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Budgetuppföljning per april 2022 
 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden tar del av budgetuppföljningen per april 2022. 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, 
arbetsplatser och service för en hållbart växande stad. Under perioden har nämnden bland annat 
startat ett detaljplanearbete för del av Järvastaden som på sikt möjliggör för 1000 bostäder i 
flerbostadshus och cirka 40 rad- och kedjehus. Nämnden har också beviljat bygglov för ett 
flerbostadshus med 157 bostäder i Järvastaden, ett kontorshus i Ulriksdal och en regionnätstation 
i Järva krog. 
 
För att säkerställa en hållbar stadsutveckling och hållbar resursanvändning har nämnden arbetat 
för att skapa förutsättningar för effektivt markutnyttjande, en tät stadsstruktur och ett 
resurseffektivt byggande samtidigt som stadens grönområden värnats. I samband med 
utarbetande av detaljplaner har miljöprogram och dagvattenutredningar tagits fram och risker så 
som extrem nederbörd, översvämningar och värmetoppar har beaktats. Nämnden har också 
skapat förutsättningar för en god livsmiljö genom att beakta buller, luftkvalitet, tillgänglighet och 
biologisk mångfald. Hållbar utveckling har varit fokus i utvecklingsarbetet av en rad stora 
detaljplaner så som Mälarbanan och Ekelund i Huvudsta samt kvarteren Yrket  och Fräsaren i 
Solna Business park. Planerna ska ut på samråd eller granskning senare under året. 
 
Arkitektur, form och design påverkar människor dagligen och skapar förutsättningar för 
livskvalitet och hållbar stadsutveckling. Under våren fattade byggnadsnämnden beslut om ett 
arkitekturprogram för Solna stad.  Arkitekturprogrammet beskriver Solnas hållning i arkitektur- 
och gestaltningsfrågor och ger vägledning för hur staden bör utvecklas för att säkerställa god 
arkitektur, tilltalande rumsbildningar och en varierad livsmiljö för stadens invånare. 
 
Arbetet med att utveckla service och bemötande är ett ständigt pågående arbete. För att få 
underlag för vidare utvecklingsinsatser har nämnden låtit genomföra djupintervjuer med ett 
trettiotal företagare/ bostadsrättsföreningar. Djupintervjuerna visade att kundupplevelsen 
varierade beroende med ärendets komplexitet och den sökandes erfarenhet av att söka bygglov. 
En förbättrad tillgänglighet och återkoppling var dock det som majoriteten av de intervjuade 
efterfrågade. I april genomfördes det sista utbildningstillfället i Medveten kommunikation. Sättet 
på vilket ett beslut förmedlas påverkar upplevelsen av både tillgänglighet och återkoppling. För 
att frigöra tid hos bygglovshandläggare och för att förbättra förutsättningarna för att en 
bygglovssökande löpande ska kunna följa status på sin bygglovsansökan har ett projekt för att 
utveckla integrerade e-tjänster startats under våren. 
 
Årets resultat från mätningen Löpande insikt som undersöker kundernas upplevelse av 
kommunens service publicerades i april. Resultatet visar att de utvecklingsinsatser som har 

I SOLNASTAD 



 

SID 2 (2) 
 

 
 
genomförts det senaste året för att förbättra servicen i bygglovsprocessen har haft effekt. Nöjd 
Kund-Index (NKI) för myndighetsområdet bygglov uppgår till 63, vilket är en godkänd nivå. 
Resultatet visar på en positiv utveckling jämfört med året innan då NKI var 55. Solnas NKI 63 
ligger i linje med resultatet för gruppen ”storstäder och storstadsnära kommuner” som i årets 
mätning hade NKI 62. 
 
Under perioden avslutades två projekt som syftade till att digitalisera data och arbetsflöden i 
samhällsbyggnadsprocessen. Nya detaljplaner tas nu fram i enlighet med ny standard och 
kommer, när de vunnit laga kraft, tillgängliggöras i elektronisk form via Lantmäteriets 
geodataplattform. Ett ärendehanteringssystem har också införts för att stödja verksamheten på 
plan- och geodataenheten. Nästa steg i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen är att 
digitalisera gamla detaljplaner. Enligt Boverkets förslag skall alla gamla detaljplaner vara 
digitaliserade senast 1 januari 2028 och under våren startades en förstudie för detta arbete. 
 
Arbetet med att utveckla administrativa processer har fortsatt vilket förväntas ha en positiv 
påverkan på verksamheten ur ett service-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv. I mars fattade 
nämnden beslut om en ny dokument- och informationshanteringsplan som syftar till att 
säkerställa nämndens informationshantering. Arbetet inkluderar informationssäkerhetsklassning 
och är nödvändigt för att kunna gå vidare med att införa ett e-arkiv för byggnadsnämnden. 
 
Arbetet med att uppnå nämndmålen pågår enligt plan. 
 
Resultatet per 30 april visar ett överskott gentemot budget på 1,3 mkr. Budgetavvikelsen förklaras 
till största del av lägre kostnader för köp av tjänst och personal än beräknat. 
 
Nämndens helårsprognos är ett överskott på 0,6 mkr i förhållande till budget. Under 2021 och 
2022 har en genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts i 
staden. Detta har inte inarbetats i budgetramen för 2022, vilket påverkar avvikelsen mellan årets 
budget och utfall avseende kapitalkostnader. 
 
 
 
 
 
Åsa Bergström   Karolina Ernarp 
Förvaltningschef   Bitr förvaltningschef 
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Budgetuppföljning per april 2022 

BYGGNADSNÄMNDEN 

BND/2021:1, behandlas på Byggnadsnämnden den 22 juni 2022 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service 
för en hållbart växande stad. Under perioden har nämnden bland annat startat ett detaljplanearbete för del av 
Järvastaden som på sikt möjliggör för 1000 bostäder i flerbostadshus och cirka 40 rad- och kedjehus. Nämnden 
har också beviljat bygglov för ett flerbostadshus med 157 bostäder i Järvastaden, ett kontorshus i Ulriksdal och 
en regionnätstation i Järva krog. 

För att säkerställa en hållbar stadsutveckling och hållbar resursanvändning har nämnden arbetat för att skapa 
förutsättningar för effektivt markutnyttjande, en tät stadsstruktur och ett resurseffektivt byggande samtidigt som 
stadens grönområden värnats. I samband med utarbetande av detaljplaner har miljöprogram och 
dagvattenutredningar tagits fram och risker så som extrem nederbörd, översvämningar och värmetoppar har 
beaktats. Nämnden har också skapat förutsättningar för en god livsmiljö genom att beakta buller, luftkvalitet, 
tillgänglighet och biologisk mångfald. Hållbar utveckling har varit fokus i utvecklingsarbetet av en rad stora 
detaljplaner så som Mälarbanan och Ekelund i Huvudsta samt kvarteren Yrket  och Fräsaren i Solna Business 
park. Planerna ska ut på samråd eller granskning senare under året. 

Arkitektur, form och design påverkar människor dagligen och skapar förutsättningar för livskvalitet och hållbar 
stadsutveckling. Under våren fattade byggnadsnämnden beslut om ett arkitekturprogram för Solna stad.  
Arkitekturprogrammet beskriver Solnas hållning i arkitektur- och gestaltningsfrågor och ger vägledning för hur 
staden bör utvecklas för att säkerställa god arkitektur, tilltalande rumsbildningar och en varierad livsmiljö för 
stadens invånare. 

Arbetet med att utveckla service och bemötande är ett ständigt pågående arbete. För att få underlag för vidare 
utvecklingsinsatser har nämnden låtit genomföra djupintervjuer med ett trettiotal företagare/ 
bostadsrättsföreningar. Djupintervjuerna visade att kundupplevelsen varierade beroende med ärendets 
komplexitet och den sökandes erfarenhet av att söka bygglov. En förbättrad tillgänglighet och återkoppling var 
dock det som majoriteten av de intervjuade efterfrågade. I april genomfördes det sista utbildningstillfället i 
Medveten kommunikation. Sättet på vilket ett beslut förmedlas påverkar upplevelsen av både tillgänglighet och 
återkoppling. För att frigöra tid hos bygglovshandläggare och för att förbättra förutsättningarna för att en 
bygglovssökande löpande ska kunna följa status på sin bygglovsansökan har ett projekt för att utveckla 
integrerade e-tjänster startats under våren. 

Årets resultat från mätningen Löpande insikt som undersöker kundernas upplevelse av kommunens service 
publicerades i april. Resultatet visar att de utvecklingsinsatser som har genomförts det senaste året för att 
förbättra servicen i bygglovsprocessen har haft effekt. Nöjd Kund-Index (NKI) för myndighetsområdet bygglov 
uppgår till 63, vilket är en godkänd nivå. Resultatet visar på en positiv utveckling jämfört med året innan då NKI 
var 55. Solnas NKI 63 ligger i linje med resultatet för gruppen ”storstäder och storstadsnära kommuner” som i 
årets mätning hade NKI 62. 

Under perioden avslutades två projekt som syftade till att digitalisera data och arbetsflöden i 
samhällsbyggnadsprocessen. Nya detaljplaner tas nu fram i enlighet med ny standard och kommer, när de vunnit 
laga kraft, tillgängliggöras i elektronisk form via Lantmäteriets geodataplattform. Ett ärendehanteringssystem har 
också införts för att stödja verksamheten på plan- och geodataenheten. Nästa steg i digitaliseringen av 
samhällsbyggnadsprocessen är att digitalisera gamla detaljplaner. Enligt Boverkets förslag skall alla gamla 
detaljplaner vara digitaliserade senast 1 januari 2028 och under våren startades en förstudie för detta arbete. 

Arbetet med att utveckla administrativa processer har fortsatt vilket förväntas ha en positiv påverkan på 
verksamheten ur ett service-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv. I mars fattade nämnden beslut om en ny 
dokument- och informationshanteringsplan som syftar till att säkerställa nämndens informationshantering. 
Arbetet inkluderar informationssäkerhetsklassning och är nödvändigt för att kunna gå vidare med att införa ett e-
arkiv för byggnadsnämnden. 

Arbetet med att uppnå nämndmålen pågår enligt plan. 

Resultatet per 30 april visar ett överskott gentemot budget på 1,3 mkr. Budgetavvikelsen förklaras till största del 
av lägre kostnader för köp av tjänst och personal än beräknat. 

Nämndens helårsprognos är ett överskott på 0,6 mkr i förhållande till budget. Under 2021 och 2022 har en 
genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts i staden. Detta har inte inarbetats i 
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budgetramen för 2022, vilket påverkar avvikelsen mellan årets budget och utfall avseende kapitalkostnader. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande 
lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en 
sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och 
nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga 
verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, 
strategier, riktlinjer, planer och program. 

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en 
verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i 
omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska 
till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. 

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta 
verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin 
tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör 
medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens 
mål. 

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för 
att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade 
avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 
verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december 
(årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst 
upp i delårsrapporten och i årsredovisningen. 

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. 
Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till 
förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig 
samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och 
de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, 
ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv. 

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information 
från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och 
sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som 
ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt. 

Byggnadsnämnden ansvarsområden 

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, 
kartframställning och mätningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden bland annat verka för 
en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 beslutat 
om nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Nämndmål 

Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och 
hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. 

Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och 
inkluderande planprocess. 

Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare. 
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Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan. 

Uppdrag 

Nämnden har inga uppdrag under innevarande år. 

Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Verksamhetens nettokostnader har minskat med 0,6 mkr (-28,1%) jämfört med föregående år. Förändringen 
förklaras huvudsakligen av ökade intäkter på bygglovsenheten och ökade personalkostnader. Intäkterna har ökat 
med 1,4 mkr (+18,6 %) bland annat som en följd av ökat antal bygglovsansökningar. Tillsatta vakanta tjänster 
och en förstärkt bemanning är anledningen till att personalkostnaderna har ökat med 0,9 mkr (+13%). 

Periodens överskott uppgår till 1,3 mkr. Budgetavvikelsen förklaras till största del, 0,8 mkr, av lägre kostnader för 
köp av tjänst beroende på att utvecklingsprojekt har skjutits fram i tiden. Personalkostnaderna är 0,5 mkr lägre än 
beräknat då vissa rekryteringar har dragit ut på tiden eller senarelagts. Intäkter visar en avvikelse om 0,4 mkr och 
beror på senarelagda projekt. 

Resultaträkning (mkr) 2022 2021 % 22/21 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Taxor och avgifter  7,9 6,2  -0,4 24,8 24,8 0,0 

Hyror och arrenden  0,0 0,6  0,0 0,0 0,0 0,0 

Bidrag  0,1 0,1  0,1 0,1 0,1 0,0 

Försäljning av verksamhet  0,7 0,5  -0,1 2,5 2,5 0,0 

Övriga intäkter  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Intern intäkt peng (kto 39)  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter  8,7 7,3 18,6 % -0,4 27,4 27,4 0,0 

Personalkostnader  -7,6 -6,7  0,5 -24,2 -24,2 0,0 

Köp av verksamhet/tjänster  -1,5 -1,3  0,8 -6,9 -6,9 0,0 

Lokalkostnader  -0,6 -0,6  0,0 -1,8 -1,8 0,0 

Kapitalkostnader  0,0 -0,1  0,2 -0,6 0,0 0,6 

Övriga kostnader  -0,4 -0,5  0,2 -1,8 -1,8 0,0 

Intern kostnad peng (kto 77)  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kostnader  -10,0 -9,2 9,1 % 1,7 -35,2 -34,6 0,6 

Verksamhetens 
nettokostnader  

-1,3 -1,9 -28,1 % 1,3 -7,8 -7,2 0,6 

Nämndens helårsprognos är ett överskott på 0,6 mkr i förhållande till budget. Under 2021 och 2022 har en 
genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts i staden. Detta har inte inarbetats i 
budgetramen för 2022, vilket påverkar avvikelsen mellan årets budget och utfall avseende kapitalkostnader. 

Investeringsredovisning 

Nämnden beräknas inte utnyttja investeringsbudgeten under året. 

Investeringsredovisning 
(mkr) 

2022 2021 Differens 
22/21 

Återstår 
av 

årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Verksamhetens 
investeringar  

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 
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Detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl. 
 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om detaljplan för 
Huvudsta 4:28 m.fl. Detaljplanens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Sammanfattning 
Planen syftar till att möjliggöra ca 900 nya bostäder, varav 20 sociala lägenheter, två förskolor 
med 4–6 avdelningar vardera samt lokaler i bottenvåningen. Planen syftar även till att möjliggöra 
tillskapande av en ny uppgång från Västra Skogens tunnelbanestation. 
 
I principöverenskommelsen ingår även en upprustning av det offentliga rummet från 
Ekelundsbron till Huvudsta gård.  
 
 
 
 
 
 
Åsa Bergström   Matilda Eriksson 
Förvaltningschef   Planarkitekt 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav den 19 juni 2017 (§ 118) byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
detaljplanearbete för utveckling av Ekelundsområdet i Huvudsta. Planarbetet betraktas som 
påbörjat vid denna tidpunkt. Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja planarbetet den 27 september 2017 (§ 106). Planuppdraget innefattade en 
utveckling av 300 nya bostäder, varav 20 sociala lägenheter, en förskola med 4–6 avdelningar 
samt lokaler i bottenvåningen. I uppdraget ingår även en upprustning av strandpromenaden.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2019 (§ 150) att utöka planuppdraget. 
Byggnadsnämnden beslutade om detsamma den 13 november 2019 (§ 124). Det utökade 
planuppdraget innebär att området norr om Pampas Marina, som idag har en varierad 
användning av hamnverksamhet, kontor, vägar mm, utvecklas med bostadsbebyggelse. 
Utvecklingsförslaget innefattar ca 900 nya bostäder, varav 20 sociala lägenheter, två förskolor 
med 4–6 avdelningar vardera samt lokaler i bottenvåningen. 
 
Stadens långsiktiga mål för området är att tillskapa en ny stadsdel i Solna. Ekelundsområdet blir 
en attraktiv del av Stockholmsregionens inre kärna, som binder samman olika delar av Huvudsta 
och skapar ökade stadskvaliteter samt ett attraktivt offentligt rum vid vattnet. I planeringen ingår 
att utreda möjligheten att tillskapa en ny entré från Västra Skogens tunnelbanestation.  
 
I och med att en strategisk miljöbedömning görs för detaljplanen, sker planprocessen med utökat 
förfarande enligt plan- och bygglagen. 
 
Solna stads gällande Översiktsplan 2030, antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016, och 
aktualiserad 2020, anger aktuellt planområde som framtida blandad stadsbebyggelse. Från Pampas 
mot Ekelund och Västra skogen planeras för att komplettera med ny bebyggelse, området som 
tas i anspråk för ramper till E4 minska ner. En tunnelbaneuppgång till Västra Skogens 
tunnelbanestation från området vid Ekelund, ska öppnas upp. Detaljplanen bedöms vara förenlig 
med översiktsplanen.  

Planförslaget 
Planområdet omfattar cirka 6 hektar. Området angränsar mot Ekelundsvägen i öster, Pampas 
Marina i söder, natur och vägområden i norr samt natur och befintlig bostadsbebyggelse i väster 
(Västra skogen). Inom området finns idag befintliga kontorsbyggnader samt industri- och 
verksamhetslokaler i anslutning till Pampas Marina. Planområdet innefattar följande fastigheter: 
Huvudsta 4:28, Huvudsta 4:24 samt del av Ekelund 1 vilka ägs av HSB Bostad AB. Planområdet 
innefattar även del av Huvudsta 4:18 och Huvudsta 4:21 som ägs av Solna stad.  
 
Detaljplanen utgör för tunnelbanans föreslagna gångtunnel under mark en ändringsplan genom 
tillägg. De detaljplaner som gäller jämsides med denna ändringsplan genom tillägg är 0402/1967 
och 0411/1973. Ändringsplanen genom tillägg innefattar Solna stads fastighet Huvudsta 4:18, 
samt de privatägda bostadsrättsföreningarna Ryttmästaren 1 och Majoren 1.  
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Ungefärligt planområde inom svart markering. Streckad linje representerar ändringsplan genom tillägg. 
 
Markanvändning inom planområdet består idag framför allt av kontorslokaler och 
hamnverksamhet invid Pampas marina samt naturmark och vägar. Utgångspunkter för 
exploatering har bland annat varit: 
 

- Tunnelbanans sträckning under mark gör att byggnader inte kan byggas eller rivas inom 
tunnelbanans skyddszon. Delar av det befintliga kontorshuset bevaras därför till en del, 
men föreslås utvecklas genom till- och påbyggnad. 

- Riskavstånd till Essingeledens ramper. 
- Planerad bebyggelse ska värna om naturmarken genom minimalt intrång i skogsområdet 

mot Västra skogen. 
- Strandskydd  

 
Den planerade bebyggelsen bildar ett område med nya bostadskvarter, kontor i en bevarad och 
tillbyggd del av det befintliga kontorshuset, förskola och lokal service tillsammans med en 
tillkommande entrén till Västra Skogen. Den nya bebyggelsen planeras utifrån två parallella stråk, 
ett mer fotgängarorienterat stråk utmed det bevarade kontorshuset ned mot vattnet, Hamnallén, 
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och ett befintligt, mer trafikorienterat stråk längs befintliga Ekelundsvägen. Framför kontorshuset 
ovan befintlig tunnelbana ersätts dagens parkeringsyta med en stadsdelpark.  
 
Hamnen, skogsslänten och Ekelundsvägens huvudgata utgör befintliga karaktärsmiljöer med 
betydelse för platsen, de ramar in den nya bebyggelsen som i sin tur växer fram kring en ny allé 
och en stadsdelspark som samlande stadsrum. Tillsammans utgör de 4 olika karaktärsmiljöer. 
Sammanlagt tillskapas 7 kvarter, varav ett kontorskvarter en park.  
 
Stadsstrukturen utgår från ett traditionellt rutnätsmönster med slutna kvarter centralt i området 
och halvslutna kvarter mot naturmarken i väster. Höjden på bebyggelsen håller sig till en 6–7 
våningsskala som relaterar till de olika gatornas bredd och karaktär. Mot skogen och mot större 
öppna rum, såsom Mälaren tillåts något högre bebyggelse. 
 

 
Illustrationsplan med föreslagna kvarter, Kjellander Sjöberg. 
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Kvarterens utformning har en sammanhållen form- och höjdmässig karaktär, där enskilda 
avvikelser skapar avläsbara fokuspunkter i stadsbilden och framhäver topografin eller viktiga 
platser och möten med omgivningen, såsom det fristående punkthuset vid parken och de resliga 
gavlarna mot hamnen och skogsslänten. Den visuellt exponerade bebyggelsen längs 
Ekelundsvägen skapar tillsammans med Hamnkvarteret en tydlig stadsfront mot omgivningen. 
 
Gällande trafik skapas ett gång- och cykelvägnät som upplevs som gent, sammanhängande, 
trafiksäkert och orienterbart. Ekelundsvägen föreslås omvandlas till stadsgata med 1+1 körfält. 
Den nya exploateringen försörjs via två infarter: en i områdets norra del och en i områdets södra 
del. Nord-sydligt genom området länkar Hamnallén ihop de två infarterna med marinan och 
Karlbergs strand. Parkering för bilister och cyklister inom planområdet anordnas i första hand på 
kvartersmark. 
 
En planerad stationsbyggnad för tillkommande entré till Västra skogens tunnelbana placeras 
centralt inom planområdet bredvid kontorshuset. Från stationsentrén skapas en gångtunnel till 
befintligt stationsområde. Inom utredningsarbete om anslutning till befintlig tunnelbana har 
alternativ tagits fram med olika anslutningspunkter till befintlig station. Alternativen utreds vidare 
under planarbetet, beslut tas av Trafikförvaltningen.  
 

 
Bebyggelseförslag av Kjellander Sjöberg. Bild: Darcstudio. 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Detaljplanens genomförande har bedömts medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning. En miljöbedömning görs därför för denna plan, vilket bland annat innebär att 
en MKB upprättas. Ett avgränsningssamråd har hållits med länsstyrelsen angående omfattning 
och detaljeringsgrad för detaljplanens MKB. 
 
Följande har bedömts vara betydande miljöaspekter: 
 

• Buller och vibrationer 
• Luftföroreningar 
• Miljökvalitetsnormer för vatten, risk för översvämning/skyfall 
• Strandskydd 
• Markföroreningar 
• Naturmiljö och grönstruktur 
• Risk 

Samlad bedömning av planens konsekvenser 
Detaljplanens utformning bedöms innebära såväl positiva som negativa konsekvenser. De 
negativa konsekvenserna bedöms till stor del kunna hanteras med olika typer av skydds- och 
förstärkningsåtgärder. Förslaget kan härmed anses vara förenligt med 2 och 3 kap. miljöbalken i 
det avseende att det inte medför skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa 
eller säkerhet. När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1 § MB och 2 kap. 2 § PBL att mark- 
och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
 
Planens genomförande innebär en förtätning i ett centralt och strategiskt läge mellan Solna och 
Stockholm. Detta medger goda förutsättningar för effektivt markutnyttjande samt skapar goda 
möjligheter för att stärka och utveckla goda kollektivtrafikförbindelser. Planen medför också 
möjlighet att tillskapa och utöka serviceutbudet vilket också talar för 
hushållningsbestämmelserna. 
 
Stora delar av marken inom planområdet är i huvudsak redan ianspråktagen av bebyggelse och 
hårdgjorda ytor såsom parkering och vägar. Utveckling som succesivt har skett i området senaste 
årtionde har inneburit en stegvis förändring och fragmentering av landskapet. Sett ur ett regionalt 
perspektiv innebär principen att ”bygga staden inåt” att större sammanhängande grönområden, 
som är av värde för både biologisk mångfald och rekreation kan bevaras och utvecklas, medan 
redan exploaterad mark tas i anspråk för ny stadsbebyggelse. Med stöd av ovanstående kan det 
därmed anses vara god hushållning med mark- och naturresurser att fortsätta använda den redan 
ianspråktagna marken för att skapa en tätare stadsdel. 
 
På gång- och cykelavstånd kommer boende och besökare enkelt att kunna ta sig till Stockholms 
city. Området är även bra beläget ur kommunikationssynpunkt då en sekundär 
tunnelbaneuppgång till Västra skogens tunnelbanestation kan möjliggöras inom det 
nya området. Västra skogen är en bra kollektivtrafiknod, där byte till ett flertal busslinjer in till 
Stockholm city och andra delar av Solna är möjlig.  

I SOLNASTAD 



 

SID 7 (8) 
 

 
 
Sammanhållen och levande stad 
Solna stads framtida utveckling kommer bland annat till uttryck i en vision som lyder på följande 
sätt: Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. 
Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet 
och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft. 
 
Byggnadsnämnden ska enligt beslutat nämndmål planera för nya bostäder, arbetsplatser och 
service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt 
transportsystem. Till dessa mål bedöms aktuell detaljplan bidra på följande sätt: 
 

• Förtätning i ett centralt och strategiskt läge mellan Stockholm och Solna, vilket ger goda 
förutsättningar för effektivt markutnyttjande och goda möjligheter för att stärka och 
utveckla goda kollektiva trafikförbindelser samt möjlighet att tillskapa och utöka 
serviceutbudet. Ekelundsområdet blir en attraktiv del av Stockholmsregionens inre kärna, 
som binder samman olika delar av Huvudsta och skapar ökade stadskvaliteter samt ett 
attraktivt offentligt rum vid vattnet. 

• Väl integrerade gaturum i form av tydligt kopplad kvartersstad med tydliga gränser mellan 
kvartersmark och allmän plats. 

