut som särskilt skyddsvärda 
kommer att tas ned. Områden utpekade som spridningsvägar för 

vedlevande insekter kommer i mindre omfattning att påverkas, till 
följd av den planerade byggnaden. Områden som är utpekade som 
spridningsvägar för den bredbandade ekbarkbocken kommer inte 
att påverkas. I övrigt påverkas inte de värdefulla ekmiljöer inom 
Karlbergsområdet, vilket är positivt.   
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9 FORTSATT PLANERING OCH 
UPPFÖLJNING 

När en detaljplan har genomförts ska ”den beslutande myndigheten 
eller kommunen skaffa sig kunskap om den betydande 
miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medför. Detta 
ska göras för att myndigheten eller kommunen tidigt ska få 
kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte 
identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas” (6 
kap 18 § miljöbalken).  

Det är viktigt att notera att det är både den förutsedda och den 
oförutsedda betydande miljöpåverkan som ska följas upp. I 
lagtexten om miljöbedömningar finns också krav på att 
miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en redogörelse för ”de 
åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller 
programmet medför” (6 kap 12 § punkt 9, miljöbalken). 
Uppföljningen kan bygga på befintliga övervakningsprogram, till 
exempel kommunens ansvar vad gäller uppfyllelse av 
miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen.  

Ansvaret för uppföljningen har lämpligen den förvaltning/kontor 
tillhörande den nämnd som beslutar om antagandet av planen. 
Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att denne själv genomför 
åtgärderna, utan de kan i sin tur ålägga byggherrarna att genomföra 
åtgärderna. 

I den fortsatta planeringen bör ett specifikt miljökontrollprogram 
upprättas. Detta ska syfta till att konkretisera föreslagna skydds- och 
kompensationsåtgärderna som föreslås under avsnitten kulturmiljö 
och naturmiljö samt annan miljöhänsyn. Den fortsatta 
uppföljningen ska rikta in sig på kontroll och uppföljning av 
miljökontrollprogrammets åtgärdsförslag. I detta anges både 

konkreta krav vad gäller fortsatta utredningar samt anpassning av 
bebyggelsens placering, materialval och byggtid.  

För att exemplifiera uppföljningen av specifika krav/åtgärder kan 
nämnas att följa upp skötsel och kompensationsåtgärder för att 
utveckla områdets nuvarande naturvärden.  
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