• Blandade funktioner i form av kontor, bostäder, förskola, parkytor samt stora inslag av 
centrumändamål med handel och service. 

• Generösa trottoarer och cykelstråk för vistelse, rörelse, möten med mera. 
• Valda lokalgator utformas som gångfartsområden, där nödvändig biltrafik sker i gångfart 

och på de gåendes villkor. Garageinfarter undviks på dessa stråk, för att ytterligare ge 
gatorna en torgfunktion som med grönska och sittmöbler ska inbjuda till vistelse. 

• Grönska är av stor vikt för intrycket och upplevelsen av en levande stad. Parkytor, 
växtbäddar/planteringar och träd i gaturum och på innergårdar kan, förutom rekreativa 
aspekter, även fylla funktioner för omhändertagande av dagvatten. 

• En ny entré till Västra skogen tillgängliggör området och förkortar gångavstånden. En ny 
entré underlättar hållbart resande för de boende i de nya kvarteren och kopplar till 
publika platser så som park och naturstråk utmed Mälaren samt kringliggande fastigheter 
och verksamheter i närområdet. 

• Att det rör sig fler människor i området kan leda till att området upplevs mer tryggt. 
 
Beslutsunderlag 
Följande planhandlingar och underlag ligger till grund för detta beslut: 
 
Planhandlingar 

• Plankarta (juni 2022)  
• Planbeskrivning (juni 2022) 
• MKB, Iterio 2022-06-13  

 
Underlag 

• PM Trafik, Iterio 2022-05-06 
• Riskanalys, Brandskyddslaget 2022-04-22 
• Vibrationsutredning, Acad 2022-04-11 
• Barnkonsekvensanalys, Iterio 2022-05-30 
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• Markmiljöundersökning, Iterio 2022-04-11 
• NVI-rapport, Adoxa naturvård 2022-02-22 
• Luftkvalitetsutredning, SLB-analys 2022-04-22 
• Bullerutredningen, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 2022-05-06 
• Dagvattenutredning, WRS AB 2022-05-31 
• PM Geoteknik, Iterio 2022-04-20 
• Undersökningsrapport Geoteknik (MUR), Iterio 2022-04-20 
• Illustrationsbilaga, Kjellander Sjöberg 2022-06-13 
• PM Kulturvärden Ekelund 1, Tyréns 2022-04-22 
• PM Kulturmiljö, Tyréns 2022-04-22  
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas
gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

LokalgataGATA1

HuvudgataGATA2

ParkPARK

TorgTORG

Kvartersmark
BostäderB

CentrumC

Tekniska anläggningarE

KontorK

ParkeringP

SkolaS

Tunnelbana i tunnel, skyddszon samt tillhörande utrymmen
under mark

(T1)

Tunnelbana i tunnel, skyddszon samt tillhörande utrymmen
under mark.  Användningen avgränsas i höjdled från nivå
angiven i halvcirkel till -14 meter under angivet nollplan

(T2)

Stationsentré för tunnelbanaT

Gångtunnel och entréfunktion för tunnelbana.
Användningen samt planområdet avgränsas i höjdled från
nivå angiven i b1 till -14 meter under angivet nollplan

(T3)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Upphävande av strandskydd

a1 Strandskyddet är upphävt (begränsas av sekundär
egenskapsgräns)

Utformning av allmän plats
ej stadigvarande Yta ska utformas så att den inte uppmuntrar till

stadigvarande vistelse
trappa Trappa ska finnas

Villkor för lov
a2 Marklov får inte ges för ingrepp i mark i form av schaktning,

pålning, borrning och uppfyllnad förrän tillräckliga
skyddsåtgärder som säkerställer att underliggande
tunnelbanekonstruktion inte skadas har kommit till stånd

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad. Balkong får anordnas

Marken får endast förses med bostadskomplement och
teknikutrymmen under gårdsbjälklag och
komplementbyggnad ovan gårdsbjälklag om max 30 kvm
bruttoarea per kvarter. Balkong får anordnas
Endast tunnelbana i tunnel och tillhörande utrymmen under
mark

Byggnaders användning
s1 Byggnadens bottenvåning mot allmän plats får endast

användas för centrumändamål och entréer till byggnad.

Höjd på byggnadsverk

+0,0 Högsta byggnadshöjd är 0,0 meter över angivet nollplan

+0,0 Högsta nockhöjd är 0,0 meter över angivet nollplan

Markens anordnande och vegetation
n1 Träd med en stamdiameter som mäter minst 30 cm 1

meter ovan mark får endast fällas om det är sjukt eller
utgör en säkerhetsrisk

n2 Om skola anordnas ska skolgård om sammanlagt minst
1000 kvadratmeter per skola anläggas

Stängsel, utfart och annan utgång
Utfartsförbud

Upphävande av strandskydd
a3 Strandskyddet är upphävt

Utformning
f1 Byggnadens översta våning ska utformas med minst 1,8

meters indrag från gatufasad
f2 Byggnadens två översta våningar ska utformas som

indragen våning. Indragen ska vara minst 1,75 meter per
våning mot öst, väst och syd. Utmed gavel mot norr ska
indraget vara minst 0,5 meter per våning

f3 Byggnadens översta våning ska utformas med sluttande
tak. Största takvinkel är 67 grader. Takfallet ska sträcka sig
från takfot mot gata till nock. Där översta våningen enligt f1
ska utformas med indrag från gatufasad får takfallet
sträcka sig från golvnivå vid indragets avslut till nock

f4 Mot allmän plats får balkonger inte utgöra mer än 1/3 av
fasadens längd

f5 Mot kvartersmark får balkonger inte utgöra mer än 1/3 av
fasadens längd

f6 Högsta antal våningar på byggnad är 6
f7 Högsta antal våningar på byggnad är 7
f8 Högsta antal våningar på byggnad är 8
f9 Högsta antal våningar på byggnad är 9
f10 Högsta antal våningar på byggnad är 10
f11 Byggnad ska utformas med portik mellan gata och gård.

Portikens höjd ska motsvara två våningar från gatans nivå.
Utkragande balkong får inte anordnas ovanför portik

f12 Byggnad får utformas med takterrass. På takterrassen får
pergola uppföras med en högsta totalhöjd om 36 meter
över angivet nollplan. Pergola får uppta högst 40 procent
av takets yta

f13 Byggnad får utformas med takterrass. På takterrass får
pergola eller komplementbyggnad i form av t.ex. växthus
uppföras med en största sammanlagd area om 30 kvm.
Pergola eller komplementbyggnad undantas nockhöjd och
får överstiga denna med högst 3 meter

Utförande
b1 Lägsta schaktningsnivå är 2 meter under befintlig

marknivå. Nivån får underskridas vid byggande av
gångtunnel och entréfunktion för tunnelbana under mark

+12.5 Lägsta schaktningsnivå är 12.5 meter över nollplanet

b2 Fasad mot gata ska utföras med konstruktion som
motsvarar lägst brandteknisk klass EI30. Fönster och
inglasning av balkonger ska utföras i lägst brandteknisk
klass EW30. Fönster tillåts vara öppningsbara

b3 Byggnad ska utformas med minst en utrymningsväg som
mynnar bort från Essingeledens ramper. Friskluftsintag till
utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras bort från
Essingeledens ramper

Villkor för lov
a4 Marklov får inte ges för ingrepp i mark i form av schaktning,

pålning, borrning och uppfyllnad förrän tillräckliga
skyddsåtgärder som säkerställer att underliggande
tunnelbanekonstruktion inte skadas har kommit till stånd

Ändrad lovplikt
a5 Marklov krävs även för fällning av träd med en

stamdiameter som mäter minst 30 cm 1 meter ovan mark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL
KVARTERSMARK
Byggnaders användning

Centrum medges endast i bottenvåning av byggnad
Parkering avgränsas i höjdled upp till bjälklag mellan gatuplan och efterföljande våning.
Parkering medges inte i fasad mot allmän plats med undantag för garageinfart.

Skydd mot störningar
Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att
• alla bostadsrum i bostadslägenhet större än 35 kvadratmeter får högst 60 dB(A)
dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad eller minst hälften av bostadsrummen får sida
med högst 55 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå
(frifältsvärden) och den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) (frifältsvärde)
vid fönster till lägenheter om högst 35 kvadratmeter.
• gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och 50 dB(A)
dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till bostäderna.
• högst 40 dB(A) industri- och annat verksamhetsbuller nattetid vid planerade bostäder.
• Byggnader ska grundläggas och utformas så att maximal stomljudsnivå i rum för sömn
och vila ej överskrider 32 dB(A) FAST vid tågpassage

Utformning
Balkong tillåts kraga ut enligt illustration A.
Balkong ska utformas med frihöjd om minst 4 meter mot allmän plats
Om takkupor anordnas får de uppta högst 1/3 av takfallets utsträckning längs
horisontalplanet
Tak ska i huvudsak utformas som vegetationsbeklädda och klara ett jorddjup om minst 0,1
meter

Utförande
Underbyggda gårdars bjälklag ska klara 0,8 meters jorddjup på minst 50 % av den
underbyggda gårdsytan
Lägsta nivå för entréer, garageinfarter och öppningar i byggnader är +2,7 meter över
nollplanet. Konstruktioner som understiger +2,7 meter över nollplanet ska utföras
vattentäta

Gräns för ändring av gällande detaljplan.

Detaljplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen (2010:900) med stöd
av Boverkets Planbestämmelsekatalog version 2020-10-01

Genomförandetid är 10 år från det att planen fått laga kraft

Balkong får kraga ut högst
1,4 meter från fasadliv

Balkong får kraga ut högst
1,8 meter från fasadliv

Balkong får kraga ut högst
0,8 meter från fasadliv

Balkong får endast uppföras
med indrag från fasad eller
som fransk balkong

Genomförandetid

ILLUSTRATIONER

Illustration A

ö1 Marken får endast förses med tunnelbana i tunnel och
tillhörande utrymmen under mark, garage och
teknikutrymmen under gårdsbjällklag samt
komplementbyggnad om max 30 kvm bruttoarea ovan
gårdsbjälklag per kvarter
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Planens syfte  
Planen syftar till att möjliggöra ca 900 nya bostäder, varav 20 sociala lägenheter, två förskolor 
med 4–6 avdelningar samt lokaler i bottenvåningen. Planen syftar även till att möjliggöra en 
tillkommande entré till Västra Skogens tunnelbanestation. 

Handlingar 
Utöver denna planbeskrivning hör en plankarta med bestämmelser till detaljplanen. 
Dessutom har följande handlingar tagits fram som underlag till detaljplanen: 
 

• MKB, Iterio 2022-06-13 
• PM Trafik, Iterio 2022-05-06 
• Riskanalys, Brandskyddslaget 2022-04-22 
• Vibrationsutredning, Acad 2022-04-11 
• Barnkonsekvensanalys, Iterio 2022-05-30 
• Markmiljöundersökning, Iterio 2022-04-11 
• NVI-rapport, Adoxa naturvård 2022-02-22 
• Luftkvalitetsutredning, SLB-analys 2022-04-22 
• Bullerutredningen, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 2022-05-06 
• Dagvattenutredning, WRS AB 2022-05-31 
• PM Geoteknik, Iterio 2022-04-20 
• Undersökningsrapport Geoteknik (MUR), Iterio 2022-04-20 
• Illustrationsbilaga, Kjellander Sjöberg 2022-06-13 
• PM Kulturvärden Ekelund 1, Tyréns 2022-04-22 
• PM Kulturmiljö, Tyréns 2022-04-22  

 
En fastighetsförteckning tas fram inför samråd. 
 
Utöver ovanstående underlag till detaljplan sker ett parallellt utredningsarbete kring tillkommande 
tunnelbaneentré för Västra skogen. Trafikförvaltningen är huvudsaklig mottagare till dessa 
utredningar. De publiceras ej i samband med planhandlingarna då de utgör arbetsmaterial.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav den 19 juni 2017 (§ 118) byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
detaljplanearbete för utveckling av Ekelundsområdet i Huvudsta. Planarbetet betraktas som 
påbörjat vid denna tidpunkt. Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja planarbetet den 27 september 2017 (§ 106). Planuppdraget innefattade en 
utveckling av 300 nya bostäder, varav 20 sociala lägenheter, en förskola med 4–6 avdelningar 
samt lokaler i bottenvåningen. Planuppdraget innefattade även en upprustning av 
strandpromenaden.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2019 (§ 150) att utöka planuppdraget. 
Byggnadsnämnden beslutade om detsamma den 13 november 2019 (§ 124). Det utökade 
planuppdraget innebär att området norr om Pampas Marina, som idag har en varierad 
användning av hamnverksamhet, kontor, vägar mm, utvecklas med bostadsbebyggelse. 
Utvecklingsförslaget innefattar ca 900 nya bostäder, varav 20 sociala lägenheter, två förskolor 
med 4–6 avdelningar var samt lokaler i bottenvåningen. 
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Stadens långsiktiga mål för området är att tillskapa en ny stadsdel i Solna. Ekelundsområdet blir 
en attraktiv del av Stockholmsregionens inre kärna, som binder samman olika delar av Huvudsta 
och skapar ökade stadskvaliteter samt ett attraktivt offentligt rum vid vattnet. I planeringen ingår 
att utreda möjligheten att tillskapa en ny entré från Västra Skogens tunnelbanestation.  

Planområde 

 
Ungefärligt planområde inom svarta linjer. 
 
Planområdet omfattar cirka 6 hektar. Området angränsar mot Ekelundsvägen i öster, Pampas 
Marina i söder, natur och vägområden i norr samt natur och befintlig bostadsbebyggelse i väster 
(Västra skogen). Inom området finns idag befintliga kontorsbyggnader samt industri- och 
verksamhetslokaler i anslutning till Pampas Marina. Planområdet innefattar följande fastigheter: 
Huvudsta 4:28, Huvudsta 4:24 samt del av Ekelund 1 vilka ägs av HSB Bostad AB. Planområdet 
innefattar även del av Huvudsta 4:18 och Huvudsta 4:21 som ägs av Solna stad.  
 
Detaljplanen utgör för tunnelbanans föreslagna gångtunnel under mark en ändringsplan genom 
tillägg. De detaljplaner som gäller jämsides med denna ändringsplan genom tillägg är 0402/1967 
och 0411/1973. 
 
Redovisning av ändringar genom tillägg och detaljplan sker gemensamt i denna planbeskrivning 
och på tillhörande plankarta.  

Furuberg 
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Planområdet inom svart markering, skrafferat område markerar ändring genom tillägg. 
 
Ändringsplanen genom tillägg innefattar Solna stads fastighet Huvudsta 4:18, samt de privatägda 
bostadsrättsföreningarna Ryttmästaren 1 och Majoren 1.  

Miljöbedömning och MKB 
Detaljplanens genomförande har bedömts medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning. En miljöbedömning görs därför för denna plan, vilket bland annat innebär att 
en MKB upprättas. Ett avgränsningssamråd har hållits med länsstyrelsen angående omfattning 
och detaljeringsgrad för detaljplanens MKB. 
 
Följande har bedömts vara betydande miljöaspekter: 
 

• Buller och vibrationer 
• Luftföroreningar 
• Miljökvalitetsnormer för vatten, risk för översvämning/skyfall 
• Strandskydd 
• Markföroreningar 
• Naturmiljö och grönstruktur 
• Risk 
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Samlad bedömning av planens konsekvenser 
Detaljplanens utformning bedöms innebära såväl positiva som negativa konsekvenser. De 
negativa konsekvenserna bedöms till stor del kunna hanteras med olika typer av skydds- och 
förstärkningsåtgärder. Förslaget kan med detta bedömas vara förenligt med 2 och 3 kap. 
miljöbalken i det avseende att det inte medför skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för 
människors hälsa eller säkerhet. När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1 § MB och 2 kap. 2 
§ PBL att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
 
Planens genomförande innebär en förtätning i ett centralt och strategiskt läge mellan Solna och 
Stockholm. Detta medger goda förutsättningar för effektivt markutnyttjande samt skapar goda 
möjligheter för att stärka och utveckla goda kollektivtrafikförbindelser. Planen medför också 
möjlighet att tillskapa och utöka serviceutbudet vilket talar för hushållningsbestämmelserna. 
 
Stora delar av marken inom planområdet är i huvudsak redan ianspråktagen av bebyggelse och 
hårdgjorda ytor såsom parkering och vägar. En fragmentering av landskapet har skett på grund av 
den succesiva utveckling som har skett i området det senaste årtiondet. Sett ur ett regionalt 
perspektiv innebär principen att ”bygga staden inåt” att större sammanhängande grönområden, 
som är av värde för både biologisk mångfald och rekreation kan bevaras och utvecklas, medan 
redan exploaterad mark tas i anspråk för ny stadsbebyggelse. Med stöd av ovanstående kan det 
därmed anses vara god hushållning med mark- och naturresurser att fortsatta använda den redan 
ianspråktagna marken for att skapa en tätare stadsdel. 
 
På gång- och cykelavstånd kommer boende och besökare enkelt att kunna ta sig till Stockholms 
city samt andra viktiga målpunkter i regionen såsom centrala Solna och Sundbyberg. Området är 
även bra beläget ur kommunikationssynpunkt då en tillkommande entré till Västra skogens 
tunnelbanestation kan möjliggöras inom det nya området. Västra skogen är en bra 
kollektivtrafiknod, som trafikeras av två tunnelbanelinjer och där byte till ett flertal busslinjer in 
till Stockholm city och andra delar av Solna är möjlig.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Solna stads gällande Översiktsplan 2030, antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och 
aktualiserad 2020, anger aktuellt planområde som framtida blandad stadsbebyggelse. Från Pampas 
mot Ekelund och Västra skogen planeras för att komplettera med ny bebyggelse, området som 
tas i anspråk för ramper till E4 minska ner. Enligt översiktsplan finns en ambition om att en ny 
tunnelbaneuppgång till Västra Skogens tunnelbanestation från området vid Ekelund ska öppnas 
upp. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.  

Riksintressen 
Planområdet ligger inom hinderytan för Bromma flygplats som är utpekad som riksintresse för 
kommunikationsanläggning enligt 3 kap. 8 § miljöbalken (1998:808). Hinderytan innebär att 
bebyggelsen inom ytan inte får vara högre än hinderytans begränsning. För planområdet gäller en 
höjdbegränsning på 59,56 meter.  
 
Planområdet ligger i nära anslutning till riksintresse för yrkesfiske och Mälarens strandområde. 
Även E4 och E20 som löper ca 100 meter från planområdet utgör riksintressen för väg. 
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Miljöbalkens bestämmelser innebär att ett område som är av riksintresse för 
kommunikationsanläggning ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningen. Genomförandet av planen bedöms inte påverka riksintressen.   

Detaljplaner 
Inom planområdet gäller idag följande detaljplaner: 
 

• 0402/1967 – lagakraftvunnen 17 maj 1967 
• 0404/1968 – lagakraftvunnen 11 april 1968 
• 0401/1977 – lagakraftvunnen 1 februari 1977 
• P94/0829 – lagakraftvunnen 22 september 1994 
• P02/0826 – lagakraftvunnen 23 september 2002 

 
Ändringsplan genom tillägg innefattar utöver 0402/1967 även 0411/1973, lagakraftvunnen 23 
november 1973. Genomförandetiden för samtliga planer hat löpt ut.  
 

 
Ungefärligt aktuellt planområde inom svart linje samt collage av gällande planer i området. Streckad linje 
representerar ändringsplan genom tillägg.  

0401/1977 

• 
0404/1968 
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Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer 
Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer, godkänt av dåvarande stadsbyggnadsnämnden i 
januari 2008, ska fungera som standard vid utformning av allmän platsmark men även ge riktlinjer 
för utformning av kvartersmark. I gestaltningsprogrammet finns relevanta riktlinjer avseende 
bland annat gatuutformning och trädplantering som ska beaktas i detaljplanen. 

Miljöpolicy och strategi för stadens miljöarbete  
Miljöpolicy för Solna stad samt Strategi för Solna stads miljöarbete antogs 2015 och aktualitetsförklarades 
2020. Strategin utgår från miljöpolicyn som i sin tur utgår från den vision och de övergripande 
mål som finns formulerade i Solna stads verksamhetsplan och budget. Dokumenten är 
styrdokument för stadens miljöarbete och pekar ut riktningen för det övergripande miljöarbetet i 
staden. De uppsatta övergripande målen är hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god 
livsmiljö, och ska så långt möjligt implementeras i detaljplanen.  
 
De mål och strategier som främst är relevanta för detaljplanen är strategier för hållbar stadsutveckling 
där utgångspunkten för den fysiska planeringen är att skapa förutsättningar för effektivt 
markutnyttjande genom att i första hand bygga på redan exploaterad mark, bland annat. Behovet 
av resor och transporter med bil minskas genom att bland annat utnyttja goda kollektivlägen för 
bebyggelse. I strategier för en god livsmiljö ska parker och andra gröna ytor ingå som naturliga delar i 
stadsmiljön. I gaturum ska en grönare stadsmiljö med grönska som bidrar med ekotjänster 
främjas.  
 
Ett miljöprogram för projektet tas fram som kopplas till exploateringsavtalet. 

Klimatstrategi  
Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat antogs i december 2019 och 
slår fast stadens målsättningar inom klimatområdet. Den lyfter fram ett antal strategier med syfte 
att minska stadens klimatpåverkan och minimera de effekter som följer av ett förändrat klimat. 
Strategierna är uppdelade i strategier för minskad klimatpåverkan och strategier för anpassning till 
ett förändrat klimat. Klimatstrategin utgår från stadens vision och övergripande mål samt 
internationella, nationella och regionala målsättningar inom klimatområdet. Strategins klimatmål 
för staden är:  
 

• År 2045 ska Solna vara en klimatneutral stad med minimalt bidrag till växthusgasutsläpp 
utanför stadens geografiska område  

• Solna stad ska, i planeringen, skapa förutsättningar för ett långsiktigt robust samhälle som 
aktivt möter klimatförändringarna genom att minska klimatförändringens negativa 
effekter 

 
De strategier för minskad klimatpåverkan som främst är relevanta för detaljplanen är att staden ska 
arbeta för att minska behovet av resor och transporter och bil genom att bland annat skapa en tät 
stadsstruktur med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Vidare ska förutsättningar 
för mer effektiva transporter skapas genom att främja lösningar som bilpooler och 
mobilitetstjänser. Staden ska uppmuntra till energieffektiva byggnader och skapa förutsättningar 
för alternativa småskaliga förnybara lösningar som solenergi. Staden ska även främja minskad 
klimatpåverkan från avfall genom att bland annat möjliggöra för ökad materialåtervinning bland 
hushåll.  
 
De strategier för anpassning till ett förändrat klimat som främst är relevanta för detaljplanen är att 
staden ska säkerställa att bebyggelse och infrastruktur vid extremregn (upp till 100-årsregn) och 
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översvämningar inte kan leda till allvarliga skador. Staden ska även beakta vegetationens betydelse 
i stadsmiljön för att jämna ut temperatur, sänka värmetoppar och ge tillgång till skuggning. 
Verksamhetslokaler där riskgrupper uppehåller sig ska planeras så att möjlighet till skuggning och 
solavskärmning finns. 

Dagvattenstrategi  
Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad antogs i december 2017. Dagvattenstrategin är ett 
styrande dokument och ett verktyg för att främja en fortsatt hållbar dagvattenhantering. Strategin 
ska verka för att:  
 

• Minimera föroreningar i dagvatten och säkerställa god vattenkvalitet  
• Minimera översvämningsrisker och ta hänsyn till förutsättningar av ett förändrat klimat  
• Möjliggöra att dagvattenhanteringen bidrar till mervärden i stadsmiljön  
• Säkerställa att den långsiktiga dagvattenhanteringen sker på ett effektivt sätt  

 
Några av de riktlinjer som nämns i dagvattenstrategin är att dagvattnet ska omhändertas och 
renas lokalt så nära källan som möjligt och med bästa möjliga teknik. Dagvattenhanteringen ska 
utformas så att en nederbörd på minst 20 millimeter vid varje givet nederbördstillfälle fördröjs 
och renas. Dagvattnet får inte riskera att orsaka skadliga översvämningar inom eller utom 
planområdet, varken nu eller i ett framtida förändrat klimat. Dagvattnet ska även användas som 
en resurs för att skapa attraktiva och funktionella inslag i stadsmiljön.  
 
Dagvattenstrategin ska så långt som möjligt implementeras i detaljplanen. En dagvattenutredning 
med åtgärder har tagits fram till detaljplanen för att säkerställa att dagvattnet hanteras på ett 
hållbart sätt enligt dagvattenstrategin. Föreslagna åtgärder ska kopplas till kommande 
exploateringsavtal för att säkerställa genomförandet av åtgärderna. 

Grönplan  
Grönplan för Solna stad antogs i juni 2016 och är ett strategiskt planeringsunderlag med syfte att 
tillvarata och utveckla Solnas park-, natur- och kulturmiljöer. Grönplanen har fem övergripande 
strategier för parker och natur som ska verka för:  
 

• Parker, natur och gröna stråk som en självklar del av den hållbara staden  
• Optimering av grönstrukturens ekotjänster  
• Rörelse och vila  
• Biologisk mångfald  
• Skönhetsupplevelser  

 
För delar av planområdet anger grönplanen strövområde/landskapspark. Ett socialt viktigt stråk 
löper längs med stranden, och ett socialt stråk föreslås utvecklas från Ingentingområdet mot 
Pampas marina genom planområdet.   
 
De strategier som främst är relevanta för detaljplanen är att planera för en tät stad där parker och 
andra grönytor ingår som naturliga delar i stadsmiljön i ett samspel med stadsmässiga värden. 
Gaturummen bör utvecklas för ett mer aktivt stadsliv som inbjuder till aktiviteter. I planeringen 
ska det även avsättas yta för att kunna fördröja och infiltrera dagvatten i exempelvis 
gatuplanteringar, takytor och grönytor i trafikmiljöer. En viktig ekosystemtjänst i stadsmiljö är 
vegetationens förmåga att reglera det lokala och regionala klimatet genom transpiration, 
skuggning och vindskydd. Med rätt placering kan vegetation även dämpa buller. Inriktningen ska 
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vara att planera för mer grönska längs gator och trafikleder. Vid val av ny vegetation bör alltid 
beaktas om det finns alternativa växtval som är mer gynnsamma för biologisk mångfald. 

Cykelplan  
Solna stads cykelplan antogs i maj 2016, och aktualiserades 2020. Cykelplanen ska skapa 
förutsättningar för att göra cykel till ett attraktivt transportmedel och anger riktlinjer för hur 
tillgängligheten kan utvecklas på kort och lång sikt. I cykelplanen redovisas statusen på befintligt 
cykelvägnät (regionala cykelstråk och huvudcykelstråk) och anger förbättringsförslag för 
cykelstråken.  
 
Längs Karlberg strand löper Sundbybergstråket, ett regionalt cykelstråk. Stråket ansluter till 
Stockholms cykelvägnät vid Ekelundsbron och sträcker sig via Pampas marina, Huvudsta gård, 
Huvudsta centrum och Gränsgatan till cykelvägnätet i Sundbyberg. Stråket är en viktig 
förbindelse mellan de centrala delarna av Sundbyberg och Stockholms innerstad. Det finns behov 
av målade enkelriktade cykelfält på de delar av stråket, som går i blandtrafik. Vidare behöver 
anslutningen mellan Karlbergs strand och cykelvägen utformas tydligare. Huvudcykelstråk 13 
mellan Karlbergs slott och Solna strand har en gemensam sträckning med Sundbybergsstråket på 
delen väster om Ekelundsbron och till Huvudsta gård. 
 

  
Sundbybergsstråket till vänster (även huvudcykelstråk 13 delar sträckning vid planområdet), och 
huvudcykelstråk 3 till höger. Planområdets ungefärliga läge inringat. 
 
Längs Ekelundsvägen löper huvudcykelstråk 3 mellan Ekelund och Solna centrum. Stråket startar 
på Ekelundsbron och går på cykelvägar och cykelbanor parallellt med Ekelundsvägen till 
Terminalvägen. Stråket har gemensam sträckning med Sundbybergsstråket mellan Ekelundsbron 
och Karlbergs strand samt gemensam sträckning med Solnastråket väster om järnvägsbron. 
Sträckan mellan Ekelundsbron och Karlbergs strand är den cykelvägssträcka i Solna som har det 
största cykeltrafikflödet. Den är också relativt smal och det finns ett behov av breddning. 
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Plan för säkrare och tryggare skolvägar  
Planen för säkrare och tryggare skolvägar är framtagen i syfte att stödja arbetet med att skapa 
säkrare och tryggare trafikmiljöer i skolornas närhet samt längs stråk till och från skolorna. Planen 
syftar till att ge inspiration och att redovisa konkreta åtgärder och förslag på hur staden bör 
arbeta långsiktigt med frågorna. Målet med arbetet utifrån planen är att höja trafiksäkerheten i 
den fysiska miljön vid stadens skolvägar och att öka den upplevda tryggheten i trafikmiljön. 
Planen omfattar barnens transporter till och från skolan.  

Trafikplan  
Trafikplan för ett växande och hållbart Solna antogs i november 2021. Syftet med trafikplanen är 
tydliggöra stadens inriktning och strategier för trafiksystemet, med utgångspunkt från Solna stads 
vision, översiktsplan och klimatstrategi. För att uppnå visionen, översiktsplanen och 
klimatstrategin har fyra övergripande strategier lagts fast för utvecklingen av Solnas trafiksystem: 
 

• Minska behovet av resor och transporter med bil  
• Verka för fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken  
• Utnyttja goda kollektivtrafiklägen för bebyggelse  
• Fortsätta utveckla gång- och cykelinfrastrukturen  

 
Utöver dessa finns särskilda strategier för respektive trafikslag – gång- och cykeltrafik, biltrafik, 
kollektivtrafik och godstrafik. Inriktningen är att främja framkomlighet, tillgänglighet och 
trafiksäkerhet i Solna för alla trafikslagen. 

Parkeringsnorm  
Utvecklad parkeringsnorm för Solna stad antogs i november 2021 och specificerar behovet av antalet 
bil- och cykelparkeringsplatser för bostäder och verksamheter. Parkeringsnormen är flexibel, med 
ett mål att styra mot minskad biltrafik och bilägande, i linje med trafikstrategin. 
Parkeringsnormen understryker att det ska göras en mobilitetsutredning i samband med 
detaljplan för att fastställa efterfrågan och hantering av parkeringsplatser. Den nya normen 
möjliggör ersättning av parkeringsplatser genom mobilitetstjänser som t ex bilpool. 

Bebyggelse: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Stads- och landskapsbild 
Planområdet ligger till stor del inom en dalgång med jämn, lågt liggande markyta omgiven av 
hällmarker. Hällmarkerna och den varierande topografin är en viktig karaktärsskapande del av 
miljön. Ett stort skogsområde täcker slänten ner mot det relativt flacka området som utgör 
planområdet. I stadsstrukturen utgör platsen ett rum omgivet av storskaliga trafikstrukturer och 
byggnader. Dalen är belägen nedanför Västra skogen, som med sina höga punkthus tillsammans 
med PostNords huvudkontor utgör tydliga motiv i landskapet. I syd ligger Pampas Marina vid 
Ulvsundasjön.   
 
Det synliga läget, goda kommunikationer och närheten till centrala Stockholm och Solna innebär 
en potential och attraktivitet för stadsutveckling. Det vattennära läget är en stor kvalitet, där 
området angränsar till en aktiv marina och en attraktiv strandpromenad. Skogsområdet i väst har 
påtagliga natur- och rekreationsvärden medan det befintliga kontorshuset har tappat i 
ändamålsenlighet och attraktivitet. Den östra delen av området domineras av parkeringsytor och 
Ekelundsvägens breda gatuområde, belägen invid Essingeledens vägramper. Området präglas 
idag av infrastruktur och bebyggelse från 1960-talet och framåt, såväl inom området som vid 
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områdets yttre gräns. Punkthusens placering berättar om tidens medvetna val att manifestera och 
utnyttja topografin i stadsbyggandet.  
 

 
Flygvy över området sett från Ulvsundasjön.  
 
Genom den tillkommande bebyggelsen förändras landskapsbilden med en ny stadsfront, främst 
sett från vattnet och från nordvästra Kungsholmen, men även för passerande på Essingeleden 
kommer vyn att förändras. Från att ha varit ett område karaktäriserat av hamnbyggnader, 
impediment och utan hög bebyggelse kommer området omvandlas och utvecklas till att bli 
bostadsområde med stadskaraktär. 
 
Platsen kommer inte helt att växa ihop med de närliggande stadsdelarna i ett utbyggt 
sammanhang förrän i senare etapper norrut, men blir mycket viktig som delmoment i ett större 
sammanhang. Med nya gångkopplingar västerut så skapas redan i denna första etapp en starkare 
koppling mellan Västra Skogen och Ekelund. Både nära och på håll kommer utbyggnaden fylla en 
funktion, i samspel med omgivningens bebyggelse, topografi och trafikleder. Den nya 
bebyggelsen bidrar till orienterbarhet och som avläsbar målpunkt i det brokiga stadslandskapet. 
 
Västra skogens bebyggelse på höjden har effektfull verkan i stadsbilden och är ett betydelsefullt 
uttryck för sin tids stadsbyggande. De är viktiga landmärken, och bevaras genom den planerade 
bebyggelsens läge och höjdskala. 

Befintlig och planerad bebyggelse 
Inom planområdet finns idag ett befintligt kontorshus, f.d. Arbetsmiljöverket från 1970-talet, 
inom fastigheten Ekelund 1. Inom Huvudsta 4:28 och Huvudsta 4:24 finns blandad småindustri 
och verksamheter kopplade till Pampas Marina som uppfördes under 1990-talet. För 
kontorshuset föreslås att delar av byggnaden rivs, medan bebyggelsen inom Huvudsta 4:28 och 
4:24 föreslås rivas helt.  
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En illustrationsbilaga har tagits fram som redovisar föreslagen utveckling. (Kjellander Sjöberg 
2022-06-13). Inför granskning avses ett gestaltningsprogram tas fram som knyts till 
exploateringsavtalet.  
 
Den planerade bebyggelsen bildar ett område med nya bostadskvarter, kontor i en bevarad och 
tillbyggd del av det befintliga kontorshuset, förskola och lokal service tillsammans med en 
tillkommande entrén till Västra Skogen. Stadsstrukturen utgår från ett traditionellt rutnätsmönster 
med slutna kvarter centralt i området och halvslutna kvarter mot naturmarken i väster. Höjden på 
bebyggelsen håller sig till en 6–7 våningsskala som relaterar till de olika gatornas bredd och 
karaktär. Mot skogen och mot större öppna rum, såsom Mälaren tillåts något högre bebyggelse.  
Kvarterens utformning har en sammanhållen form- och höjdmässig karaktär, där enskilda 
avvikelser skapar avläsbara fokuspunkter i stadsbilden och framhäver topografin eller viktiga 
platser och möten med omgivningen, såsom det fristående punkthuset vid parken och de resliga 
gavlarna mot hamnen och skogsslänten. Den visuellt exponerade bebyggelsen längs 
Ekelundsvägen skapar tillsammans med Hamnkvarteret en tydlig stadsfront mot omgivningen. 
 
Den nya strukturen och bebyggelsen planeras utifrån två parallella stråk, ett mer 
fotgängarorienterat stråk utmed det bevarade kontorshuset ned mot vattnet, Hamnallén, och ett 
befintligt, mer trafikorienterat stråk längs befintliga Ekelundsvägen. Framför kontorshuset ovan 
befintlig tunnelbana ersätts dagens parkeringsyta med en stadsdelpark. En tydlig gatuhierarki 
skapas med bredare huvudstråk i nord-sydlig riktning och mindre, intima tvärgator däremellan 
med en tydlig bostadskaraktär. 
 
Hamnen, skogsslänten och Ekelundsvägens huvudgata utgör befintliga karaktärsmiljöer med 
betydelse för platsen, de ramar in den nya bebyggelsen som i sin tur växer fram kring en ny allé 
och en stadsdelspark som samlande stadsrum. Tillsammans utgör de 4 olika karaktärsmiljöer. 
Sammanlagt tillskapas 7 kvarter, varav ett kontorskvarter en park.  
 

 
Typsektioner mellan skogsområdet och Ekelundsvägen. Blå indikerar bostadsanvändning, grå parkering och röd 
service. Kjellander Sjöberg.  
 

o/paektion ~A, Slänten - Hamnall&n - lnnergllird - Ekelundsvägen, Skala 1 :1000 

:=L._____Ll 

=1 
o/paektion B--B, Slänten - Hamnallån - Innergård - Ekelundwägen, Skala 1 :1000 
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Stadsdelen växer fram mellan skogssluttningen i väster och det öppna trafiklandskapet i öster, två 
väsensskilda miljöer. I förslaget kantas skogsbrynet med halvöppna kvarter och gårdsrum som 
varsamt ramar in grönområdet, och bygger vidare på kontorshusets befintliga struktur. Mot 
Ekelundsvägen utformas bebyggelsen som en sammanhållen och stadsmässig struktur som sluter 
om bostadsgårdarna, vilket skapar en bättre ljudmiljö och ett gynnsammare mikroklimat till 
området i stort. En grön allé löper genom stadsdelen och förbinder viktiga målpunkter som 
hamn, park och ny tunnelbaneentré. Boendeparkering i området sker under förhöjda 
gårdsbjälklag inom kvarteren. 
 

 
Illustrationsplan med föreslagna kvarter, Kjellander Sjöberg.  
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Allén och parken  

 
Hamnallén, sett från norra släntkvarteret med vy mot parken och vattnet. Tunnelbanans förplats skymtas till 
höger i bild. Kjellander Sjöberg. Bild: Darcstudio. 
 
Hamnallén blir områdets gröna ”sällskapsrum”, och knyter ihop stråk och målpunkter; hamnen 
parken, verksamheter, förskola och ny tunnelbaneuppgång. Stråket länkar även samman olika 
grönytor; parken, skogsslänten och innergårdar. Parken blir en mångfunktionell grönyta för bland 
annat lek. I översiktsplanen finns ett stråk utpekat för social förbindelse genom området från 
Solna centrum till Ulvsundasjön vilket införlivas genom Hamnallén där fordonstrafik begränsas 
och gång och cykel prioriteras. Längs generösa trottoarer tillåts verksamheter spilla ut, gröna ytor 
i gata och park blir ett trevligt inslag samtidigt som det hanterar dagvatten.  
 
Från norr sluttar området mot söder. Alléns lutning mot vattnet fångas upp i taklandskapets 
riktning med brant lutande tak och på dess östra sida indragna översta våningar. Hörnlägen 
markeras och får en egen utformning, medan längsgående byggnader får ett sammanhållet uttryck 
med indragna takvåningar. I strategiska lägen med goda utsikter skapas gemensamma rum för 
vistelse för de boende. Den för allén karaktäristiska utformningen av taklandskap säkerställs 
genom bestämmelserna f1 Byggnadens översta våning ska utformas med minst 1,8 meters indrag från 
gatufasad, och f3 Byggnadens översta våning ska utformas med sluttande tak. Största takvinkel är 67 grader. 
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Takfallet ska sträcka sig från takfot mot gata till nock. Där översta våningen enligt f1 ska utformas med indrag 
från gatufasad får takfallet sträcka sig från golvnivå vid indragets avslut till nock. 

Kontorshuset 
Kontorshuset ramar in stadsdelsparken tillsammans med parkkvarteren. Byggnaden utgör en 
historisk årsring på platsen som en kvarvarande del av Arbetsmiljöverkets kontorsbyggnad. 
Gestaltningen syftar till att ta tillvara befintlig byggnadstypologi och komplettera med tydligt 
avvikande uttryck för att tydligt markera skillnaden mellan äldre och ny bebyggelse.  
 

 
Kontorshuset förnyas genom till- och påbyggnation. Byggnaden öppnar sig mot parken, centralt i strukturen 
tillsammans med tunnelbanans tillkommande entré till Västra skogen. Bebyggelseförslag genom Strategisk 
Arkitektur. Bild: Darcstudio. 

Entrébyggnad till Västra skogens tunnelbana 
Den nya entrén placeras mellan den bevarade delen av kontorshuset och nytt planerat kvarter. 
Placeringen formar tillsammans med gaveln på kontorshuset en väl definierad plats. I de 
anslutande kvarteren möjliggörs för lokaler i bottenvåningen. En förplats skapas i form av ett 
torg som kopplas samman med Hamnallén och parken. 
 
Placeringen innebär att entrén kommer centralt i det nya området mot det stora parkrummet. 
Från torget leder en trappa upp mot skogen och ansluter till en gångväg upp mot Västra skogen 
och bildar därmed en av flera nya, gena kopplingar mot stadsdelen.  
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Utsnitt från illustrationsplan, Urbio. 

Hamnen 

 
Området får en ny front mot vattnet. Kjellander Sjöberg. Bild: Darcstudio. 
 
Längs hamnen utvecklas befintlig strandpromenad och cykelväg, biltrafik begränsas. Bebyggelsen 
ramar in rummet vid vattnet och skapar en stadsfront som möter bebyggelse över vattnet. Mot 
hamnen planeras en yta som inrymmer uteservering och en plats att blicka ut över vattnet från. 
Platsen angränsar till Pampas marina, en aktiv småbåts- och husbåtshamn. 
 
Den trappande formen påminner om den klassiska byggnadssiluett som återfinns kring 
storstadens kajer och stränder. Sockelvåningen utgör en attraktiv miljö för restauranger och 
caféer. På den upphöjda gården skapas utsiktsterrasser för de boende som släpper in vyn och 
ljuset på den gröna innergården. Den karaktäristiska trappande gestaltningen säkerställs genom 
bestämmelsen f2 Byggnadens två översta våningar ska utformas som indragen våning. Indragen ska vara minst 
1,75 meter per våning mot öst, väst och syd. Utmed gavel mot norr ska indraget vara minst 0,5 meter per våning 

Stationsentré 
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Skogsslänten 

 
Södra släntkvarteret sett från skogen. Genom en trappkoppling nås Västra skogens tillkommande entré, som 
skymtas i nedre vänsterhörnet. Kjellander Sjöberg. Bild: Darcstudio. 
 
Längs slänten finns ett skogsområde i kuperad terräng med värdefullt trädbestånd. I skogen finns 
plats för lek och kojbygge. Gångvägen som löper längs skogen förbinder hamnen med Västra 
skogen och föreslås utvecklas och koppla samman flera områden inom mot slänten och Västra 
skogen.  
 
Släntkvarteren omfamnar naturmiljön med en öppen kvarterstruktur skapar en  
övergång från skog till bostadsgård, i norr med en stor förskolegård med direkt koppling till 
naturmarken. Det befintliga kontorskvarteret byggs om och till för att tydligare rikta sig mot 
skogens grönska som målpunkt. Bostadskvarteren avslutas med flyglar som anpassas till skogen. 
Kvartersgavlarna följer topografin och den befintliga gångvägens sträckning. Taklandskapets 
geometri trappar likt skogssluttningen ned mot allén. 

Ekelundsvägen och entrégatorna 
Ekelundsvägen blir en urban front synlig från omgivningen som får programmerade 
platsbildningar. Cykelstråk löper längs med Ekelundsvägen. Gatans nya gestaltning går från att 
vara en genomfartsled med bred sektion till att bli en mer smal stadsgata med byggnader som 
landar i trottoar. Bebyggelsen får ett stadsmässigt uttryck med sammanhållna fasader och skapar 
på så sätt en tydlig, identifierbar front på långt avstånd. Taklutningar och indrag utformas likt 
allén och säkerställs även här med bestämmelserna f1 och f3. 
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Bebyggelseförslag av Kjellander Sjöberg. Bild: Darcstudio. 

Offentlig och kommersiell service 
Lokaler i bottenvåning föreslås i samtliga kvarter, och säkerställs i plan i lägen mot hamnen, 
parken samt inom kontorshuset mot Hamnallén. Förskolor planeras i lägen mot skogsslänten, 
dels för närhet till naturområden, och dels för att komma längre bort från trafikerade lägen. I 
enlighet med den gatuhierarki som beskrivits tidigare ska lokaler i huvudsak orienteras mot allén 
men även mot övriga viktiga publika ytor, hamnen och parken. Genom bestämmelse s1 Byggnadens 
bottenvåning mot allmän plats får endast användas för centrumändamål och entréer till byggnad säkerställs att 
bottenvåning öppnas med lokaler mot allmän plats.  

Strategier för utformning 
Balkongarkitekturen tillåts variera i stor utsträckning inom området och anpassas till gatans 
typologi och bredd. Hamnallén blir ett viktigt stråk som föreslås förlängas mot norr i kommande 
etapper. Hamnallén är fotgängarorienterad med generösa ytor för gång- och cykel, samt 
gatuplantering. Inslag av balkonger ska inte dominera intrycket då allén blir ett viktigt stråk som 
binder samman stadsdelar och som ska upplevas från ögonhöjd. Med ett par undantag tillåts mot 
allén balkonger kraga ut med 1,4 m och uppta högst 1/3 av fasadlängden. Balkongernas 
utkragning i området säkerställs med en generell bestämmelse för all kvartersmark som hänvisar 
till bilden nedan. Bestämmelsen f4 Mot allmän plats får balkonger inte utgöra mer än 1/3 av fasadens 
längd, säkerställer hur stor del av fasadlängden som får upptas av balkonger. 
 
Mot norr och längs Ekelundsvägen ska balkonger uppföras med stipulerar att fasader utformas 
stramt och att balkonger inte ska kraga ut. Tvärgatornas sektioner är förhållandevis smala och 
karaktären på gatorna är intim. Detta, tillsammans med det faktum att det inte är det attraktivaste 
väderstrecket för balkonger motiverar bestämmelsen.  På tvärgatans södra fasad tillåts 0,8 m 
djupa balkonger med samma motivering som tidigare, med skillnaden att södersidan är 
attraktivare för balkonger.  
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Balkongstrategi för föreslagen bebyggelse. Kjellander Sjöberg. 
 
Mot hamnen, skogen och parken möjliggörs djupare, längsgående balkonger. Detta är de 
attraktivaste lägena för stora balkonger, samtidigt som fasaderna möter stora öppna rum vilket 
gör att djupa balkonger inte stör. 

Solljus/skugga  
Sol- och skuggstudien visar skuggbildningen vid vårdagjämning (20 mars) kl 16 samt 
sommarsolstånd (21 juni) kl 16. Dessa dagar är utvalda så de visar den maximala skuggbildningen 
under året. 
 
Den nya bebyggelsen ligger i en dal nedanför Västra skogen, separerad av ett område av skog. 
Skalan på den föreslagna bebyggelsen gör att den inte kommer skugga befintliga bostäder.  
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Skuggning vid vårdagjämning (20 mars) kl 16 samt skuggning vid sommarsolstånd (21 juni) kl 16. Kjellander 
Sjöberg. 

Kulturmiljö  
Två kulturmiljöutredningar har tagits fram (Tyréns 2022-04-22), en kulturmiljövärdering för 
kontorshuset inom fastigheten Ekelund 1 och en kulturmiljöutredning för planområdet och dess 
omgivning. 
 
Historiskt sett har området vid Ekelund länge varit odlingsmark med torpbebyggelse inom 
Karlbergs slotts ägor. Karlbergskanalen var en viktig transportled som har muddrats och vidgats 
vid ett flertal tillfällen. Vid stranden till Ulvsundasjön anlades villorna Sofiehem, Furuberg, 
Svantelund och Bergdalsvik vid slutet av 1800-talet. Här låg också Ekelunds gård. Endast 
Furuberg och Sofiehem står kvar idag. Under 1900-talet användes dalgångens bördiga jord till 
odling, och en handelsträdgård anlades vid Ekelunds gård. 1918 anlades koloniträdgårdar. 
 
Nere vid stranden fylldes marken ut, här låg flera mindre industribyggnader, Ekelunds 
Industriområde. Solna kommun köpte marken vid Karlbergs strand 1964 och därefter revs det 
mesta av bebyggelsen. Vid Västra skogen och Huvudsta anlades bostadsområden på 1960- och 
1970-talen. Trafiklederna Ekelundsvägen, Essingeleden och Huvudstaleden anlades vid samma 
tid. I viken vid Ekelund startades 1991 Pampas Marina.  
 
 

--------------

\ 
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Foto från handelsträdgården vid Ekelund ca 1910. Solna stads bildarkiv. 
 
De stora trafiklederna i området tillkom på 1960- och 1970-talet. I anslutning till vägarna 
uppfördes parkeringshuset Motorborgen 1967–1970 som en del av bostadsområdet längs med 
Johan Enbergs väg. För att möta behovet av kommunikationer till och från bostadsområdena 
som växte fram runt Järvafältet började tunnelbanans tredje linje, blå linje, byggas ut under 1960-
talets andra hälft. Linjen anlades mellan Akalla, Hjulsta och Kungsträdgården. Stationen vid 
Västra skogen invigdes 1975. 
 

 
Foto från 1960-talet på bebyggelsen nere vid stranden. Solna stads bildarkiv. 
 
På fastigheten Ekelund 1 ligger Arbetarskyddsstyrelsen (senare Arbetsmiljöverket) f.d. 
huvudkontor som byggdes åren 1976–79, samtidigt som tunnelbanan anlades. Den var en del av 
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den omfattande kontorsetablering som den växande statliga sektorn medförde. Huset byggdes 
om- och till vid sekelskiftet 2000. Byggnaden är klassad som gul i Solna stads inventering från 
2011. Den bedömdes då ha positiv betydelse för stadsbilden och/eller visst kulturhistoriskt värde, 
men byggnaden omfattas inte av något kulturhistoriskt skydd. Tunnelbanan passerar under 
byggnaden med stödjande betongkonstruktioner som utgör en integrerad del av byggnadens 
stomme. Detta gör att det planeras för att delar av byggnaden ska bevaras och integreras i den 
nya stadsbildningen. I det pågående planarbetet förutsätts delar av den befintliga anläggningen 
rivs och ersättas med stadskvarter. Den centrala delen av komplexet med den södra f.d. 
laboratoriebyggnaden L1 och de två södra flyglarna K1 och K2 bevaras.  
 
En total rivning av anläggningen skulle radera ut ett kort men betydelsefullt kapitel i områdets 
historia och ytterligare försvaga historiska kopplingarna. Genom att integrera en del av komplexet 
i den nya stadsbebyggelsen kan kulturvärden tillvaratas och bidra till platsen på flera sätt. Att 
funktionen kontor föreslås bevaras bidrar med kontinuitetsvärden. 
 
Invid stationen uppfördes ett bostadsområde bestående av nio stycken tio våningar höga 
punkthus framför ett lamellhus som sträcker och böjer sig bakom dem. Ett lägre och mindre 
flerbostadshus avslutar området i söder samtidigt som parkeringshuset Motorborgen avslutar i 
norr. Området uppfördes på höjden med en ridå av grönt nedanför på berget.  
 
Det finns mycket lite fysiska spår kvar av områdets äldsta historia. Sydväst om kontorshuset finns 
biologiskt kulturarv kvar från tiden när det låg koloniträdgårdar och handelsträdgård här i form 
av förvildade trädgårdsväxter. Som en rest från slutet av 1800-talet ligger villorna Furuberg och 
Sofiehem längst i söder mot Karlbergs strand. Det finns också rester efter stensatta 
grundkonstruktioner i sluttningen sydväst om kontorshuset. 
 
Området har en äldre historia som åker- och ängsmark under Karlberg, torpbebyggelse och så 
småningom koloniområde och handelsträdgård. Den mer lantligt präglade verksamheten 
försvinner under 1900-talet och ersätts med verkstäder, infrastruktur, kontorsbyggnader och så 
småningom en marina. Den täta, höga bebyggelsen och höjningen av markytan innebär att 
dalgångens historia innan 1960-talet inte längre blir lika lätt att läsa av.  
 
Punkthusen på höjden bör fortsatt agera som visuella landmärken inramat av det gröna bandet 
nedanför. Ur kulturmiljöperspektiv är det därför positivt att den nya bostadsbebyggelsen tydligt 
lokaliseras till dalgångens lågt liggande mark. Marinan planeras i nuläget att kvarstå, men i mindre 
omfattning. Marinan tillför viktiga historiska lager till området, påminner om områdets vattennära 
läge och vattnets betydelse för såväl transport som rekreation genom tiderna.  
 
Planerna innebär att Arbetarskyddsstyrelsen f.d. huvudkontor till stora kommer delar att rivas, 
byggas om och dess parkering försvinna. Därigenom reduceras spåren som berättar om 1970-
talets kraftigt växande statsapparat och dess behov av nya kontorsetableringar. Byggnaden tillhör 
dock inte de mest betydelsefulla kontorsanläggningarna för sin tid. Att delar av komplexet 
bevaras ger en läsbarhet av ett kort men betydelsefullt skede i områdets utveckling. Att bevara 
kontorsbyggnaden i sin helhet skulle försvåra möjligheten att utforma en attraktiv stadsdel. 
 
Ett realiserande av planförslaget kan tillskapa omfattande ny stadsbebyggelse i centralt läge med 
begränsade negativa konsekvenser för kulturvärden. 

Offentlig och kommersiell service 
Idag finns kontorsbyggnad, parkering och båtuppställningsplats inom området. Utanför 
planområdet finns Huvudsta Centrum, Västra Skogen och Hornsbergs Strand som är noder för 
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handel, verksamheter och kollektivtrafik. I Västra skogen finns ett mindre lokalt centrum och är 
en viktig kollektivtrafiknod med buss och tunnelbanans blåa linje mot Hjulsta, Akalla och 
Kungsträdgården. Utanför planområdet finns flertalet parklekytor och lekplatser är belägna i 
grönområden mellan byggnaderna. Väster om området finns en gång- och cykelväg och en slänt 
med äldre träd och lekytor. Gång- och cykelvägen leder ner till bland annat Huvudsta Gård, 
Huvudstabadet, en ridklubb, 4H-gård och en strandpromenad som går längs med Ulvsundasjön. 
Det finns inte några förskolor eller skolor på platsen idag, närmsta förskolor ligger i anslutning till 
Tallbackaskolan (förskolan Augustendal), Granbackaskolan, nära ICA Nära Armégatan och längs 
Arvid Tydéns allé, samtliga cirka 500 meter från planområdet. Närmsta grundskolor 
(Granbackaskolan, Tallbackaskolan och Internationella engelska skolan - IES) ligger cirka 500 
meter från planområdet.  
 

 
Karta över olika målpunkter i nära anslutning till planområdet.  
 
Förslaget innebär att 2 förskolor och ett flertal lokaler tillkommer i området vilket möjliggör för 
mer offentlig och kommersiell service inom området än vad som finns idag. 

Tillgänglighet 
Det nya gatunätet är tillgängligt med lutningar som understiger 5 %. Nya gångkopplingar mot 
Västra skogen anläggs med trappor eller brantare lutning av topografiska skäl. Samtliga entréer 
kan angöras tillgängligt inom 25 meter. Detaljerad utformning behöver bevakas i kommande 
projektering. 
 
De nya byggnaderna ska uppfylla krav på tillgänglighet enligt gällande lagstiftning. Förutsättningar 
för detta ges i detaljplanen. Frågan hanteras i bygglovsprövningen.  
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Trygghet  
I nuläget befolkas området främst kring marinan och restaurangen vid hamnen under dess 
öppettider, i övrigt kan området upplevas som otryggt och öde. Kontorshuset och de stora ytorna 
i anslutning till huset är oändamålsenliga. Detaljplanen ger förutsättningar för en blandad 
stadsbebyggelse, som blir befolkad större delar av dygnet, vilket bidrar till en ökad trygghet i 
området. Med nya kvarter och gator skapas möjligheter att röra sig inom stadsdelen längs med 
upplysta gator. Byggnadernas innehåll i form av bostäder och lokaler, och utformning med 
fönster direkt mot gatan skapar förutsättningar för en förbättrad upplevd trygghet i området. 
 
En tillkommande entré till tunnelbanan skulle innebära att området blir mer lättillgängligt för fler 
boende och besökare, samt att det skulle röra sig fler människor till och från tunnelbanestationen 
under de timmar tunnelbanan är i trafik. Det skulle även innebära att det kan röra sig fler 
människor i området, vilket kan leda till att området upplevs mer tryggt. 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys har tagits fram (Iterio 2022-05-30) som syftar till att belysa och sätta 
perspektiv på barns behov i stadsplaneringen. Uppdraget syftar även till att bedöma hur 
planförslaget påverkar barn och ungas livsmiljö. 

Boende och vardagsliv  
Området Pampas Marina kan idag upplevas som ett stängt område som inte är inbjudande för 
barn, då det finns höga stängsel runt området. Tänkbara målpunkter i det direkta närområdet är 
den naturliga slänt som ligger i anslutning till planområdet. Den är en grön, naturlig oas som 
inbjuder till fasta aktiviteter, såsom hinderbana, men uppmuntrar även till spontanlek vilket de 
kojor som fanns på platsen vittnar om. 
 
Längs strandpromenaden som går utmed Ulvsundasjön finns ett flertal målpunkter för barn och 
unga, såsom mindre lekytor med gungor, 4H-gården vid Huvudsta och Huvudsta Gård, vilket är 
positivt. 4H-gården är en uppskattad plats och har ett strategiskt läge längs med 
strandpromenaden, vilket också är en positiv målpunkt för barnen. Även förskolan Augustendal 
och grundskolorna Granbackaskolan och Tallbackaskolan kan nås via strandpromenaden från 
planområdet, utan att behöva passera genom centrumområdet i Västra Skogen.  
 
I detaljplanen möjliggörs i dagsläget för två förskolor.  Förskolorna placeras i närheten av slänten, 
då dessa även kan nyttjas för lek och aktiviteter av boende och förskolebarn, vilket är positivt för 
att det skapar en god direkt tillgänglighet till grönytor. Det är positivt att parkeringsytorna längs 
Ekelundsvägen bebyggs med bostadshus, vilket kan leda till att området blir mer trivsamt för 
barn och unga, jämfört med idag. Bostadshusen mot slänten i väster och gång- och cykelvägen 
planeras med öppna innergårdar och bostadshusen mot Ekelundsvägen planeras med delvis 
slutna innergårdar. Till följd av att parkeringsytorna försvinner och byggnaderna norr om Pampas 
Marina rivs och ersätts med bostadshus kan biltrafiken i området minskas. 
 
Pampas Marinas verksamhet kommer finnas kvar om än i mindre omfattning. Befintliga 
verksamheter i området kommer vara kvar men i mindre omfattning än idag. Även till 
verksamheter kommer biltrafiken minska i och med planförslaget. 
 
I planförslaget finns en möjlig ny entré till Västra skogens tunnelbanestation. Den planeras att 
förläggas mellan bostadskvarteret och den befintliga kontorsbyggnaden. För barn i förskoleålder 
skulle en tillkommande entré till tunnelbanestationen inte ha så stor påverkan i och med att yngre 
barn sällan rör sig själva runt i områden. För barn i äldre åldersgrupper kan tunnelbanestationer 
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tendera att bli en samlingsplats för ungdomar. En ny entré skulle även innebära att äldre barn lätt 
kan ta sig till och från bostaden. 

Trygghet och tillgänglighet 
Den del av Ekelundsvägen som passerar planområdet upplevs som den mest naturliga väg att 
välja för barn då de ska ta sig från Västra Skogen och vidare till exempelvis Karlbergs 
slottsområde eller strandpromenaden längs med Ulvsundasjön. 
 
I dagsläget finns inga bostäder inom planområdet. De bostäder som ligger närmast ligger i 
anslutning till Västra Skogens centrum, längs Johan Enbergs väg. Det är tänkvärt att de barn som 
bor i Västra Skogen, och är tillräckligt gamla för att få gå själva, tar gång- och cykelvägen som går 
genom tunneln under Johan Enbergs väg eller den trappa som går mellan husen och ner mot 
slänten och gång- och cykelvägen. Passagen från gång- och cykelvägen från slänten ner mot 
strandpromenaden innebär att passage över det obevakade övergångsstället görs. Det är mindre 
troligt att barn i yngre åldrar går denna väg själva, utan vuxet sällskap, då det passerar en del bilar 
på vägen och risk finns därför att de inte uppmärksammar övergångsstället. Gång- och 
cykelvägen är upplyst, vilket är positivt. Eftersom slänten är en betydande målpunkt med sin 
närhet till planområdet, är det troligt att både förskolebarn som kommer att gå i de nya planerade 
förskolorna och barn som bor i området kommer att nyttja denna.  
 
Planområdet bedöms ha en god förutsättning för kollektivtrafikförsörjning med dess närhet till 
Västra Skogen, där både tunnelbana och buss finns. Det övergångsställe som finns från slänten 
ner mot strandpromenaden kan idag upplevas som otrygg och säkerhetshöjande åtgärder skulle 
förbättra situationen, hastighetsdämpande åtgärder som exempelvis gupp eller dylikt kan 
användas för att minska risken att oskyddade trafikanter skadas. Planläggningen av området 
innebär en förvandling av platsen, från att vara en kal plats bestående av kontorsbyggnad, 
parkering och uppställningsplats för båtar, till ett mer levande område med närhet till 
Ulvsundasjön, vilket är positivt. Förutsatt att förskolorna placeras med gårdar mot slänten kan 
gårdarna också ligga skyddade från trafiken.  
 
Med en möjlig ny entré i området skulle det innebära att området blir mer lättillgängligt för fler 
boende och besökare, samt att det skulle röra sig fler människor till och från tunnelbanestationen 
under de timmar tunnelbanan är i trafik. Det skulle även innebära att det kan röra sig fler 
människor i området, vilket kan leda till att området upplevs mer tryggt. 
 
Den gångtunnel som finns under Johan Enbergs väg kommer att vara kvar, vilket är positivt då 
boende i Västra Skogen och boende inom den planerade bebyggelsen inom planområdet kan 
nyttjas för att promenera till centrumet, slänten och strandpromenaden. Detaljplanen innebär att 
ny bebyggelse placeras med fasad nära gång- och cykelvägen samt mot Ekelundsvägen. Det ger 
förutsättningar för att gatumiljöerna ska upplevas mer trygga och att tunneln och dess närområde 
kan upplevas som mer säker och trygg under dygnets alla timmar. 

Miljö och hälsa 
Planområdet och i synnerhet östra delen av planområdet och kontorsbyggnaden som vetter mot 
vägarna ligger i ett bullerutsatt område på grund av dess närhet till stora trafikleder (Essingeleden 
och Pampaslänken), vilket är negativt. Pampas Marinas verksamheter kopplade till 
båtuppställning m.m. kan orsaka störningar och kan upplevas som en stökig miljö för barn. I 
övrigt finns inga platser i närheten av planområdet som kan upplevas som osäkra eller störande 
ur ett miljö- och/eller hälsosynpunkt. 
 
Bostadshusen närmast Ekelundsvägen kan avskärma bullret för innergårdarna och gårdarna 
närmast slänten, vilket är positivt för de förskolor som placeras i byggnaderna mot slänten. Den 
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avskärmande effekten som bostadshusen närmast Ekelundsvägen har för bostadshusen mot 
slänten kan även innebära att luftföroreningar och andra störningar minimeras.  

Sammanfattning 
Ur ett barnperspektiv är det positivt att området omvandlas och bebyggs med bostäder och 
förskolor. Förskolorna kan med fördel placeras i byggnaderna med gårdar mot slänten, för att 
minimera störningar från trafik. Slänten är en grön oas som bjuder in till både spontanlek och 
fasta aktiviteter och är ett positivt inslag i området idag men även när området är utbyggt. För att 
minimera slitaget på slänten är det positivt om kompletterande ytor för barn tillskapas på 
bostadsgårdarna och längs strandpromenaden. Området är bullerutsatt från vägtrafiken och dess 
närhet till större trafikleder, vilket är negativt. Dock är närheten till slänten och 
strandpromenaden positivt, vilket ger boende en möjlighet att lätt ta sig till grönområden av både 
mindre och större karaktär för möjlighet till lek och rekreation. 

Teknisk försörjning 
Befintligt ledningsnät behöver läggas om till nya lägen i de nya gatorna. Nya ledningar föreslås 
anläggas i Hamnallén och Ekelundsvägen. De södra kvarteren (söder om tunnelbanan) planeras 
försörjas via en ny fristående transformatorstation söder om det södra släntkvarteret. De norra 
kvarteren kräver en motsvarande transformatorstation för dess elförsörjning. Denna station 
planeras för närvarande integrerat i källarplanet i det norra parkkvarteret. Denna placering samt 
dess storlek behöver studeras vidare i kommande planeringsskeden.  
 
Spillvatten från den nya exploateringen leds till en ny pumpstation öster om Hamnkvarteret för 
att sedan pumpas vidare till befintliga ledningar vid gångvägen väster om exploateringen. 
 
Ett ledningsstråk för en uppsamlande sopsugsledning (400 mm) har reserverats i Hamnallén. 
Från denna ledning kan anslutningar göras till varje kvarter. Ett framtida sopsugssystem för 
området förutsätter att en sopsugsterminal byggs utanför planområdet. 

Natur/miljö: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Natur och vegetation  
En naturvärdesinventering (Adoxa naturvård 2022-02-22) har tagits fram. Inventeringsområdet 
innefattar planområdet och omgärdande delar av sammanhängande naturområden. Totalt 6 
delområden redogörs för. 

Nuläge 

Delområde 1 och 5 
Det stora inslaget av de hotade trädarterna alm och ask, och andra värdefulla träd samt 
naturvårdsarter som tallticka, ekticka, reliktbock, och granbarkgnagare tillsammans med viktiga 
strukturer som död ved i olika nedbrytningsstadier, gamla grova träd, berghällar, stenskravel och 
en varierad miljö med olika typer av växtsamhällen - torra marker vid berghällarna, frisk mullrik 
mark i lundartade delar och ett sumpskogsliknande avsnitt nära Karlbergs strand ger 
bedömningen: Högt naturvärde – klass 2. Alm och ask förekommer i varierande grad i delområde 
1, 2 och 5. De är båda allvarligt hotade av olika svampsjukdomar i hela sitt utbredningsområde.  
 
Pampas Södra Ekelunds skogsklädda delområden (1, 2 och 5) har en viktig roll att fylla som 
länk mellan närbelägna områden med liknande natur. Närheten mellan naturområden är en 
förutsättning för många arters spridningsmöjligheter och är särskilt viktig att beakta där 
barriäreffekterna är stora. Det vill säga där vägar, vatten och bebyggelse begränsar 
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spridningsmöjligheterna. 

Delområde 2 
Det stora inslaget av de hotade arterna alm och i viss mån ask ger bedömningen: Påtagligt 
naturvärde trots stor mänsklig påverkan och avsaknad av värdeelement som död ved, gamla 
träd mm. 
 

 
Inventeringsområde med 6 delområden. Ungefärlig planområdesgräns i svart. Rött område (1 och 5) motsvarar 
högt naturvärde – klass 2. Orange område (2) motsvarar påtagligt naturvärde – klass 3. Gult område (4 och 6) 
motsvarar visst naturvärde – klass 4. Blått område (3) motsvarar lågt naturvärde – klass 5.  

Delområde 3 och 4 
Områdena domineras av hårdgjorda ytor som inte bidrar till den biologiska mångfalden i 
området på ett positivt sätt. Undantagen utgörs av de planterade lindarna och oxlarna i 
delområde 4 samt den lavflora som utvecklas på trädens stammar. Detta tillsammans med 
bärande buskar och fågelbon ger bedömningen ”visst naturvärde” i delområde 4. 
 
Träden vid parkeringsytorna bedöms inte innefattas av biotopskydd. Längs Ekelundsvägen finns 
en ensidig lindallé, som bedöms ha ett biotopskydd då de är planterade längs en väg. 

Delområde 6 
Det artrika busk- och lövträdskiktet och ett fågelbo motiverar ”visst naturvärde”. 
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Fladdermöss 
Under juli-augusti 2014 inventerades fladdermusfaunan på 11 olika potentiellt 
naturvårdsintressanta områden i Solna stad. Det område som i den inventeringen fått namnet 
Furuberg (Huvudsta) har störst relevans för planen. Tre fladdermusarter av kommunens åtta 
konstaterades i inventeringsområdet. Resultatet kommenterades på följande sätt: 
Furuberg (Huvudsta) ligger vid vatten (Mälaren), men är inte särskilt varierat. Troligen begränsad förekomst av 
lämpliga koloniplatser. Ganska låg potential för fladdermöss. Tre observerade arter, men låg aktivitet.  
En ny fladdermusinventering kommer genomföras sommaren 2022. 

Förändringar och konsekvenser 
I stort behålls områdets sammanhängande gröna skogssamband inom delområde 1 (högt 
naturvärde). Detta skogsområde är viktigt både för rekreation och för växter och djur. En liten 
del av naturmarken inom delområde 1 tas i anspråk för ett nytt kvarter. I stort har dock 
bebyggelsen placerats för att skapa så litet intrång som möjligt i skogsområdet. Totalt tas fyra mer 
värdefulla och inmätta träd ned till följd av bebyggelsen. Förlusten av dessa träd innebär en lokalt 
negativ konsekvens för den biologiska mångfalden. I övrigt försvinner en del triviala träd som 
inte pekats ut som värdefulla ur naturvårdssynpunkt och som idag står på nuvarande 
parkeringsyta. En stor del av området saknar också växtlighet. 
 
För att mildra de negativa konsekvenser som ändå uppstår kommer alla värdefulla träd som tas 
ned ”återbrukas” i området genom tillskapande av veddepåer på lämpliga platser och som 
kojmaterial. Inom den nya stadsdelen planteras i huvudsak bärande buskar och träd, brynarter 
väljs där mark återställs i slänter och fladdermusholkar placeras nära vattnet. Utmed 
Ekelundsvägen tas en biotopskyddad yngre planterad trädallé ned. Träden som är av arten Lind 
har i naturinventeringen bedömts ha ett lågt biologiskt värde varav konsekvenserna av att dessa 
träd tas bort bedöms som relativt låga. Träden ersatts med nya alléträd som planteras i trädrader 
utmed Ekelundsvägen. 
 
Vid exploatering inom ett redan fragmenterat landskap finns möjligheter att aktivt arbeta för att 
stärka de gröna sambanden i den nya kvartersstrukturen och därmed gynna spridning av växter 
och djur. I detaljplanen planeras för bland annat rikligt med nya träd längs med gator och i 
parken samt rikligt med växtbäddar på både allmän platsmark och kvartersmark. Detta kan bidra 
till att det på sikt skapas nya ekologiska samband mellan befintliga skogsområden och 
naturområden runt omkring Ekelund. Den förändrade markanvändningen innebär att 
permanenta barriärer för vissa arter skapas, i form av ny bebyggelse. Dock kan tydliga släpp i 
bebyggelsen, planteringar samt gröna tak och väggar bidra till att barriäreffekten kan mildras och 
att biologisk mångfald lokalt gynnas. Detta är särskilt viktigt för den spridningskorridor som 
löper väster om kontorsbyggnaden och vidare norrut samt västerut till grönområdet väster om 
Armégatan. En ökad befolkning inom planområdet kan även leda till ett ökat slitage på 
kvarvarande skogsmark i sluttningen öster om bebyggelsen. Samtidigt nyttjas skogsområdet redan 
idag av många kojbyggare och besökare. 
 
Förekomsten av lämpliga koloniplatser för fladdermöss är sannolikt låg men flera grova träd kan i 
framtiden utveckla lämpliga håligheter och därmed förbättra förutsättningarna för fladdermöss 
avsevärt. Med stor sannolikhet har området en roll för fladdermössens spridningsmöjligheter i 
närområdet. Men förutsättningarna skulle kunna förbättras, genom att exempelvis förstärka den 
gröna infrastrukturen mellan områden som redan idag hyser rik fladdermusfauna och sätta upp 
nya koloniplatser (holkar). Genom att förbättra förutsättningarna för fladdermössen skulle 
området då få en större betydelse for fladdermössens spridning mellan områden som redan idag 
är viktiga fladdermuslokaler. 
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Biotopskyddad allé längs Ekelundsvägen  
Vid Ekelundsvägen finns en allé som bedöms ha ett biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken 
(1998:808). Allén påverkas av planförslaget och dispens söks hos länsstyrelsen. De träd som 
behöver tas ned för genomförandet av detaljplanens bedöms inte ha höga naturvärden och är inte 
heller värdefulla för landskapsbilden eller kulturmiljön på sådant sätt som beskrivs i 
Naturvårdsverkets vägledning för biotoper. Som kompensation för avverkning av träden föreslås 
plantering av nya träd för att stärka den lokala gröna infrastrukturen. För ett långsiktigt perspektiv 
ska planteringen utformas så att de nyplanterade träden får goda förutsättningar för att de ska 
kunna vara friska på lång sikt och ha möjlighet att bli grova och gamla. Föreslagna 
kompensationsåtgärder och samordning mellan detaljplan och dispens kommer att vidare utredas 
i fortsatt arbete. 
 

 
Inmätta träd som bedömts vara värdefulla (värdelement och naturvårdsarter).  

Värdefulla träd i området Ekelund 

Ek Tall Gran 
Stamdiemote, Stamawoeler s 1.mcJ;aamc1,or 

e Minsi 1 m ~minst 314 cm omkrets) * Minst 70 cm (minst 220 cm omkre:ts) ♦ Minst 70 cm {minst 220 cm omkrets) 

e Min~ 80cm (251 0I 313 cm omt;1011) * Minst 6S cm (204 bll 219 cm omkrets) ♦ M1Mt65c.m{104 1111219cm OMkletl) 
e Min,- 70 cm (220 111 250 ctn omktt:lS) * Min1n 60 cm (ta& WI 203 cm omll;te1s) ♦ Minst 60 cm (tte 1I!I 203cm omkrets) 
• Mins. 60cm (1M bl 219 crn omJm~ts) 
• M!nsa 50cm (157111187 cm omt,ets) • M inst 50 cm (1!7 bll 187 CMOIT'lktl'!ts} ♦ Mlnst50 etn ◄ t!7 till 187 cmomktets) 

Mlnsa 3-4 cm (107 til 156 cm omkrcls) * M1n11 ◄0 em.(125ttll 156cmomkrets) ♦ Minst 40 cm (125 1111 156 cm omkrets) 

l\$k M!nst 3" cm (109 till 12◄ cm omkrets} 

Sitmdiamote, Tall, ungeBillig position (GPS) Ta11s)"n'lboler med svart 
• Mlnu t m (mlnSt 314 em omkrett) Stemd)9irncier kant ä r ,nmätta, medan 

N 
• Minst 70 cm (220 bl 249 cm oml:1ets) ;lo- Minst 70 cm (minst 220 cm CJl'l"ll(rel'S) t.,lbymboler vi.an svart kant 

i Minst 85 ,m (204 un 2 t9 cm omkte1s} är inventerade med GPS 

(C) Or10fo,o 2015 Mi~ oeh b~gnod .. Minst 60 ,m (188 lill 2O3 cm 0111k1ffl} med lägre noogrannhel 

föNaltnmgen. Bearbetning mrtJö-
~ Minst 50 cm {157 t!H 187 cm omkrets) 
► M!nst <tO,m{12!1 1ill 166cmomkfets} 

61/ervakningsenhe.ten. 2016 Minst 34 cm (108 11n 12, cm omkcets) 
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Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram (WRS 2022-05-31) för att utreda förutsättningarna för 
dagvattenhanteringen inom detaljplaneområdet och ge förslag till dagvattenhantering efter 
nyexploatering. 
 
Markanvändning inom planområdet består framför allt av kontorslokaler och hamnverksamhet 
invid Pampas marina samt naturmark och vägar. Tunnelbanans blå linje går under planområdet 
och en ny tunnelbaneuppgång från station Västra skogen planeras inom området. Tunnelbanan 
består av en betongtunnel under mark och bergtunnel i de västra delarna. Tunneln behöver 
beaktas vid dagvattenhantering med avseende på val av anläggningar, infiltrationsmöjligheter och 
höjdsättning. Vid kommande planering och projektering av träd och växtbäddar kommer 
underliggande tunnelbana att beaktas med hänsyn till bl.a. ökad belastning av mark och 
vattentryck. 
 

 
Markanvändning idag.  
 
Inför beräkningar av dagvattenflöden och magasinsbehov har markanvändningen kategoriserats 
som byggnader, grönytor, asfalt, gårdsytor, park och övriga hårdgjorda ytor. Inom kvartersmark 
har ytor som inte är byggnader benämnts som ”gårdsytor”. Ytor utanför fastighetsgräns (asfalt 
och grönytor) blir allmän platsmark. Till den allmänna platsmarken räknas även fastigheten 
”Park” vars markanvändning benämns som park och övriga hårdgjorda ytor. 

anomr de a t 

Byggnader • Gårdsytor 

Grön'flor Marina 
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Framtida utformning av planområdet och dess kvartersnamn. Utformning utan LOD.  
 
Recipient  
Dagvattnet från planområdet avleds via ledningsnät för dagvatten till recipienten Ulvsundasjön i 
Mälaren. Recipienten är klassad som en vattenförekomst och berörs därmed av 
miljökvalitetsnormerna för ytvatten. Sjöns placering i förhållande till planområdet visas i kartan 
nedan tillsammans med utbredningen av sjöns ytliga avrinningsområde. Vattenförekomstens 
utbredning omfattar Bällstaviken i väst och Karlbergssjön och Klara sjö i öst. Avrinningsområdet 
fördelar sig mellan de tre kommunerna Solna, Sundbyberg och Stockholm. Vattenutbytet i sjön 
sker främst via ett tillflöde från Bällstaån i nordväst och ett utflöde mot Riddarfjärden i sydost. 
 

 
Karta som visar Utbredningen av vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjöns ytliga avrinningsområde samt dess 
förhållande till planområdet. (Ytliga avrinningsområden från SMHI och Bakgrundsbild Lantmäteriet)  

r.et 

Nor.ra P 

darkliuse 
P.arl< --~ , 

Sö<lr.a 

mnlwaitter.e 
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Förekomsten klassas enligt VISS och benämns i sitt fulla namn som Mälaren-Ulvsundasjön. 
Mälaren-Ulvsundasjön är idag klassad till en otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status. Kvalitetskrav för såväl den ekologiska som den kemiska statusen är God. 
 
Föroreningar  
Förorenings- och närsaltmängder i dagvattnet som alstras inom området har beräknats med 
beräkningsverktyget Stormtac (2021) v20.2.2. Beräkningarna i verktyget görs utifrån indata i form 
av markanvändningsslag och årsmedelnederbörd. Modellen använder sig av 
markanvändningsspecifika avrinningskoefficienter och schablonhalter för ett flertal 
markanvändningsslag och vanligt förekommande dagvattenföroreningar. Resultatet ger en 
indikation på föroreningsbelastning då både beräkningsverktyget och indata inhyser både 
osäkerheter och variationer. I beräkningarna har den korrigerade årliga nederbörden 695 mm 
använts för delavrinningsområdet. Volymavrinningskoefficienten för markanvändningsslagen 
sattes till de framräknade avrinningskoefficienterna: 0,55 för nuläget och 0,63 för framtiden.  
 
Efter nyexploatering (utan Lokalt Omhändertagande av Dagvatten, LOD) beräknas 
föroreningsbelastningen öka med 19–36 %. Osäkerheten i beräkningarna är enligt Stormtac 
(2021) ungefär plus/minus 30 % för föroreningarna. 
 

 
Föroreningsbelastning före exploatering respektive efter exploatering utan LOD inklusive absolut och relativ 
förändring, beräknat med Stormtac (2021) v20.2.2 
 
För att minska föroreningsbelastningen jämfört med nuläget behöver reningsgraden överstiga 
16–26 % beroende på närsalt/förorening. Enligt Stormtac uppnås en rening på minst 35 % för 
de vanligaste dagvattenföroreningarna i alla föreslagna reningsanläggningar, förutom för gröna 
tak och avsättningsmagasin. 
 

 
Reningskrav samt reningsgrad för LOD-åtgärder i Stormtac database v.2021-09-27 (Stormtac, 2021b). 
Reningsgrader lägre än eller lika med reningskravet är rödmarkerade 
 
Huvudsakligen kommer nedsänkta växtbäddar och träd i skelettjord att användas på allmän 
platsmark. På kvartersmark bör det strävas efter öppna dagvattenlösningar med växtbäddar samt 
genomsläpplig beläggning. Att gröna tak läcker näringsämnen beror ofta på gödsling. Att 
reningsgraden är låg för övriga föroreningar beror sannolikt på att regnvattnet som faller på taken 
innehåller låga koncentrationer föroreningar (och reningsgraden ökar med föroreningshalten). 

p N Pb Cu Zn Cd er Ni ss 
Exploatering 

[kg/år] [kg/år] [kg/ år] [kg/år] [kg/år] [kg/ år] [kg/år] [ kg/år] [kg/år] 

Före 5,2 40 0,3 1 0,69 2,2 0,014 0,25 0,21 1600 

Efter, utan L0O 6,4 48 0,4 0,82 2,8 0,019 0,32 0,26 1900 

Absolut förändring + 1,2 +8 + 0,09 +0,13 +0,6 +0,005 + 0,07 + 0,05 + 300 

Relativ förändring +23% +20% +29% + 19% +27% + 36% +28% +24% + 19% 

Rening 
p N Pb Cu Zn Cd Cr N i ss 

[% ] [% ] [0/o] [ 0/o] [O,v] [0/o] [%] [0/o] [0/o] 

Reningskrav • 19 17 23 16 2 1 26 22 19 16 

Växtbäddar b 65 40 80 65 85 85 55 75 80 

Skelettkonstruktion 55 55 75 75 80 65 70 65 90 

Gröna tak -220 -120 65 - 100 20 20 2 5 35 90 

Permeabel beläggning 65 75 70 75 95 70 70 65 90 

Avsättningsmagasin c 35 15 75 60 70 60 50 55 75 

a) Reningsgrad som behöver överstigas för att minska föroreningsbelastningen jämfört med i nuläget 
b) "Biofilters" i Stonntac database v.2021-09-27 
c) Minsta reningseffekt for 'Perkolationsmagasin med makadam' och 'Underjordiskt 

sedimentationsmagasin' i Stonntac database v.2021-09-27 
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Ökningen av näringsämnen kan minimeras genom rätt skötsel av taken, näringsfattigt 
växtsubstrat och användning tåliga växter. Genom att ej koppla stuprör från gröna tak direkt på 
dagvattenledningsnätet utan använda utkastare till planteringsytor i markplan kan eventuellt 
näringsläckage tillgodogöras som växtnäring.  
 
Genom att kombinera olika LOD-anläggningar bedöms de föreslagna LOD-anläggningarna 
tillsammans klara reningskravet om att föroreningsbelastningen ska minska. Efter att vald 
kombination av LOD-åtgärder preciserats kan nya beräkningar på föroreningsbelastning utföras i 
Stormtac. Genom att t.ex. inte använda gödsel i onödan på grönytor samt att undvika miljöfarliga 
ämnen i byggmaterialen kan föroreningsbelastningen bli mindre än vad schablonerna anger. 
 

Miljökvalitetsnormer för vatten  
Beräkningarna visar att föroreningsbelastning till recipienten kommer att minska efter 
genomförandet av detaljplanen när föreslagna reningsåtgärder tillämpas. Möjligheten att uppnå 
eftersträvad miljökvalitetsnorm bedöms öka efter genomförandet av detaljplanen med föreslagna 
åtgärder.  
 
Skyfall och översvämning 
Enligt länsstyrelsen i Stockholms län ska ny bebyggelse planeras på ett sätt som inte innebär risk 
för skador vid ett skyfall. Skyfall är av länsstyrelsen definierat som ett klimatkompenserat 100-
årsregn. Eventuella risker vid ett skyfall bör identifieras och skyddsåtgärder ska säkerhetsställas 
vid nybyggnation.  

Förutsättningar  
Enligt Länsstyrelsen i Stockholms lågpunktskartering finns det fem lågpunkter inom planområdet 
idag som riskerar att översvämmas vid skyfall. 
 

 
Lågpunktskartering, risk för stående vatten vid skyfall (ytor över 16 m2) till vänster, topografiska flödesvägar 
till vänster. 
 
Vid höga flöden rinner dagvatten på marken när dagvattenledningsnätet är fullt. Då avrinner 
dagvatten från området norr om planområdet genom planområdet i befintligt dike bredvid 
Ekelundsvägen och vidare genom Pampas marina och därefter ner i Ulvsundasjön. Eftersom 

Planområde 
översvämmningsrisk vid skyfall 
Vattendjup: 

0,1-0,29 m 

• 0,3-0,69 m 
• 0,7-0,99 m 

- > 1 Clj 

0 
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marken inom detaljplaneområdet kommer att höjas finns en risk att planområdets norra gräns 
kommer att utgöra en barriär för vatten norrifrån. Höjdsättning av vägarna gör att vattnet kan 
rinna förbi planområdet utan att skada bebyggelsen.  
 
I dagsläget riskeras inga översvämningar vid ett 50-, 100- eller 200-årsflöde i Mälaren, men vid 
beräknad högstanivå väntas översvämningar. 
 

 
Områden inom planområdet som riskerar översvämning vid 50-, 100- och 200-årsflöde (liknande utbredning) 
och beräknad högsta nivå samt områden som ligger under lägsta rekommenderade grundläggningsnivå. 

Förslag 
LOD-anläggningar som dimensioneras för omhändertagande av 20 mm nederbörd kommer att 
fyllas olika snabbt beroende på intensitet. Vid stora skyfall då ledningsnätets kapacitet inte räcker 
till och ytavrinning uppstår kommer ett område uppströms att avrinna mot detaljplaneområdet. 
Lokalgatorna fungerar som sekundära avrinningsvägar så att riskerna för skador på byggnader till 
följd av flöden från ovanliggande kvarter minimeras.  
 

D Planområde 

MSB Översvämningskartering Mälaren (dagens klimat) 

50-årsflöde 

• 100-årsflöde 
• 200-årsflöde 
• Beräknad högsta nivå 

Rekommendation för lägsta grundläggningsnivå 

0 25 50 75 100 m --
Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt (+2,7 m RH 2000) 

• Enstaka mindre värdefulla b nader +1 5 m RH 2000 
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Det uppskattade topografiska delavrinningsområdet inom och till planområdet är 27 hektar. 
 

 
Framtida flödesvägar för dagvatten ovan mark.  
 
Länsstyrelsernas rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå följs för att undvika att 
översvämningar skadar planerade byggnader. För kvarter med innergård planeras höjdsättning för 
att säkra ytlig avrinning. För att undvika instängt vatten inom släntkvarteren höjdsätts 
innergårdarna så att vatten avrinner ut mot slänten och vidare söderut. Dagvatten från omgivande 
mark hanteras med avskärande diken i slänten. 
 
Framtida höjdsättning inom området ska säkerställa att befintliga lågpunkter byggs bort och att 
nya inte bildas. Lågpunkten i naturområdet mellan kontorsbyggnaderna och gatan Karlberg 
strand planeras att bevaras som en yta för dagvattenhantering även efter nybyggnation. Inom 

D Planområde 6 ha ""'-~" 
t!:] Uppskattat topografiskt delavrinningsområde 27 ha / 1 

f ., ~ i 
.,.;i'-

0 100 200 300 400 

D Pl3nområde 
Markanvändning 
• l:>yggnader 
- Grönytor 
□ Asfalt 
□ Ö•triga hårdgjorda ytor 
• Gårdsytor 
LJ Park 
Rödesvägar 
- Flödesvägar 

Avskärande diken 
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parken planeras det också för en lågpunkt för dagvattenhantering, likt en torrdamm, som med 
fördel kan utjämna dagvatten vid skyfall. Genom höjdsättning säkerställs flödesvägar och att 
dagvatten ej kan rinna ner i tunnelbanan. 
 
Dagvattenhantering  
Med planerad exploatering förväntas hårdgörningsgraden i området att öka från en 
avrinningskoefficient på 0,54 till 0,67. Avrinningskoefficienten anger hur stor andel av 
nederbörden som avrinner som dagvatten och är indirekt ett mått på hur hårdgjort ett område är. 
En högre avrinningskoefficient innebär mer hårdgjorda ytor och därmed en större andel 
avrinnande nederbörd. 
 
Resultaten av flödesberäkningar för nutida och framtida markanvändning (utan planteringar) vid 
ett 10-årsregn visar att det dimensionerande dagvattenflödet förväntas öka med 24 % eftersom 
hårdgörningsgraden (avrinningskoefficienten) ökar med motsvarande. Enligt Solna Stads 
dagvattenstrategi (2017) ska 20 mm regn vid varje givet nederbördstillfälle fördröjas och renas. Det 
bedöms möjliggöra fördröjning och rening av ca 90 procent av årsnederbörden. 
 
Beräkningar ger en erforderlig magasinsvolym av ungefär 789 m3 för hela detaljplaneområdet 
fördelat på 352 m3 för allmän platsmark och 437 m3 för kvartersmark. Således utgör 
kvartersmark 55 % av magasinsbehovet och allmän platsmark 45 %.  
 
Inom allmän platsmark står asfalterade ytor för 313 m3 av magasinsbehovet på 352 m3. För 
kvartersmarken är den erforderliga magasinsvolymen 437 m3, varav 61 % uppkommer från 
takytorna och 39 % från gårdsytorna 
 
LOD-anläggningar föreslås användas inom detaljplaneområdet för att rena och fördröja 
dagvatten. Föreslagna LOD-anläggningar är: 
 

• Nedsänkta växtbäddar  
• Träd i skelettjord 
• Gröna tak 
• Permeabel beläggning 
• Överdämningsytor/torra dagvattendammar 
• Avsättningsmagasin 

Allmän platsmark  
Inom allmän platsmark föreslås främst träd i skelettjord för dagvattenrening och -fördröjning. 
Även växtbäddar, permeabel beläggning och torra dammar föreslås användas. 
 
Kvartersmark  
Inom kvartersmark föreslås lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) främst i växtbäddar och 
gröna tak för dagvattenrening och -fördröjning. Även permeabel beläggning föreslås användas.  
 
Exempel på dagvattenhantering redovisas för Norra Parkkvarteret. Magasinsbehovet uppgår till 
75 m3. Hela magasinsbehovet för kvarteret kan exempelvis uppnås i 410 m2 växtbäddar eller 15 
träd i skelettjord enligt illustration: 
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Exempelillustration över hur magasinsbehovet för Norra parkkvarteret (på 75 m3) kan uppnås genom en 
kombination av olika LOD-anläggningar. (Uppnått magasinsbehov anges i m3 och ytbehov i m2). Utanför 
kvartersmarken finns planerade skelettjordar och torra dagvattendammar. 

Slutsatser 
• 20 mm renande fördröjning inom detaljplaneområdet uppnås. Behovet av 

fördröjningsvolym (789 m3) kan uppnås med olika LOD-åtgärder, förslagsvis en 
kombination av gröna tak, växtbäddar, träd i skelettjordar, permeabel beläggning och vid 
platsbrist dagvattenmagasin. Skelettjordsytorna som planeras är tillräckligt stora för att 
uppnå magasins- och reningsbehovet för både allmän platsmark och kvartersmark.  

• Inom fastigheten Ekelund 1 kan infiltration av dagvatten tillåtas ur föroreningsaspekt och 
dagvattenanläggningar behöver därför inte anläggas med tät botten. För fastigheten 
Huvudsta 4:28 behöver dock kompletterande undersökningar av grundvatten, 
platsspecifika riktvärden och eventuellt saneringsarbete utföras innan det går att bedöma 
om dagvatten kan tillåtas infiltrera inom fastigheten.  

• Föroreningstransporten från planområdet ska minska jämfört med nuläget. För att uppnå 
detta krävs en reningskapacitet på mer än 16–26 % för de vanligaste 
dagvattenföroreningarna. Utifrån föroreningsberäkningar i modellen Stormtac och 
reningskapaciteten hos de föreslagna LOD-anläggningarna är slutsatsen att de föreslagna 
LOD-åtgärderna kan kombineras på olika sätt för att uppnå kravet i Solna stads 
dagvattenstrategi.  

• Delar av området ligger i dagsläget under nivån +2,7 meter (RH 2000), vilket är 
Länsstyrelsernas rekommendation för lägsta grundläggningsnivå för ny sammanhållen 
bebyggelse vid Mälaren. Detta behöver tas i hänsyn vid höjdsättningen av området.  

• Det är viktigt att höjdsättningen planeras så att avrinning vid nederbördssituationer som 
överstiger dimensionerad ledningskapacitet kan ske ytledes till Ulvsundasjön utan att 
vatten riskerar att skada byggnader.  

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning har gjorts (Iterio 2022-04-20) som syftar till att redovisa 
markförhållanden och geotekniska förutsättningar för grundläggning inom området för ny 
planerad bebyggelse. 

D Planområde 
Fastighetsgrä nser 

Markanvändning 
- Byggnader 
- Gårdsytor 
LOD-ytor 
~ Gröna tak (37 m3

, 1900 m2
) 

~ Permeabel beläggning (5 m3
, 125 m2

) 

D Växtbäddar (20 m3
, 111 m2

) 

• Avsättningsmagasin (12 m3
) 
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I den östra delen av fastigheten Ekelund 1 är marken relativ plan med en stigning mot norr. 
Uppmätta nivåer i den sydöstra delen är mellan ca +3,8 till +4,0 och i den nordöstra delen mellan 
ca +5,1 till +6,4. Den västra delen karakteriseras av en tydligt kuperad terräng med en stigande 
nivå upp till ca +20,0. Inom Huvudsta 4:28 är markytan relativt plan inom området, men stiger 
mot norr. Uppmätta nivåer inom fastigheten är mellan +2,2 och +3,0. Äldre kartor antyder att 
området fyllts ut i etapper. 

Jordlagerföljd 
Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta utgörs jordlagren av morän ovan berg längst i väster och 
resterande delar är uppfyllda områden med underliggande postglacial lera ovan friktionsjord 
och/eller berg. 
 

  
Utsnitt från SGU:s översiktliga jordartskarta. Ungefärligt planområde inom svart markering. 
 
Inom Ekelund 1 varierar jorddjupen generellt mellan cirka 2–15 meter med de största jorddjupen 
centralt och de minsta i väster där det även förekommer berg i dagen. Fyllnadslagret har en 
mäktighet om cirka 0,5–3 meter med de största djupen i den södra delen. Lerlagret i den centrala 
och östra delen varierar i mäktighet mellan cirka 1–10 meter. Leran underlagras av friktionsjord 
ovan berg. Marken i inom Huvudsta 4:28 är utfylld i olika omgångar. Vattenlinjen har tidigare 
legat längre åt norr än idag. Uppfyllnad har utförts med både finare och grövre fyllnadsmaterial 
(sten/block). De totala jorddjupen varierar mellan cirka 6–9 meter. 

■ Berg 

Morän 

Sandig m orän 

~ Lera och silt 

11 11 Fylln ing 
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Grundvatten 
Grundvattennivåerna inom Ekelund 1 är högst i norra delen av området (vid Pampaslänken) och 
faller mot söder. Grundvattennivåerna i fastmarksområdet väster om Arbetsmiljöverkets kontor 
har inte uppmätts men är troligen högre än i området öster om byggnaden. Grundvattennivån 
faller från nivån ca +5,0 till +5,4 vid Pampaslänken i norr till +2,0 till +2,3 på fastighetens södra 
del. I norra delen innebär det en grundvattennivå ca 4 meter under marknivån och i södra delen 
ca 1,5 meter under nuvarande marknivå. Två nya grundvattenrör, för nivåmätning och 
provtagning har installerats i området. 
 
Inom Huvudsta 4:28 har två nya grundvattenrör, för nivåmätning och provtagning installerats. 
Grundvattnets trycknivå har endast mätts i en av grundvattenrören då förorenat vatten har 
påträffats vid det andra. Den uppmätta trycknivån motsvarar ca 2,7 m under befintlig markyta. 
Mälarens nivå styr grundvattennivån i fyllningen närmast Ulvsundasjön. Medelvattennivån i 
Mälaren är +0,86 (RH2000). Nuvarande reglering har gett högvattennivåer i Mälaren på upp till 
+1,4. Ombyggnaden vid Slussen syftar till att sänka dessa nivåer med någon decimeter. 

Ras och skred 
Det bedöms inte förekomma problem med ras eller skred för dagens situation eller för föreslagen 
exploatering. 

Marknivåer och grundläggning 
Höjdförslaget bygger på att så långt som möjligt behålla befintliga marknivåer över tunnelbanans 
betongtunnlar samt att endast mindre justeringar görs på Ekelundsvägen, med höjning med upp 
till cirka 0,2 meter norr om tunnelbanan. Marknivåerna vid den nya Hamnallén höjs dock såväl 
norr om tunnelbanan som söder om. Även tvärgator påverkas av denna höjning. 
 
Byggnader i lerområdet inom Ekelund 1 pålgrundläggs. Grundläggning på berg eller packad 
sprängbotten är aktuell för den västra delen av området. I gränszonen mellan pålgrundläggning 
och packad sprängbotten kan grundläggningen utföras på packad fyllning på fast lagrad 
friktionsjord efter att fyllning och lösa jordar schaktats bort. Vid grundläggning under 
grundvattennivån krävs vattentäta konstruktioner. Omfattningen av de olika 
grundläggningssätten är svår att bedöma och behöver utredas närmare i senare skede. 
 
Inom Huvudsta 4:28 varierar grundläggningsförhållandena. I delar av området (i nordost) kan 
plattgrundläggning av husbyggnader på berg/sprängbotten/friktionsjord vara lämplig. I större 
delen av området är det troligt att husbyggnader kommer att behöva pålas. Borrad grundläggning 
är lämplig eftersom fyllningen är grov. Källare eller hel garagevåning under nuvarande markyta 
byggs ej pga den grova och troligen vattenförande fyllningen.  

Förorenad mark  
En miljöteknisk markundersökning (Iterio 2022-04-11) har tagits fram. Planförslaget innebär att 
ett befintligt verksamhetsområde med kontor och industri ska omvandlas till ett bostadsområde. 
Både befintliga och tidigare verksamheter har hanterat miljöfarliga ämnen och tidigare utförda 
undersökningar inom delar av planområdet har identifierat föroreningar i jord.  

Verksamhetshistorik 

Ekelund 1 (och delar av Huvudsta 4:18) 
Centralt inom fastigheten har det tidigare funnits en handelsträdgård med växthus, frilandsodling 
och drivbänkar. Verksamheten fanns sannolikt på platsen från sent 1910-tal till början av 1960-
talet. I den södra delen av fastigheten fanns ett par större verksamhetslokaler som sannolikt var 
en del av det tidigare industriområdet Sjöudden eller Furuberg. På flygbilder från 1970-talet 
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framgår anläggningsområdet för tunnelbanan och det är tydligt att stora delar av området då 
schaktades ur för tunneln. Efterföljande uppfördes kontorsbyggnaderna och parkeringsytorna 
som finns där idag. Branschtypiska föroreningar är primärt metaller, pesticider och olja. Grundat 
anläggningsarbetena för tunnelbanan och kontorsbyggnaderna bedöms risken för att omfattande 
föroreningar kvarstår från de tidigare verksamheterna som liten. 
 

 
Tidigare pc befintliga miljöfarliga verksamheter i anslutning till planområdet. 

Huvudsta 4:28 (inkl. Huvudsta 4:24) 
Här fanns tidigare ett industriområde som kallades för Sjöudden eller Furuberg. Sannolikt 
bedrevs småskaliga verksamheter med verkstadsindustri, åkerier, bilskrot mm. 
Verksamhetsperioden var sannolikt från början av 1900-talet till och med slutet av 1950-talet. På 
1960-talet avvecklades verksamheterna och endast en äldre byggnad kvarstår inom Huvudsta 
4:24. Marken togs i anspråk etappvis för båtuppställning och någon gång i slutet av 1980-talet 
startades den varvsverksamhet för fritidsbåtar som finns där idag. Förutom tillverkning av båtar 
har det även bedrivits reparation och underhåll samt uppställning av båtar. Branschtypiska 
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föroreningar för verkstadsindustrier/åkerier och bilskrot är metaller, olja/bensin/diesel och 
lösningsmedel (BTEX, VOC). Spridning till mark sker oftast via spill/läckage av vätskor från 
kärl, cisterner och ledningar vilka ger upphov till lokala föroreningar med höga halter i jord och 
grundvatten. Diffus, ofta stor spridning av föroreningar i grundvatten, särskilt avseende BTEX 
och klorerade lösningsmedel. För den marina verksamheten är de typiska föroreningarna 
metaller, oljekolväten samt tennorganiska föreningar från båtbottenfärger. 
 
Sammanfattningsvis indikerar områdets verksamhetshistorik samt tidigare utförda miljötekniska 
undersökningar att det inom detaljplaneområdet finns och har funnits miljöfarliga verksamheter 
som kan ha gett upphov till föroreningar i mark och grundvatten. 

Bedömning av föroreningssituation 

Ekelund 1 
Utförda undersökningar och laboratorieanalyser av jord påvisar i allmänhet att ytliga jordlager (0–
2 meter under markytan) inte är påverkade av föroreningar från de tidigare verksamheterna i 
någon nämnvärd omfattning. Uppmätta halter av metaller och olja är generellt låga och även om 
riktvärdet för KM överskrids för några specifika metaller i ett antal punkter underskrider samtliga 
medelvärden KM. Inga provtagningar har kunnat utföras där förskolegårdar planeras, på grund 
av befintlig byggnad. Dock påvisade uttaget samlingsprov från en yta ovanför tunnelbanan, där 
det i ett tidigare skede planerades för en förskolegård, inga halter över KM och de översta 
jordlagren framstod som helt opåverkade. Området där förskolegårdar nu planeras ligger också 
ovan tunnelbanan och det bedöms sannolikt vara snarlika föroreningsförhållanden som i det 
provtagna området. Grundat restriktioner för markarbeten ovan tunnelbanan utfördes inga 
undersökningar i den centrala delen där det bland annat planeras för en park och lokalgata.  
 
Baserat på resultaten från övriga provtagningspunkter som ligger norr och söder om detta 
område samt att hela ytan ingick i de schakter som utfördes för tunnelbanan bedöms risken för 
markföroreningar som mycket låg. Dessutom innebär den nya utformningen av området att 
marknivån höjs inom delar av detta område genom utfyllnad med lättfyllnadsmaterial. Uppmätta 
halter av metaller och olja i grundvatten är genomgående låga och underskrider använda 
riktvärden. Uppmätta grundvattennivåer i den norra delen av fastigheten indikerar en risk för att 
den preliminära nivån för grundläggning hamnar under grundvattenytan. Utförd undersökning är 
översiktlig och det går inte helt att utesluta att det lokalt kan förekomma högre halter i jord 
och/eller grundvatten. Baserat på intryck från fältundersökningen samt analysresultat framstår 
dock merparten av de ytliga jordlagren vara nya jordmassor som lagts på platsen i samband med 
anläggningsarbeten för tunnelbanan och byggnader. 

Huvudsta 4:28 
Sammantaget påvisar genomförda undersökningar att det inom hela fastigheten förekommer 
halter av en eller flera föroreningsämnen som överskrider KM och MKM åtminstone i den 
översta metern av jordlagerföljden. Detta gäller sannolikt även för marken inom de ytor som inte 
kunnat provtas på grund av byggnader. Även halter som överskrider nivån för 
FA för zink och TBT har uppmätts i en punkt vardera. Uppmätta halter av metaller 
överensstämmer mycket väl för de dubblettprov som analyserats vilket indikerar att de halterna är 
representativa för föroreningssituationen i jord. Påträffade föroreningsämnen är karakteristiska 
för båtuppställningsplatser och varvsverksamhet som funnits på platsen sedan slutet av 1980-
talet. Generellt saknas avgränsning av de påträffade föroreningarna i jord i djupled. 
Spridningsbenägenheten i jord för de påträffade föroreningsämnena är dock låg och den absoluta 
merparten av föroreningar bedöms förekomma i den översta metern och i ställvis ned till cirka 
två meters djup. Uppmätta halter av PAHer samt förekomsten av en fri fas i botten av ett 
grundvattenrör indikerar lokal blandförorening av olja och sannolikt olika tjärämnen. 
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Provtagningen för laboratorieanalys utfördes på den lösta fasen lite längre upp i röret då denna 
bedömdes mer relevant med avseende på spridningen av föroreningar i grundvatten. Uppmätta 
halter av PAH-M och PAH-H överskrider SPIs riktvärden för miljörisker ytvatten. Dock framgår 
det vid en genomgång av de individuella PAHerna att flertalet av de uppmätta halterna 
överskrider ämnets specifika löslighet i vatten, framförallt för flera av de tyngre PAHerna. Detta 
indikerar att det i det uttagna provet sannolikt förekom partiklar vilket ger en missvisande bild av 
de faktiska lösta halterna i grundvattnet vilket är ett återkommande problem vid provtagning och 
tolkning av PAHer i grundvatten. Oavsett eventuella felkällor är den påträffade föroreningen inte 
avgränsad inom fastigheten och det bedöms föreligga en risk för att oljeföroreningar i 
grundvatten förekommer på fler platser. 
 
Uppmätta halter av PFOS (och PFAS11) i grundvatten är låga och underskrider SGIs riktvärden 
för skydd av ytvatten. Det bedöms föreligga en risk för att PFAS-ämnen förekommer i 
grundvatten på fler platser inom fastigheten men det bedöms ur risksynpunkt för ytvatten vara 
positivt att halterna är så låga i det område som ligger närmast Mälaren. 
 
Sammanfattningsvis indikerar påträffade föroreningar i grundvatten att det inte sker någon 
spridning av föroreningar från fastigheten i halter som överskrider SPIs och SGIs riktvärden för 
ytvatten. Det går dock inte utesluta att det kan förekomma högre halter i grundvatten vid andra 
delar av fastighetens södra gräns där det idag står byggnader. Dessutom finns både befintlig och 
historisk miljöfarlig verksamhet inom Huvudsta 4:25 som ligger mellan Huvudsta 4:28 och 
Mälaren vilket medför att spårning av eventuella föroreningar i ytvatten till en källa på land 
försvåras. 

Rekommendationer 

Ekelund 1 
Det bedöms finnas goda förutsättningar för att genomföra den exploatering som 
detaljplaneförslaget innefattar inom Ekelund 1. Uppmätta föroreningshalter är i allmänhet låga 
och preliminärt bedöms sedvanliga saneringsmetoder såsom jordschakt vara tillräckliga för att 
marken inom hela området ska vara lämplig för avsedda ändamål. Preliminära 
grundläggningsnivåer för bostäder och parkeringsgarage medför dessutom ett behov av tekniska 
jordschakter till varierande djup vilket innebär att de ytliga jordlagren kommer att tas bort. 
 
Mätbara åtgärdsmål rekommenderas tas fram i senare planeringsskeden och bör anpassas efter 
typ av förorening och planerad markanvändning. Som utgångspunkt kan Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för KM och MKM eller platsspecifika riktvärden (PRV) framräknas med 
Naturvårdsverkets beräkningsverktyg. 
 
I nuläget rekommenderas inga kompletterande provtagningar av jord. I ett senare skede 
rekommenderas kompletterande provtagningar av jord inom det område som planeras för 
förskolegård. Provtagningarna kan dock först genomföras när den befintliga byggnaden har rivits. 
Provtagning rekommenderas att genomföras som samlingsprover och främst i ytlig jord 
 
Det finns en risk för att grundvatten kommer behöva hanteras i samband med schakt och 
grundläggning av parkeringsgarage för det östra kvarteret längst i norr. Denna fråga bör beaktas 
vid framtida planering och projektering av grundläggningsnivåer för att i stor grad som möjligt 
undvika bortledning av grundvatten vilket är en tillståndspliktig verksamhet. Uppmätta 
föroreningshalter i grundvatten från detta område indikerar preliminärt inte att det finns några 
stora hinder för att exempelvis återinfiltrera eventuellt grundvatten vid en avsänkning men i 
första hand bör andra lösningar övervägas. Grundvattennivåer bör fortsätta att mätas för att få en 
bättre bild av årstidsfluktuationer. 
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Huvudsta 4:28 
Sammanfattningsvis påvisar resultaten nu och tidigare utförda undersökningar att det föreligger 
ett åtgärdsbehov i jord inom fastigheten Huvudsta 4:28 för att marken ska vara lämplig för den 
planerad markanvändningen. Preliminärt bedöms detta behov generellt omfatta jord till cirka 0–1 
meters djup och möjligtvis något djupare inom vissa områden. Schaktbottenkontroller bör 
utföras inom hela fastigheten för att verifiera att inga allvarliga föroreningar kvarlämnas. Området 
är relativt väl undersökt och i nuläget rekommenderas inga ytterligare provtagningar av jord. När 
samtliga byggnader är rivna rekommenderas dock kompletterande provtagningar att utföras inom 
dessa ytor samt inom Huvudsta 4:24. Uttagna prover bör analyseras med avseende fraktionerade 
alifater och aromater, BTEX, PAH, PCB7 och tennorganiska föreningar. Syftet är dels att 
avgränsa förekomsterna av jordmassor med haltnivåer som överskrider FA samt att utreda 
föroreningssituationen inom de ytor som inte har provtagits i detta skede på grund av byggnader. 
 
Preliminära grundläggsnivåer för det planerade bostadskvarteret med underliggande 
parkeringsgarage är anpassade med avseende på översvämningsrisk efter den lägsta 
rekommenderade grundläggningsnivån enligt Länsstyrelsens krav, +2,7. Detta innebär i praktiken 
att behovet av tekniska schakter för grundläggning sannolikt blir begränsat i jämförelse med 
behovet av saneringsschakter. Det rekommenderas att platsspecifika riktvärden (PRV) beräknas 
för mätbara åtgärdsmål med syftet att möjliggöra kvarlämnande av måttliga föroreningshalter på 
större djup under garage och därmed reducera kostnader för verksamhetsutövare och den 
miljöpåverkan som schakt och transport av jord medför. Vid framtagande av PRV ska närheten 
till Mälaren beaktas i beräkningarna av PRV. Applicering av PRV för att användas som mätbara 
åtgärdsmål vid en framtida efterbehandling ska underbyggas av en riskbedömning och godkännas 
av Miljöskyddsenheten vid Solna Stad. 
 
Uppmätta föroreningshalter i grundvatten från nu utförda undersökningar bedöms baserat på 
planerade grundläggningsnivåer och att bostäderna hamnar ovan ett parkeringsgarage preliminärt 
inte medföra några risker för boende avseende ånginträngning eller för verksamhetsutövare 
avseende hantering av grundvatten i byggskedet. Vid tillfälle av förekomst av liknande 
föroreningar inom andra delar av fastigheten bör detta tas i beaktning vid val av 
grundläggningsmetod för att reducera spridningsrisken som en följd av grundläggningsarbeten. 
  
Det saknas underlag avseende föroreningssituationen i grundvatten där det idag står byggnader 
och kompletterande undersökningar rekommenderas när dessa är rivna. Syftet är att dels avgränsa 
nu påträffade föroreningar samt kartlägga föroreningssituationen i grundvatten inom hela 
fastigheten för att bättre kunna bedöma riskerna för eventuell spridning till ytvatten, både i 
samband med grundläggningsarbeten och på längre sikt. De kompletterande undersökningarna 
bör omfatta provtagning i cirka 4–6 punkter och uttagna prover bör analyseras avseende 
fraktionerade alifater och aromater, BTEX, PAH samt PFAS11. 
 
I anslutning till den befintliga båtuppställningsytan planeras gata och parkering, vilket inte 
omfattas av KM. Undersökningar utförda inom Huvudsta 4:17 och Huvudsta 4:18, har påvisat 
förekomst av föroreningar i ytliga jordlager. En av de identifierade spridningsvägarna av 
föroreningar var via damm (Lektus, 2022). Ytorna ligger öst och sydöst om hamnkvarteret. Enligt 
strukturplan för detaljplaneområdet, ska markanvändningen närmast de förorenade ytorna 
utgöras av parkeringsplatser och lokalgata. Husfasaden mot de förorenade ytorna är stängd. 
Risken för att föroreningar ska spridas i någon större omfattning genom damm till innergården i 
hamnkvarteret bedöms vara mycket liten eller obefintlig. Det bedöms därför heller inte finnas 
något åtgärdsbehov av föroreningar inom Huvudsta 4:17 och Huvudsta 4:18 för detaljplanens 
vidkommande. Detta gäller under förutsättning att det nuvarande strukturplansförslaget inte 
ändras.  
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Radon 
Radonmätning kommer att utföras i samband med kommande grundläggningsarbeten. Ansvaret 
för att bedöma radonrisken på varje byggplats och vidta skyddsåtgärder åligger den som ska 
bygga. 

Strandskydd 
Enligt 7 kapitlet 18 g § miljöbalken återinträder strandskyddet automatiskt när en detaljplan 
upphävs eller ersätts. Delar av planområdet ligger inom 100 meter från strandkanten.  
Den nya bebyggelsen bedöms inte avskärma allmänheten från strandzonen rent fysiskt. En ny 
allmän gata planeras söder om Hamnkvarteret (norr om Pampas Marina), vilket säkerställer 
allmänhetens tillträde och blir en tydlig uppdelning mellan privat och allmän. 
 

 
Planerad bebyggelse inom strandskyddat område. Den röda linjen markerar gränsen för strandskyddat område. 
(Kjellander Sjöberg, 2022) 
 
Eftersom en ny detaljplan upprättas, sker prövningen av ett upphävande av strandskyddet inom 
ramen för detaljplaneprocessen. För att ett upphävande av strandskyddet inte ska ges i strid med 
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gällande bestämmelser behöver minst ett av de särskilda skälen enligt 7 kap. 18c § punkt 5 
miljöbalken kunna motiveras. Det skäl som bedöms vara möjligt att tillämpa for föreslagen 
bebyggelse inom strandskyddat område är: Att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse for strandskyddets syften. 
 
Marken inom 100 meter från strandlinjen är idag till stor del redan ianspråktagen och hårdgjord 
då Pampas marina ligger här idag. I och med detta är dessa markytor redan ianspråktagna på 
ett sätt som gör att de saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Ny bebyggelse, inom 100 meter från strandlinjen, kommer att lokaliseras på samma plats som 
tidigare byggnad tillhörande marinan. 
Fri passage kommer att lämnas mot marinan och rekreationsmöjligheterna i området bedöms 
stärkas i och med planens genomförande. Sammantaget bedöms påverkan på växt- och djurliv 
inom strandskyddat område som liten. 

Störning/risk: förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Buller  
Eftersom planen är påbörjad 27 september 2017 gäller förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (med ändring SFS 2017:359). En bullerutredning har tagits fram (Åkerlöf 
Hallin Akustikkonsult AB, 2022-05-06) för att bedöma förutsättningarna avseende trafikbuller 
och industribuller för ny bebyggelse inom planområdet. 
 
De planerade bostäderna utsätts för buller från trafiken på Essingeleden med på- och 
avfartsramper, Pampaslänken, Ekelundsvägen och lokalgator samt industribuller från Tomteboda 
bussdepå och Pampas marina. Vid fasaderna närmast Essingeleden blir ekvivalentnivåerna över 
65 dB(A). Genomgående lägenheter med minst hälften av bostadsrummen mot gårdssidan krävs i 
dessa lägen. Hänsyn har tagits till trafikbullret vid utformningen av byggnaderna och med 
skisserad lägenhetsutformning samt vissa bullerdämpande åtgärder kan bostäder med god 
ljudkvalitet byggas. 
 
Cirka en tredjedel av lägenheterna får högst 55 dB(A) ekvivalentnivå utanför alla bostadsrum. 
Tretton lägenheter om högst 35 m2 i de fem kvarteren i normalplanet får 60 dB(A) 
ekvivalentnivå vid fasad. Övriga lägenheter får högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) 
maximalnivå utanför minst hälften av bostadsrummen. Alla lägenheter kan få tillgång till 
gemensam uteplats och större gård med högst 70 dB(A) maximal och 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå. Gemensam uteplats med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan 
skapas på gården. Denna uteplats kan behöva tak med ljudabsorbent för att avskärma 
bullerregnet. 
 
Den ekvivalenta ljudnivå från Tomteboda bussdepå blir vid planerade bostäder lägre än 50 dB(A) 
dagtid och lägre än 45 dB(A) nattetid. Zon A enligt ”Boverkets allmänna råd om 
omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad 
karaktär” BFS 2020:2, innehålls. De ekvivalenta ljudnivåerna från småbåtshamnen Pampas 
marina får vid en till två veckor på höst och vår vid upptag och iläggning av båtar vid 
Hamnkvarterets närmsta fasad upp mot 50 dB(A). Lägenheterna i dessa lägen bulleranpassas. 
Riktvärdena enligt zon B i BFS 2020:2 innehålls. 
 
Ljudet från ventilationsanläggningar på och i angränsande kontorsbyggnader kommer, att vid 
behov, att dämpas så att aktuella riktvärden för industribuller innehålls. 
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Genom att förse balkonger med tätt räcke och ljudabsorbent i balkongtak kan <55 dB(A) skapas 
för vid hälften av bostadsrummen. Åtgärder föreslås i dessa lägen: 
 

• Norra släntkvarteret mot Hamnallén 
• Norra parkkvarteret mot tvärgatan, Hamnallén samt mot park 
• Södra släntkvarteret mot Hamnallén och sydväst mot skogen 
• Södra parkkvarteret mot Hamnallén och tvärgatan 
• Hamnkvarteret mot tvärgatan och hamnen 

 
Med föreslagen byggnadsutformning och lägenhetsplanlösning kan bostäder med god ljudkvalitet 
erhållas. Bullervärdena säkerställs genom planbestämmelser för all kvartersmark om högsta 
tillåtna bullernivåer. 

Förskola 
Ljudnivån på föreslagen förskolegård blir högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vilket är riktvärdet 
för lekytor. Riktvärdet 50 dB(A) för uteytor för vila och pedagogisk verksamhet erhålls på del av 
gården. 
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Vibrationer  
En vibrationsutredning har tagits fram (ACAD 2022-04-11). Vibrationer har mätts från 
tunnelbanan inom fastigheten Ekelund 1 i Solna kommun. Tunnelbanans blå linje passerar i 
betong- och bergtunnel direkt under fastigheten Ekelund 1. De delar av det befintliga 
kontorshuset som ligger ovanpå tunnelbanan ska behållas. 
 

 
Strukturskiss över området. Röda streck och pilar visar område med stomljudsisolerade spår. 
 
Enligt konstruktionsritningar för tunnelbanan är spåret stomljudsisolerat under stora delar av 
Ekelund 1, däremot slutar isoleringen av spåren strax öster om Ekelundsvägen. Under fastigheten 
har tunnelbanan flera växlar. Växlar är kända för att öka stomljudet som transmitteras från spåret, 
jämfört med ett spår utan växlar. 
 
Under kontorshuset går tre spår i betongtunnlar som omges av fyllnadsmassor och ett spår i 
bergtunnel. Under en del av det befintliga kontorshuset går tunnelbanan i bergskärning och 
byggnaden bärs upp av flera betongbågar som spänner mellan bergssidorna.  
 
Enligt mätning finns inga kännbara vibrationer, däremot förekommer stomburet ljud. Risken för 
komfortstörande vibrationer är låg om nya byggnader grundläggs på berg, lika det befintliga 
kontorshuset. De uppmätta A-vägda vibrationshastighetsnivåerna i området visar att 
ljudisoleringen av tunnelbanans spår har god effekt. Bostäder som grundläggs intill spåren som är 
stomljudsisolerade har goda förutsättningar att uppfylla riktvärden för stomburet ljud, LpASmax 
högst 32 dB(A) utan ytterligare ljudisolerande åtgärder. Det förutsätts dock att nya bostäder 
grundläggs direkt eller med pålar på berg och inte är i kontakt med tunnelbanans betongtunnel. 
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En tydlig skillnad i vibrationshastighetsnivå mättes för en mätpunkt som ligger utanför området 
där spåren är stomljudsisolerade. De uppmätta nivåerna i mätpunkten indikerar att bostäder som 
byggs intill ett oisolerat spår kan få stomburet ljud 5–10 dB över riktvärdet. 
 
Då det inte var möjligt att mäta vibrationer på berg i det läget där spårets stomljudsisolering slutar 
söderut går det inte att exakt uttala sig om vilka byggnader som behöver åtgärder. Bilden nedan 
visar byggnader som kan behöva stomljudsisolerande åtgärder i grundläggningen för att uppfylla 
riktvärden för stomburet ljud. 
 

 
Byggnader som kan behöva stomljudsisolerande åtgärder markerade med röda streck. 
 
För bostäder som byggs nära de delar av spåren som inte är stomljudsisolerade krävs troligtvis 
åtgärder. Exempelvis kan byggnaderna ställas på fjädrande material. Detta ska utredas under det 
fortsatta planarbetet och kommer att regleras om så är nödvändigt. 
 
De delar av den befintliga kontorsbyggnaden som behålls kan användas utan att hänsyn behöver 
tas till stomburet ljud. Med avseende på stomburet ljud är det möjligt att bygga förskola, skola, 
bostäder eller annan ljudkänslig verksamhet i den befintliga kontorsbyggnaden. 
 
I senare skede, när nya byggnader grundläggs och berg är framgrävt behöver vibrationer mätas 
för att verifiera att nivåerna inte är högre än vad som mättes. Detta gäller utmed hela 
tunnelbanans sträckning inom Ekelund 1. 
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Luftföroreningar 
Beräkningar för hur planförslaget kommer att påverka luftkvaliteten i området har tagits fram 
(SLB-analys 2022-04-22).   

PM10 
I nuläget år 2020 överskrids miljökvalitetsnormen för PM10 längs delar av E4/E20 
Essingeledens vägbana. För aktuellt planområde klaras miljökvalitetsnormen för PM10. I 
nollalternativet år 2040 överskrids normen på delar av E4/E20 Essingeledens vägbana. I övriga 
beräkningsområdet beräknas normen klaras. 
 
I utbyggnadsalternativet uppförs nya byggnader längs med Ekelundsvägen. De högsta halterna av 
PM10 har beräknats på delar av E4/E20:s vägbana där miljökvalitetsnormen överskrids. Vid 
planerade bostäder klaras däremot normen och högst halter har beräknats vid bebyggelse med 
fasad mot Ekelundsvägen.  
 
Vid bebyggelsen i planförslaget uppgår halterna av PM10 invid husfasad till 20–30 μg/m3 under 
det 36:e värsta dygnet, vilket kan jämföras med motsvarande miljökvalitetsnorm på 50 μg/m3. 
 

 
Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (μg/m³) under det 36:e värsta dygnet för nuläget år 2020 till 
vänster, utbyggnadsalternativ 2040 till höger. Överskrider halten 50 μg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är 
halten högre än 30 μg/m3 uppnås inte miljömålet. 

NO2 
I nuläget år 2020 överskrids miljökvalitetsnormen för NO2 endast på delar av E4/E20:s vägbana 
där folk inte har tillåtelse att vistas. För aktuellt planområde klaras normen. 
 
Till år 2040 förväntas utsläppen av kväveoxider från trafiken minska till följd av skärpta 
avgaskrav. Detta bidrar till att miljökvalitetsnorm för NO2 beräknas klaras med god marginal i 
planområdet både för nollalternativet och utbyggnadsalternativet.  
 
Vid bebyggelsen i planförslaget uppgår halterna av NO2 invid husfasad längs Ekelundsvägen till 
15–24 μg/m3 under det 8:e värsta dygnet, vilket kan jämföras med motsvarande 
miljökvalitetsnorm på 60 μg/m3. 
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Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (μg/m³) under det 8:e värsta dygnet för nuläget år 2020 till 
vänster, utbyggnadsalternativ 2040 till höger. Överskrider halten 60 μg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. 
Miljömål finns inte definierat för dygnsupplösning. 

Miljökvalitetsnormer 
Vid utbyggnad enligt planförslaget år 2040 beräknas att miljökvalitetsmålen för PM10 klaras inom 
aktuellt planområde; detta gäller både årsmedelvärdet och antalet höga dygnsmedelvärden. För 
NO2 finns miljömål definierade för årsmedelvärde och antal höga timmedelvärden. I det 
undersökta planförslaget klaras miljökvalitetsmålen även för NO2. 

Förändringar 2040 
Jämfört med nuläget visar trafikprognosen för år 2040 på ett minskat trafikflöde på E4/E20 
Essingeleden medan trafiken ökar på Ekelundsvägen. Samtidigt förväntas utsläppen av 
kvävedioxid minska tack vare renare fordon. Halten av partiklar (PM10) påverkas mindre av 
beslutade avgaskrav då huvuddelen av föroreningarna kommer från slitagepartiklar och 
uppvirvling från körbanan.  
 
På Ekelundsvägen ökar trafiken år 2040. Genom planförslaget sker en förtätning då de nya 
byggnaderna hamnar närmare vägen i utbyggnadsalternativet. Trots detta beräknas miljömålet att 
klaras längs Ekelundsvägen framgent. Planförslaget innebär också en viss avskärmande effekt 
gentemot vägutsläppen som till största del sker på öster sida om byggnaderna. Det innebär att 
halterna är högre vid fasader som vetter mot Ekelundsvägen medan halterna vid fasader som 
vetter från Ekelundsvägen har lägre halter än i nollalternativet. Sammanfattningsvis ökar 
dygnsmedelhalterna endast med enstaka mikrogram invid Ekelundsvägen i och med 
byggnadernas uppförande tack vare att den huvudsakliga trafiken återfinns en bit bort från de 
planerade byggnaderna. 
 
Förskolorna planeras att ligga i norra släntkvarteret och i kontorshuset, vilket innebär att de är 
placerade bort från de mest trafikerade vägarna. Det är lämpliga placeringar av förskolorna med 
följden att barnen får en minskad exponering jämfört med de om de skulle vistas vid byggnader 
som vetter mot Ekelundsvägen. 

Risk 
En riskanalys har tagits fram (Brandskyddslaget 2022-04-22). Syftet med riskanalysen är att 
undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att utvärdera vilka risker som människor 
inom det aktuella området kan komma att utsättas för samt i förekommande fall föreslå hur risker 
ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. Analysen omfattar endast plötsliga och 
oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv och hälsa för människor som vistas inom det 
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studerade området. I analysen har hänsyn inte tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, 
buller eller miljöfarliga utsläpp. 
 

 
Planområdes läge (streckad linje) i förhållande till dess omgivning. (Brandskyddslaget, 2022). 
 
I nära anslutning till området ligger Essingeleden med på- och avfartsramper samt 
Pampaslänken och Tomteboda Bussdepå. Två bensinstationer finns i områdets närhet, en på 
Armégatan samt en båtmack i Pampas Marina. Under området passerar tunnelbanans blå linje där 
närmaste station är Västra skogen. Det aktuella området är beläget inom 150 meter från 
transportled för farligt gods (Essingeleden med på- och avfarter) vilket innebär att Länsstyrelsen 
ställer krav på att riskerna analyseras i samband med planering av området. I anslutning till 
området ligger även Tomteboda bussdepå som hanterar brandfarliga gaser och vätskor i större 
omfattning samt ett par bensinstationer som kan förväntas få transporter förbi området. 
 
Utifrån en inledande analys är den sammanfattande bedömningen att det finns ett par 
olycksrisker som kan innebära sådan påverkan på områdets risknivå att säkerhetshöjande åtgärder 
behöver vidtas. Aktuella olycksrisker är förknippade med transporter av brandfarliga gaser och 
vätskor på Essingeledens på- och avfartsramper samt på Ekelundsvägen. Avståndet mellan ny 
bebyggelse och Essingeledens huvudkörbanor är så stort (130 meter till byggnad, södergående 
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riktning) att några ytterligare säkerhetshöjande åtgärder inte bedöms behöva vidtas. Avståndet 
överstiger med god marginal de skyddsavstånd som rekommenderas av Länsstyrelsen och det har 
inte identifierats några faktorer som skulle medföra behov av ett utökat skyddsavstånd eller 
säkerhetshöjande åtgärder för planerad ny bebyggelse. 
 

 

 
Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd till olika typer av markanvändning. 
 
Intill primära transportleder för farligt gods rekommenderas ett skyddsavstånd på minst 25 meter. 
Åtgärder ska vidtas inom 30 meter från vägen. Rekommendationen är även vid sekundära 
transportleder att 25 meter ska lämnas bebyggelsefritt. Essingeledens avfart är som närmast 
belägen 45 meter från byggnad, påfarten är som närmast belägen 25 meter från byggnad. 
 
Enligt den fördjupade riskanalysen kan individrisknivån för det studerade området vara så hög 
för det studerade området att åtgärder behöver beaktas vid exploatering. Avståndet inom vilket 
åtgärder är relevant att beakta är ca 30 meter från Essingeledens på- och avfartsramper. På 
avstånd över 30 meter från ramperna bedöms risknivån vara acceptabel. De olyckor som behöver 
beaktas är: 
 

• Olycka med brandfarlig vätska 
• Olycka med brandfarlig gas (gasolflaskor) 
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Baserat på genomförd analys är bedömningen att planerad bebyggelse kan placeras med hänsyn 
till identifierade risker, förutsatt att säkerhetshöjande åtgärder i enlighet med riskanalys 
genomförs. 
 
Följande åtgärder föreslås för den aktuella förändringen inom Huvudsta 4:28 m.fl.: 

Essingeledens på- och avfartsramper: 
• Ny bebyggelse ska placeras så att avstånd till Essingeledens på- och avfartsramper inte 

understiger 25 meter. 
• Ytor utomhus inom 30 meter från Essingeledens på- och avfartsramper ska utformas så 

att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 
• Fasader inom 30 meter från Essingeledens på- och avfartsramper, och som vetter direkt 

mot ramperna, ska utföras i obrännbart material alternativt med konstruktion som 
motsvarar lägst brandteknisk klass EI30. Fönster kan utföras i klass EW30. Fönster tillåts 
vara öppningsbara. 

• Bebyggelse som vetter direkt mot Essingeledens ramper, och som ligger inom 
rekommenderade skyddsavstånd (bostäder/förskola/handel 75 meter, kontor 40 meter), 
ska utformas med minst en utrymningsväg som mynnar bort från vägen. 

• Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse, och som ligger inom 
rekommenderade skyddsavstånd från Essingeledens ramper (bostäder/förskola/handel 
75 meter, kontor 40 meter), ska placeras mot en trygg sida alternativt på byggnadernas 
tak. 

Ekelundsvägen: 
• Bebyggelse som vetter direkt mot Ekelundsvägen och som ligger inom 25 meter från 

vägen ska utformas med minst en utrymningsväg som mynnar bort från vägen. 

Trafik: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Kollektivtrafik  

Nuläge 
Kollektivtrafiknätet i närområdet består av tunnelbanans blå linje mellan Kungsträdgården och 
Akalla/Hjulsta samt lokala busslinjer 113 (Solna Centrum-Blackebergs gård), 152 (Solna 
Centrum-Liljeholmen), 196 (Stockholm C-Hjulsta), 197 (Stockholm C-Sollentuna) och 507 
(Västra Skogen-Odenplan).  
 
Närmaste busshållplatser är belägna cirka 200–400 meter väster om planområdet vid 
tunnelbaneuppgången i Västra Skogen och vid Armégatan samt cirka 350 meter norr om 
planområdet vid Terminalvägen. Planområdet har därmed en god kollektivtrafikförsörjning 
utifrån Trafikförvaltningens riktlinjer (2018), enligt vilka närmaste hållplats ska finnas inom 
motsvarande 400 meter radiellt avstånd och närmaste hållplats för stomtrafik ska finnas inom 
motsvarande 700 meter radiellt avstånd. Dock får de rådande höjdskillnaderna och kopplingar 
med trappor mot Västra Skogen en negativ påverkan på tillgängligheten till kollektivtrafiken i 
området.  

Förslag 
För att minska andelen bilanvändning i området och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken 
behöver mer tillgängliga hållplats- och stationslägen säkerställas inom planområdet. Detaljplanen 
möjliggör en tillkommande entré till Västra skogens tunnelbanestation vilket ökar tillgängligheten 
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till kollektivtrafik inom området. Entrén föreslås centralt i planområdet, i anslutning till områdets 
planerade park.  
 
Ekelundsvägen utformas för att kunna nyttjas för busstrafik i framtiden och ett nytt hållplatsläge 
kan placeras i höjd med den föreslagna parken. Med en ny busslinje längs Ekelundsvägen ökar 
tillgängligheten till kollektivtrafik i området. Det kommer även vara möjligt att låta en busslinje gå 
in på den norra tvärgatan och vidare norrut i Hamnalléns förlängning. Den norra tvärgatan 
behöver då breddas för att möta Trafikförvaltningens krav.  
 

  
Nuläge och förändrad situation gällande kollektivtrafik i området. 

Tillkommande entré Västra skogens tunnelbanestation 
Dagens entré till Västra Skogens tunnelbanestation ligger på en höjd, och den planerade 
utveckling sker i dalen nedanför. En ny entré till Västra skogen skulle tillgängliggöra området och 
förkorta gångavstånden, en ny entré skulle även underlätta hållbart resande för de boende i de 
nya kvarteren och kopplar till publika platser så som park och naturstråk utmed Mälaren samt 
kringliggande fastigheter och verksamheter i närområdet.  
 
Trafikförvaltningen gjorde våren 2021 en initial samhällsekonomisk analys för en tillkommande 
entré i Västra skogen som visar att en tillkommande entré förväntas korta gångtider till och från 
tunnelbanan för boende och arbetande vid Tomteboda, Pampas Marina samt Karlberg. Den 
samlade analysen tyder på att tillkommande entrén skulle vara samhällsekonomiskt lönsam.  
 
En ny anslutning till Västra skogens tunnelbana genom en gångtunnel och stationsentré, samt 
vilken påverkan en exploatering av planområdet medför med hänsyn till underliggande 
tunnelbaneanläggning utreds inom planarbetet. Förslag för anslutning har bearbetats utifrån olika 
tekniska aspekter för att säkerställa att förutsättningar och riktlinjer följs. Utredningar kopplade 
till tillkommande entré, gångtunnel och byggande invid befintlig anläggning är del av en pågående 
arbetsprocess i dialog med trafikförvaltningen. Sammanställt bedöms det vara möjligt att uppföra 
planerade byggnader i anslutning till tunnelbaneanläggningen med hänsyn till att möjligheten att 
utnyttja tunnlar inte hindras för framtida schakt för eventuella reparations- och 
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underhållsarbeten. Vidare har bebyggelsestrukturen tagit hänsyn till att ytterligare laster utöver de 
befintliga inte överskrids.  

Förutsättningar 

Servitut, skyddszon och riskområde 
I anslutning till tunnelbanans spår finns ett servitut från 1981. Inom detta område innehar 
Trafikförvaltningen rätten att inom fastigheten Ekelund 1 ”...bibehålla, underhålla och nyttja 
tunnelbana med tillhörande tunnlar, däckskonstruktioner, skyddsområden och nödutrymningsväg.” Servitutet 
omfattar även rätt att för tillsyn och underhåll av anläggningen använda nödutrymningsvägen i 
kontorsfastigheten. ”Inom Servitutsområdet får ej utan medgivande från den härskande fastighetens ägare 
utföras terrasseringsarbeten, schaktning, sprängning eller borrning, nedförande av byggnadsdel eller annat arbete 
eller ingrepp.”  
 
Avtalet reglerar även Solnas rätt till ledningsnät ovan tunnel och att tunnelbanan underhålls på 
sådant sätt att kontorsfastigheten inte utsätts för störande buller eller vibrationer från nyttjandet 
av tunneln. 
 

   
”Tunnellinje” visar utbredning av anläggning och rättighetslinje visar gräns för servitut 
 
Kring tunnlarna finns skyddszoner. En skyddszon är det område kring SL:s anläggning där 
ingrepp normalt ej får göras. Zon avgörs baserat på tunnlars olika förekommande former och 
dimensioner. För dubbelspår gäller 15 meter från bergkontur, för enkelspår gäller 10 meter från 
bergkontur.  
 
På nästa sida redovisas exploateringsområdets planområde. Fokus ligger på de kvarter som 
befinner sig i anslutning till spårtunnlar, det vill säga de kvarter som befinner sig inom 50 meter 
till tunnelbanan. Den röda streckade linjen redovisar ett avstånd på 50 meter och därmed de hus 
som befinner sig i riskområdet.  
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Inom riskområdet kan anläggningsarbeten tillåtas först efter att man i samråd med 
Trafikförvaltningen förvissat sig om att ställda krav uppfylls så att inga risker föreligger för 
anläggningarnas bestånd och drift genom den planerade konstruktionen och det föreslagna 
arbetssättet. 

 
Skyddszonens utbredning inom dubbelspår respektive enkelspår. 
 

 
Röd heldragen linje visar ungefärlig utsträckning av tunnelbanans anläggning. Röd streckad linje visar ca 50m 
från tunnelbanans anläggning. Svart linje visar rättighetslinje som hänvisar till TF-servitut.  
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Röd markering visar del av tunnel delvis eller helt i betong. Illustration från Vibrationsutredning ACAD, 2022. 

Spårtunnlar 
Stationen Västra skogen och dess tunnlar norrut ligger i berg medan tunnlarna i söder kommer ut 
i en dalgång. Tunnlarna övergår från att vara sprängda i berg till att vara renodlade 
betongkonstruktioner. Söder om stationen ligger ett kontorshus i kvarter Ekelund 1, tidigare 
Arbetsmiljöverkets byggnad. Denna byggnad byggdes kort efter tunnlarna och är konstruktivt 
överlappande med konstruktionen av tunnlarna.  
 
Det har gjorts en inmätning under hösten 2021 som bekräftar anläggningens läge. Denna 
inmätning visar tunnlar, stationen och ventilationsschakts insida. Information om 
konstruktionens tjocklek samt återfyllnad, underarbeten och läge på ej synligt berg är baserad på 
skannade handlingar från bygg och projekteringsskedet. 

Dagvattentunnel 
Det går en dagvattentunnel i direkt anslutning till stationen, strax ovan spårtunnlarna. Täckningen 
ovan tunneln varierar. Tunneln kan ej ledas om på annan plats.  

Konstruktion  
De befintliga konstruktionerna utgörs av tunnelrör av armerad betong som generellt sett är 
anordnade i bergskärningar. Sydost om detaljplaneområdet går konstruktionen i två tunnelrör. 
Vid detaljplaneområdet förgrenas konstruktionen till att bilda tre tunnelrör. Kapaciteten i 
konstruktionerna är okänd och förutsättningen i detta skede är att befintliga förhållanden 
motsvarar konstruktionernas kapacitet. Detta medför att inga nya laster får påföras på 
tunnelkonstruktionerna. Förstärkningsåtgärder i betongkonstruktionerna för att hantera 
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eventuella tillkommande laster avråds då åtgärderna blir komplicerade, väldigt kostsamma och 
kan även påverka tågtrafiken.  
 

 
Flygfoto berg- och jordschakt vid anläggande. Stockholms tunnelbanor, 1975. 
 
De nya byggnadernas placering ska vara utanför den s.k. rättighetslinjen som i sin tur har ett 
teoretiskt avstånd på minst 4 meter till bergskärningarna. Mellan byggnaderna planeras ett nytt 
parkområde som i vissa delar innebär höjda marknivåer som varierar mellan 1,5–2 meter över 
befintlig marknivå. Under dessa förutsättningar kommer byggnadskonstruktionernas lasteffekter 
inte påverka de befintliga betongtunnlarna. Lasterna från byggnadskonstruktionerna ska istället 
föras ner till berg, varför de geotekniska förhållande måste utredas tillsammans med bergets 
kvalité.  
 
Det nya parkområdet för höjda marknivåer kommer innebära högre laster än befintligt. Detta kan 
kompenseras genom att schakta ur ett visst djup av befintliga material och ersätta med lättfyllnad 
för att uppnå samma totallast som befintlig. Vid lastanalys av parkutformningen gäller beaktande 
av samtliga objekt som innebär tillkommande last, såsom plantering av nya träd, konstverk med 
bärande grundkonstruktion mm. Vid beräkning av massor ska vattenmättat material beaktas. 
 
Vid utveckling av kontorshuset har utgångspunkt varit att belastning på befintlig grundläggning 
och konstruktioner delade med tunnelbanan inte ska öka. Det nya på- och tillbyggda 
kontorshuset har en tillåten bjälklagsbelastning på 250 kg/kvm vilket också är normkrav för 
kontor. 
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Illustration över kontorshusets ombyggnad. Strategisk arkitektur. 
 
L1, K1 och K2 byggs till och på, och en länkbyggnad skapas mellan flyglarna K1 och K2. Vid 
påbyggnad förutsätts befintlig byggnad kunna hantera en påbyggnad i 1–2 våningsplan med 
lättbyggnadsteknik. Befintlig byggnad har tidigare använts som labb med en tillåten 
bjälklagsbelastning på 500 kg/kvm, vid en konvertering till en kontorsfastighet med en normenlig 
bjälklagskapacitet på 250 kg/kvm lämnas utrymme för påbyggnad.  

Utrymningsväg 
Från tunnelbanan går en utrymningsväg genom det befintliga kontorshuset vilken regleras med 
servitut. Utrymningsvägen nås via en trappa mellan spåren intill norrgående spår där den i sin tur 
nås från änden av perrongerna ned på spårområdet. Trappan är placerad där 
tunnelkonstruktionen övergår från betongkonstruktionen. Genom en avskärmad förbindelse 
genom bergrummet och vidare upp genom en trappa leder utrymningsvägen ut på plan 2 
(gårdsnivån) på kontorshusets baksida. 

Tillkommande entré och gångtunnel till Västra skogens tunnelbanestation 
En planerad stationsbyggnad med tillkommande entré till Västra skogens tunnelbana placeras 
centralt inom planområdet bredvid kontorshuset. Från stationsentrén skapas en koppling genom 
en gångtunnel till befintligt stationsområde. Inom utredningsarbetet om anslutning till befintlig 
tunnelbana har alternativ tagits fram med olika anslutningspunkter till befintlig station beroende 
på om gångtunnel går över eller under befintlig dagvattentunnel. Alternativen utreds vidare under 
planarbetet. Planen möjliggör för sträckning över eller under dagvattentunneln.  
 
I plankartan möjliggörs för gångtunnel genom detaljplan och ändringsplan genom tillägg. I delen 
som utgör ändring genom tillägg planläggs gångtunnel under mark. Tunneln planläggs med 10 
meters skyddszon enligt Trafikförvaltningens riktlinjer.  

Vidare utredning 

Berg och geoteknik 
Det föreligger en eventuell risk för påverkan av spåranläggningen under byggskede. För att 
minimera riskerna rekommenderas minimalt byggande inom tunnelbanans skyddsområde. Detta 

0 
K1 Tillbyggnad 0 

Länk Tillbyggnad 

0 
K2 Påbyggnad 

K2 Tillbyggnad 

0 

L 1 Tillbyggnad 

8 
K2 Tillbyggnad 

0 
Garage Tillbyggnad 

0 
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medför att gångtunnelns anslutning bör hamna vinkelrät stationen. Denna utformning medför 
fördelar ur ett säkerhets- och stabilitetsperspektiv. Tunneldrivning parallellt eller nära 
tunnelbanan bör begränsas för att minska risken för överskridande av vibrationer och för att 
undvika eventuell nedstängning av tågtrafik. I det fortsatta arbetet kommer detaljerade 
geotekniska undersökningar utföras, vilka ska underbygga en byggriskanalys för vald layout samt 
byggmetod för att säkerställa önskvärd risknivå. De geotekniska förutsättningarna för 
tunnelbaneuppgången behöver även fastställas från där planerad ny tunnel i berg övergår till jord 
och vidare upp till entré i markplan. Aktuell grundvattensituation vid plats där berg övergår till 
jord är av vikt eftersom det ger förutsättningar för olika koncept för utförandet. Hur 
konstruktion vid övergång från berg utformas med avseende på eventuella behov av åtgärder i 
berget vid övergång för att säkra dess vattentäthet bör utredas.  

Hydrogeologi  
Det finns inga borrhål eller grundvattenrör i närheten av tunneluppgången. Kompletterande 
hydrogeologiska undersökning bör utföras i samband med detaljprojektering.  

Dagvattentunnel och ledningar  
Dagvattentunneln är ekonomiskt kostsam att flytta. Tunnelns fortsatta drift förutsätts säkerställas 
och tunneln påverkas inte. Hänsyn ska tas för att inte påverka tunneln under produktion.  
 
Det finns viss osäkerhet kring befintliga ledningars exakta lägen till följd av bland annat ej inmätta 
system. Innan schaktningsarbete påbörjas skall samtliga ledningsägare kontaktas för fastställande 
av befintliga ledningars exakta läge.  
 
Planerade ledningar utgör en risk till följd av osäkerhet kring hur dessa kommer förläggas. Den 
fortsatta projekteringen av ny bebyggelse kan innebära ändrade förutsättningar. Därmed kan det 
medföra uppkomst av konflikt med gångtunneln eller tunnelbaneuppgången som för detta 
delprojekt ännu är okänt.  

Stationsutformning  
För att nå den nya tillkommande entrén till Västra Skogen krävs en lång gångtunnel vilket riskerar 
att skapa otrygga och svårtillgängliga resandemiljöer. I det vidare arbetet tas ett 
gestaltningskoncept tas fram för att säkerställa en trygg upplevelse. I det vidare arbetet behöver 
även en fördjupning ske där mått säkerställs och utformningen samkörs med övriga 
teknikdiscipliner och utifrån fördjupade flödesanalyser och riskutredningar. 

Kostnader  
Projektet har generella stora osäkerheter kopplade till kostnader då förslaget utgörs av en 
förslagshandling i tidigt skede. En succesiv kalkyl kommer tas fram i den fortsatta processen för 
att stegvis fördjupa arbetet och minska osäkerheten. Detta kommer att göras kommer göras i 
dialog med Trafikförvaltningen och sakkunniga.  

Buller  
Tunnelarbeten kan orsaka kraftiga bullerstörningar i byggnader ovanför tunneln genom att 
vibrationer från borrningen fortplantar sig genom berget, så kallade stomljud. Dessa vibrationer 
sprids till byggnaderna och strålas ut som ljud.  
 
I det aktuella fallet finns det två bostadshus grundlagda nästan rakt ovanför gångtunnelns 
sträckning. Husen är 11 våningar höga och kortaste avstånd mellan husens grundläggning och 
tunneln blir ca 25–30 m. Byggnaderna är sannolikt grundlagda direkt på berg.  
  
Då riktvärdena för stomljud bedöms komma överskridas behöver en åtgärdsplan för stomljud 
under byggtiden tas fram. En bullerutredning behöver tas fram som redovisar förväntade 
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bullernivåer under tidsperioden för tunneldrivningen för att kunna förutse störningar och välja 
arbetstider och borrningsmetod samt förberedda eventuella evakueringsinsatser. Utredning 
behöver göras i god tid innan genomförande, när framdriften av bergarbetena har bestämts. 

Gång- och cykeltrafik  

Nuläge 
Huvudsta är ett trafikseparerat område med gångstråk av varierande karaktär. Det huvudsakliga 
gångvägnätet består av separerade gångvägar som går genom parker och bostadsområden på en 
lägre nivå än bilvägnätet. Längs större gator består gångvägnätet av gångbanor utmed vägnätet, 
dock är parkstråken ofta det genaste sättet att ta sig fram på i området. 
 
Flera huvudcykelstråk samt ett regionalt cykelstråk, utpekade i Solna stads cykelplan, korsar 
planområdet. Standarden på dessa cykelstråk varierar, och brister på respektive stråk redovisas i 
cykelplanen. Framför allt noteras att korsningspunkter ofta brister i framkomlighet för 
cykeltrafikanter, med specifika problempunkter norr och sydöst om planområdet, där flera stråk 
korsar varandra. Trafiksäkerhetsproblem noteras norr om planområdet, vid korsningspunkterna, 
samt inom planområdet, där Karlbergs strand ansluter till Ekelundsvägen. 
 
För fotgängare är planområdet förhållandevis avskuret från Västra skogen på grund av de stora 
höjdskillnaderna som föreligger. Den finns idag en gång- och cykelväg som går på skrå uppför 
slänten mellan vattnet och Johan Enbergs väg.  
 
Det regionala cykelstråket Sundbybergsstråket sträcker sig längs strandlinjen genom och förbi 
planområdet. Det går det till stor del på separerade gång- och cykelbanor. Stråket håller generellt 
en god standard, men är underdimensionerat enligt minsta mått för regionala cykelstråk. Genom 
planområdet brister stråket i utformning, då den separerade cykelbanan övergår till cykling i 
blandtrafik.  
 
Huvudcykelstråk 3 sträcker sig från Ekelundsbron, längs Ekelundsvägen förbi planområdet och i 
norrgående riktning. Förbi området går stråket på separerad gång- och cykelbana. Uppgradering 
av Huvudcykelstråk 3 längs Ekelundsvägen pågår. Huvudstråk håller god standard enligt 
riktlinjerna för minsta bredd. 

 
Befintliga gångstråk samt cykelstråk. 

Gångbana 

Gångstråk,separerat 

Gångstråk.stig 

)( Planskildkorsning 

- Torgyta 

• • 

Regionaltcykelstråk/Sundbybergsstråket 

Huvudcykelstråkl 

Huvudcykelstråk2 

Huvudcykelstråk3 

Cykelbana,medg/c-separering 

Cykelbana,utang/c-separering 

Cykling i blandtrafik 
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Förslag 
Planen för området är att skapa ett gång- och cykelvägnät som upplevs som gent, 
sammanhängande, trafiksäkert och orienterbart. Befintligt separerat gångstråk längs 
Ekelundsvägens västra sida förflyttas något i östlig riktning och utformas i stället som en 
gångbana längs med gatan, för att ge gatan en mer stadsmässig karaktär förbi planområdet. 
Befintlig gångbana vid Karlbergs strand förlängs enligt förslaget upp genom området via den nya 
Hamnallén, vilken sträcker sig förbi parken och förbinder till kringliggande gångytor. Där 
Hamnallén passerar parken, i höjd med den nya planerade tunnelbaneentrén, föreslås generösa 
passager som upphöjda gångfartsytor. I öst-västlig riktning kopplar gångbanor längs Hamnallén 
samman med gångstråket längs Ekelundsvägen via gångbanor längs tvärgående gator inom 
området samt via gångytor i och runt parken. Genomgående gångstråk med separata gångbanor 
föreslås därmed genom hela området.  
 
Befintligt gångstråk längs Pampas marina är beläget utanför planområdet och behålls i sin 
nuvarande utformning med trappa upp till gångbana vid Karlbergs strand, stråket kompletteras 
med en gångmöjlighet direkt söder om Hamnkvarteret som ansluter via ramp och trapp till 
befintligt stråk öster om marinan.  
 
Den nya strukturen kopplas till det omkringliggande befintliga gångvägnätet. Mot Västra Skogen i 
väster skapas flera nya kopplingar för fotgängare. På grund av de stora höjdskillnaderna utgörs 
vissa av dessa kopplingar av trappor. Samtliga gator inom planområdet utformas för låga 
fordonshastigheter vilket förbättrar trafiksäkerheten för gående som behöver passera.  
 

  
Framtida gång- och cykelstråk.  
 
Gångbanor inom området ska ha en fri bredd om minst 2,5 meter, för att både fungera väl och 
underlätta god drift.  
 
Cykelvägnätet inom planområdet kompletterar och kopplas till det övergripande cykelvägnätet. 
Det ska även säkerställa möjligheten att cykla tryggt och säkert inom området för att kunna nå 

Park/stenbelagd gångyta 

Grönt/socialtstråk 
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cykelparkeringar vid olika målpunkter. Då området förväntas ha låga flöden av 
motorfordonstrafik sker cykling till största del i blandtrafik på lokalgatorna inom området.  
 
Den dubbelriktade, separata cykelbanan längs Ekelundsvägen flyttas, likt gångbanan, något i 
österut närmare gatan. Denna cykelbana är fortsatt en del av Huvudcykelstråk 3 enligt Solna stads 
Cykelplan. Cykelbanan utmed Ekelundsvägen utformas med en fri bredd om 3,0 meter. Det 
regionala cykelstråket Sundbybergsstråket, sträcker sig från Ekelundsbron, genom planområdets 
södra del, via Karlbergs strand mot centrala Huvudsta. Stråket kan läggas om på olika sätt i den 
nya strukturen och utreds vidare i det fortsatta arbetet för att säkra god standard och 
trafiksäkerhet.   

Biltrafik 

Nuläge 
Längs, och delvis genom, planområdets östra del går Ekelundsvägen som sträcker sig från 
Ingenting i norr till Ekelundsbron över till Kungsholmen i söder. Ekelundsvägen har i dagsläget 
2+2 körfält. Lokalgatan Karlbergs strand korsar planområdet, och sträcker sig till längs stranden 
till Huvudsta gård. Huvud- och lokalgatorna Armégatan, Johan Enbergs väg och Terminalvägen 
är belägna väster och norr om utredningsområdet. Via Armégatan nås målpunkter belägna i 
Västra Skogen och Huvudsta.  
 
Planområdets befintliga bebyggelse nås via Karlbergs strand samt mindre lokalgator och infarter 
inom området. Via dessa angörs även områdets parkeringsytor. Flertalet parkeringsmöjligheter 
finns tillgängliga i närområdet, främst i Västra Skogen.  
 
Planskilt intill området går Essingeleden (E4/E20), vilken är en tungt trafikerad trafikled väster 
om Stockholms innerstad. Södergående ramper angör till en cirkulationsplats strax norr om 
planområdet. Pampaslänken startar i en andra cirkulationsplats norr om planområdet och kopplar 
Huvudsta till centrala Stockholm via Klarastrandsleden västerut. 
 

 
Befintlig och framtida gatustruktur. 
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Förslag 
Ekelundsvägen föreslås omvandlas till stadsgata med 1+1 körfält, med möjlighet till 
angöring/parkering längs gatans västra sida. Koppling mellan ny och befintlig utformning norr 
om planområdet kan lösas på en övergångssträcka inom befintligt gatuområde. Den nya 
exploateringen försörjs via två infarter: en i områdets norra del och en i områdets södra del. 
Nord-sydligt genom området länkar Hamnallén ihop de två infarterna med marinan och 
Karlbergs strand. Via tvärgatorna och Hamnallén kan parkeringsgarage under respektive byggnad 
nås. Samtliga lokalgator är dubbelriktade utom den nya lokalgatan mellan Hamnkvarteret och 
marinan som enkelriktas åt väster för att minimera trafiken intill Bryggan och gångstråket mot 
vattnet.  
 
Hamnallén är tänkt att ha en varierad utformning och bredd som ger ett lugnt trafiktempo, 
förenklar passage för oskyddade trafikanter och minimerar genomfartstrafiken. Vid parken 
föreslås två upphöjda gångfartsytor för att underlätta för och prioritera korsande gångströmmar.  
Hamnallén ansluter i söder till Karlbergs strand, marinans befintliga ramp samt den nya 
lokalgatan runt kvarteret. Platsen behöver studeras noggrant framöver för att säkerställa bästa 
möjliga trafiksäkerhet i en komplex trafikmiljö. 

Parkering  
Parkering för bilister och cyklister inom planområdet anordnas i första hand på kvartersmark. 
Angöring och viss besöksparkering anordnas på gatumark. 
 
Parkeringsnormen i Solna stad från 2021 anger ett minimum av det parkeringsutbud som en 
fastighet ska erbjuda och är lägesbaserat med hänsyn till vilken zon inom kommunen 
parkeringsplatserna kommer att lokaliseras. Planområdet för detaljplanen Huvudsta 4:28 m.fl. 
ligger inom zon 2. Enligt de angivna parkeringstalen för bilparkering i Utvecklad parkeringsnorm för 
Solna stad ska det minsta antalet bilparkeringsplatser i zon 2 uppgå till 7,5/1 000 m2 BTA för 
bostäder (flerbostadshus, boende och besök) och 8/1 000 m2 BTA för kontor (anställda och 
besök). Utöver detta finns enligt parkeringsnormen möjlighet till reducering av antalet 
bilparkeringsplatser baserat på tillämpning av mobilitetsåtgärder. Enligt Utvecklad parkeringsnorm för 
Solna stad kan parkeringsnormen för bil reduceras i bostadsprojekt genom att parkeringsplatser 
för bilpoolsbilar reserveras på kvartersmark, där en bilpoolsplats ersätter fem vanliga 
parkeringsplatser. Vidare kan parkeringsnormen för bil reduceras i både bostads- och 
arbetsplatsprojekt med upp till 15 procent om de i parkeringsnormen listade mobilitetsåtgärderna 
uppfylls för bostäder respektive verksamheter. 
 
Enligt de angivna parkeringstalen för cykelparkering i Utvecklad parkeringsnorm för Solna stad ska det 
minsta antalet cykelparkeringsplatser i zon 2 uppgå till 36 per 1 000 m2 BTA för bostäder 
(flerbostadshus, boende) och 20–26 per 1 000 m2 BTA för kontor (anställda). Enligt Utvecklad 
parkeringsnorm för Solna stad ska minst 50 % av cykelparkeringsplatserna placeras inomhus eller i 
låsbart förråd. Utvändiga platser ska vara anpassade till ramlås. Dessutom ska minst 40 % av 
cykelparkeringsplatserna ska vara lättillgängliga genom att placeras i nära anslutning till entré, hiss 
eller ramp och minst 10 % av cykelparkeringsplatserna ska vara anpassade för mer platskrävande 
cyklar. Detaljerad planering och utformning av cykelparkeringsplatser kommer att arbetas in i den 
fortsatta projekteringen.  

Cykelparkering  
Cykelparkering i området ska vara trygg och attraktiv. Den ska anläggas i cykelrum som är lätta 
att nå eller på innergård samt ska alltid möjliggöra fastlåsning i ramen. Besöksparkering anordnas 
i nära anslutning till huvudentréer.  
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Totalt föreslås 2 150 cykelparkeringsplatser för bostäder att förläggas inomhus i respektive 
kvarter. Tillkommande cykelparkering på kvartersmark utomhus och allmän plats tillkommer 
men är inte kvantifierad i nuläget.  
 
Parkeringsbehovet enligt Utvecklad parkeringsnorm (2021) uppgår till cirka 2 886 
parkeringsplatser för cykel som ska inrymmas inom planförslaget, exklusive besöksparkering. De 
736 parkeringsplatser som inte inryms i den planerade inomhusparkeringen föreslås placeras 
utomhus på kvartersmark tillsammans med besöksparkering. Därmed uppfylls stadens nya krav 
om att minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska placeras inomhus eller i låsbart förråd. 
 

 
Antal cykelparkeringsplatser inom planområdet samt parkeringsbehov för cykel. 

Bilparkering  
Stadens nya parkeringsnorm ställer krav på att minst 50 % av alla bilparkeringsplatser för såväl 
bostäder som verksamheter utrustas med laddningsmöjligheter, och att samtliga 
bilparkeringsplatser ska förberedas för framtida laddningsmöjligheter. Planförslaget ska uppfylla 
dessa krav.  
 
För bostäder (totalt 80 100 m2 ljus BTA) finns 486 parkeringsplatser i garage planerade, vilket 
motsvarar ett parkeringstal om cirka 6,1 bilparkeringsplatser per 1 000 m2 ljus BTA eller 0,61 
bilplatser per lägenhet. För kontorsbyggnaden (totalt cirka 17 500 m2 ljus BTA) finns 40 
parkeringsplatser i garage planerade, motsvarande cirka 2,3 bilparkeringsplatser per 1 000 m2 ljus 
BTA. Då kontorshuset delar konstruktion med tunnelbanan är parkeringsutbudet inom kvarteret 
begränsat. 
 
För besökande har totalt 59 markparkeringsplatser planerats inom området, varav 5 
parkeringsplatser för rörelsehindrade på gata. 
 

 
Antal bilparkeringsplatser inom planområdet samt parkeringsbehov för bil. 

Föreslaget antal p · P -behov cykel 
Kvarter/byggnad platser för cykel (inom• och 

(inomhus) utom h us) 
Norra släntkvarteref 190 280 
S ödro släntkvarteref 360 453 
Norra f)(lr/ekvarteret 520 649 
Porkb1,set 70 117 
S ödro f)(lr/ekvarteret 490 639 
Hom11kvorleret 520 747 
Bostäder totalt 2 150 2 886 

Ko11torsh11set 250 350-455 

K,·:1rter/ byggn:1d F öreslaget a ntal p · P -behov bil 
p latser för bil 

Hatnnkrorteret (G6} 66 156 
Södra parkkvarteret (G5) 186 133 
Porkh11stl + Norra 

161 160 
tJarkkvarterrt (G4) 
Södra sliinthorterel (GJ) 52 94 
l\"orro sliinthorterel (G1) 21 58 
Summa bosrfider 486 601 

Ko11torsb1tse1 (G2) 40 140 
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Bostäder  
Behovet enligt Solna stads utvecklade parkeringsnorm (2021) uppgår till totalt 601 p-platser för 
bil (boende och besök). För att få en uppskattning om behovet av boendeparkering exklusive 
besöksparkering har ett avdrag om 1 plats per 1 000 m2 ljus BTA gjorts, vilket ger ett totalt 
boendeparkeringsbehov för bostäder om 521 p-platser. Genom att dela in området i norra 
respektive södra delen blir det tydligt att överskottet från Södra parkkvarteret respektive 
Parkhuset + Norra parkkvarteret nästan täcker underskottet från övriga kvarter. För att täcka upp 
resterande behov behövs totalt 9 bilpoolsplatser reserveras: 7 bilpoolsplatser i de södra kvarteren 
och 2 bilpoolsplatser i de norra kvarteren. 
 

 
Parkerings- och bilpoolsplatser, södra kvarteren, i enlighet med p-norm 2021. 
 

 
Parkerings- och bilpoolsplatser, norra kvarteren, i enlighet med p-norm 2021. 
 
Det totala behovet av besöksparkering enligt normen från 2021 uppgår till 80 p-platser. Antingen 
behöver 21 p-platser därmed tillskapas på gatumark, eller så behöver besöksparkeringen flyttas 
ned i parkeringsgaragen och underskottet löses genom tillskapandet av fler bilpoolsplatser (7 
stycken).  

Kontor  
För kontorsbyggnaden finns ett underskott av p-platser för bil, då det föreslagna p-talet om 2,3 
bilplatser per 1 000 m2 ljus BTA inte uppfyller normen från 2021 (8 platser per 1 000 m2 ljus 
BTA).  
 
För att täcka upp del av behovet föreslås mobilitetsåtgärder i form av mobilitetstjänser att 
erbjudas inom byggnaden. Enligt Utvecklad parkeringsnorm för Solna stad (2021) måste följande 
mobilitetstjänser erbjudas inom kvarteret för att möjliggöra upp till 15 procents mobilitetsavdrag:  
 

• Samtliga cykelparkeringsplatser ska ligga i markplan inomhus eller utomhus under tak och 
med möjlighet till ramlåsning.  

Kvarter 
Yta (m2, p. Behov (exklusive Over-
ljus BTA) platser besöksparkering) / underskott 

Ham11kvarleret 20 750 66 135 -69 
Södra 

17 750 186 11 5 71 
parkkvarlmt 
Södra 

12 600 52 82 -30 
slii11tkvartmt 
Swmw1 södra 

51100 304 332 
h"Varteren 

A ntal bilpoolsplatser 7 

Kva.rtec 
Yta (m 2, p. Behov ( exklusive Ovel'• 
ljus BTA) platser besöksparkering) / underskott 

Parkb11set + 
Norra 21 250 161 138 23 
t;arkkvarlmt 
l'lorra 

7 7p0 21 51 -30 
slii11tkvartmt 
Sw1m1:111orra 

29 000 182 189 h"Varteren 

A ntal bilpoolsplatser 2 
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• Det ska finnas ett avsatt utrymme för cykelservice, med funktioner såsom verktyg, 
luftpump, arbetsbänk och tvätt.  

• Omklädningsrum och duschmöjligheter för cykelpendlare samt möjlighet till laddning av 
batterier till el-cyklar ska finnas tillgängliga.  

 
Med 15 procents mobilitetsavdrag uppgår behovet av parkeringsplatser för bil inom 
kontorsbyggnaden till 119 p-platser, medan 40 p-platser är planerade.  
 

Parkeringslösning för hela området kommer utredas vidare i den kommande processen för att 
säkerställa parkering för såväl bostäder, kontor och verksamheter. 

Kvalitativ, levande och hållbar stadsmiljö 
Detaljplanens genomförande bedöms bidra till en kvalitativ, levande och hållbar stadsmiljö på 
flera sätt. Några av planens viktigaste ingredienser, för att bidra till en mer kvalitativ, levande och 
hållbar stad, sammanfattas punktvis nedan: 
 

• Förtätning i ett centralt och strategiskt läge mellan Stockholm och Solna, vilket ger goda 
förutsättningar för effektivt markutnyttjande och goda möjligheter för att stärka och 
utveckla goda kollektiva trafikförbindelser samt möjlighet att tillskapa och utöka 
serviceutbudet. Ekelundsområdet blir en attraktiv del av Stockholmsregionens inre kärna, 
som binder samman olika delar av Huvudsta och skapar ökade stadskvaliteter samt ett 
attraktivt offentligt rum vid vattnet. 

• Väl integrerade gaturum i form av tydligt kopplad kvartersstad med tydliga gränser mellan 
kvartersmark och allmän plats. 

• Blandade funktioner i form av kontor, bostäder, förskola, parkytor samt stora inslag av 
centrumändamål med handel och service. 

• Generösa trottoarer och cykelstråk för vistelse, rörelse, möten med mera. 
• Valda lokalgator utformas som gångfartsområden, där nödvändig biltrafik sker i gångfart 

och på de gåendes villkor. Garageinfarter undviks på dessa stråk, för att ytterligare ge 
gatorna en torgfunktion som med grönska och sittmöbler ska inbjuda till vistelse. 

• Grönska är av stor vikt för intrycket och upplevelsen av en levande stad. Parkytor, 
växtbäddar/planteringar och träd i gaturum och på innergårdar kan, förutom rekreativa 
aspekter, även fylla funktioner för omhändertagande av dagvatten. 

• En ny entré till Västra skogen tillgängliggör området och förkortar gångavstånden. En ny 
entré underlättar hållbart resande för de boende i de nya kvarteren och kopplar till 
publika platser så som park och naturstråk utmed Mälaren samt kringliggande fastigheter 
och verksamheter i närområdet. 

• Att det rör sig fler människor i området kan leda till att området upplevs mer tryggt. 
 
Genomförande 

Organisatoriska frågor 
Huvudmannaskap 
Kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från det datum planen vinner laga kraft. Detaljplanen beräknas 
kunna genomföras inom denna tid. 
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Tidplan för planarbetet 
Samråd juni-september 2022 
Granskning Q2 2023 
Godkännande av byggnadsnämnden Q4 2023  
Antagande av kommunfullmäktige Q4 2023 
 
Planen vinner laga kraft cirka fyra veckor efter antagandet om den inte överklagas.  
 
Planprocessens tidplan samordnas med Trafikförvaltningens process ÅIP. Trafikförvaltningen 
ansvarar för genomförandet av ny stationsuppgång och gångtunnel under förutsättning att beslut 
fattas av Trafikförvaltningen.  

Etappindelning 
Utbyggnaden av området planeras ske i etapper, indelningen utreds vidare under planarbetet. 
Tidplanen för utbyggnad kan bl.a. påverkas av aktuell konjunktur vid tillfället. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas av fastigheterna Huvudsta 4:18 och Huvudsta 4:21 som ägs av Solna stad. 
Planområdet omfattar även Huvudsta 4:24, Huvudsta 4:28 samt Ekelund 1 som ägs av 
Exploatören. Ändringsplan genom tillägg omfattar Huvudsta 4:18 som ägs av Solna stad, samt 
Ryttmästaren 1 och Majoren 1 som är privata bostadsrättsföreningar.  

Fastighetsbildning 
Detaljplaneförslaget innebär att del av fastigheterna Ekelund 1, Huvudsta 4:28, Huvudsta 4:24, 
Huvudsta 4:21 och Huvudsta 4:18 bildar nya bostadsfastigheter, kontorsfastigheter samt e-
område. Detta görs genom att del av fastigheterna styckas av, sedan regleras de in i fastighet som 
bildas för ändamålet.  
 
Detaljplaneförslaget innebär att fastighetsbildning krävs avseende tillkommande entré och 
gångtunnel. Vilken fastighetsbildningsåtgärd som blir aktuell kommer att utredas vidare i 
planarbetet. 

Servitut 
Ett servitut finns för tunnelbana 0184K-0808/1981 som kan komma att påverkas. Det kommer 
att utredas vidare i planarbetet.  

Tekniska frågor 
Gator, torg och park 
Exploatör kommer i exploateringsavtal ersätta Solna stad för stadens kostnader för anläggningar 
på allmän plats som föranleds av fastighetens utveckling inom och i anslutning till planområdet.  

Vatten och avlopp 
Bebyggelsen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Avtal ska föreligga mellan Solna 
vatten, trafikförvaltningen och exploatören. 

Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram. Föreslagna renings- och fördröjningsåtgärder bedöms inte 
försämra förutsättningarna att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer. Kontrollprogram ska tas 
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fram avseende dagvattenhantering under byggskedet. Detta för att omgivande anläggningar inte 
ska påverkas negativt. 

Elenergi och värme 
Den tillkommande bebyggelsen ska anslutas till befintligt elnät och till befintligt fjärrvärmenät om 
inte ett mer miljövänligt alternativ kan redovisas. 

Avfall 
Brännbart restavfall och matavfall kan komma att inrymmas i sopsug (alternativt soprum) inom 
kvartsmarken. Ett ledningsstråk för en uppsamlande sopsugsledning (400 mm) har reserverats i 
Hamnallén. Från denna ledning kan anslutningar göras till varje kvarter. Ett framtida 
sopsugssystem för området förutsätter att en sopsugsterminal byggs utanför planområdet. 
Hämtning kan ske vid gata. Förutsättningar för källsortering ska finnas inom fastigheten.  

Påverkan under byggtiden 
Exploatören ska upprätta ett kontrollprogram enligt miljöbalken, för den miljö- och 
omgivningspåverkan som kan uppkomma under byggtiden. Programmet ska även innehålla 
åtgärder för att minimera dessa störningar. Kontrollprogrammet ska tas fram i samråd med miljö- 
och byggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet och ska vara färdigt före byggstart. 

Ekonomiska frågor 
Avtal 
En principöverenskommelse har tidigare träffats mellan kommunen och exploatören avseende 
utvecklingen av området. Överenskommelsen innehåller avsiktsförklaring och mål samt 
ekonomiska frågor och ansvarsfördelning rörande projektet Ett exploateringsavtal ska även 
upprättas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 
Avtalet ska bland annat innehålla reglering av marköverlåtelse, fastighetsbildning, 
ansvarsfördelning under genomförandefasen, samt övriga frågor med anledning av detaljplanens 
genomförande. Gestaltningsprogrammet och miljöprogrammet ska knytas till detta 
exploateringsavtal.  
 
Finansieringsavtal, genomförandeavtal avseende tillkommande entré till tunnelbana samt avtal 
avseende upplåtelse av utrymme för tillkommande entré, dessa ska tecknas mellan Solna 
kommun, exploatören och regionen.  
 
Avtal avseende upplåtelse av utrymme för tillkommande entré och gångtunnel samt avtal om 
förutsättningar för genomförande ska tecknas mellan Regionen och ägarna till fastigheterna 
Majoren 1 och Ryttmästaren 1. 

Medverkande  
Planhandlingarna är framtagna av miljö- och byggnadsförvaltningen. Tengbom har medverkat i 
upprättandet av plankartan. Bebyggelseförslag och illustrationer har tagits fram av Kjellander 
Sjöberg arkitekter, Urbio och Darcstudio. MKB har upprättats av Iterio. Exploatör för området 
är HSB AB och Aros Bostad. Trafikförvaltningen har medverkat under planarbetet för 
samordning angående tillkommande entré till Västra skogens tunnelbana.  
 
 
Alexander Fagerlund Matilda Eriksson  
Plan- och geodatachef Planarkitekt  



 
 

 

  
 

  
 

  

Samrådshandling juni 2022 

Miljökonsekvensbeskrivning till 

detaljplan för Huvudsta 4:28 med flera i 
Solna stad          



 2 (103) 

  
 

MKB till detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl.        
 

Förord 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats 
till detaljplan för Huvudsta 4:28 med flera. Detaljplanens 
syfte är att förtäta Västra skogen mot Pampas Marina, 
genom att möjliggöra för cirka 850-900 bostäder, varav 20 
sociala bostäder, två förskolor, kontor och lokaler i 
bottenvåningar. Befintligt kontorshus (f.d. arbetsmiljöverket) 
bevaras och utvecklas. Detaljplanen ska även möjliggöra för 
en sekundärentré till Västra skogens tunnelbanestation. Den 
nya gångtunnelns konsekvenser med avseende på till 
exempel grundvatten utreds inte i denna MKB. Inom ramen 
för detaljplanen ingår även att rusta upp den befintliga 
strandpromenaden längs med Ulvsundasjön.  

MKB:n har upprättats av Iterio AB på uppdrag av HSB 
Bostad och Aros Bostad. Flera underlagsutredningar har 
upprättats inom ramen för planarbetet, vilka har legat till 
grund för bedömningar och analyser i denna MKB. 
Underlagsutredningar som tagits fram är bland annat för 
buller, dagvatten, luft, förorenad mark, naturmiljö, risk samt 
en barnkonsekvensanalys.  

Arbetet med MKB:n har utförts integrerat med planarbetet, 
vilket har lett till att miljöfrågorna i flera avseenden fått vara 
med och påverka utformningen av den nya bebyggelsen. 

Stockholm 2022-06-13 
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Sammanfattning 
Bakgrund 
På flera håll runt Ulvsundasjön pågår stadsomvandlingar för att 
möta regionens växande behov. På Stockholmssidan har Västra 
Kungsholmens utbyggnad till tät stad nyligen avslutats och i 
Hagastaden pågår planering och utbyggnad av en ny stadsdel som 
binder samman Stockholm och Solna.  

              
Figur 1. Ungefärligt planområde är markerat med röd linje. Ortofoto från år 2018. 

Under år 2011 fick Solna stad i uppdrag att påbörja planarbete 
för området.  Arbetet med ett planprogram för området Ekelund 
påbörjades år 2015. Syftet var att komplettera Solnas sydöstra del 
med en stadsdel som knyter ihop Huvudsta och Ekelund 
samtidigt som de stora trafiklederna bryggas över. Området 
omfattade då ett större geografiskt område än vad som nu ingår i 
detaljplanen. Arbetet med planprogrammet avbröts innan 
planprogrammet kom ut på samråd och sedan 2018 pågår i stället 
ett planarbete för en del av området vid Ekelund och Pampas. 
Ungefärligt planområde redovisas i Figur 1 här intill. 

Utvecklingen av området sker genom ett samägt 
exploateringsbolag som består till hälften av HSB Bostad och till 
hälften av Aros Bostad. Inom planområdet finns idag 
hamnverksamhet, kontorsbyggnad, parkeringsytor, vägar och 
naturmark. 

Planens konsekvenser 
Nedan sammanfattas planens väsentligaste konsekvenser. 

Vattenmiljöer  
Den framtida föroreningsbelastningen med dagvattnet från 
planområdet beräknas minska.  

Detaljplanen bedöms inte försämra recipientens möjlighet att 
uppnå MKN så länge åtgärder enligt de som redovisas i 
dagvattenutredningen vidtas och 20 mm nederbörd från 
hårdgjorda ytor omhändertas.  Den rening som krävs för att inte 
öka föroreningsbelastningen med dagvattnet jämfört med nuläget 
uppgår till 16–26 %. Enligt beräkningar uppnås en rening på 
minst 35 % för de vanligaste dagvattenföroreningarna med 
planens föreslagna reningsanläggningar. 



2022-06-13 5 (106) 
 

MKB till detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl.  
 

Med rätt höjdsättning uppstår inga lågpunkter där stående vatten 
samlas vid skyfall och som skulle kunna skada fast egendom eller 
påverka framkomligheten. Två nya lågpunkter tillskapas inom 
planområdet och utformas som torrdammar för att bidra till 
fördröjning vid höga vattenflöden. 

Buller och vibrationer 
De planerade bostäderna utsätts för buller från trafiken på 
Essingeleden med på- och avfartsramper, Pampaslänken, 
Ekelundsvägen och lokalgator samt industribuller från 
Tomteboda bussdepå och marinans verksamhet. Vid fasaderna 
närmast Essingeleden blir ekvivalentnivåerna över 65 dB(A).  

För att uppfylla de riktvärden som finns krävs genomgående 
lägenheter med minst hälften av bostadsrummen mot gårdssidan 
i dessa lägen. Med skisserad byggnadsutformning och lämplig 
lägenhetsplanlösning samt förstärkt trafikbullerisolering 
(motsvarar ljudklass B) kan bostäder med hög ljudkvalitet byggas. 
Cirka en tredjedel av bostäderna kan få högst 55 dB(A) utanför 
alla boningsrum. 13 lägenheter om högst 35 m2 i de fem 
kvarteren i normalplanet får 60 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad. 
Övriga lägenheter får högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 
dB(A) maximalnivå utanför minst hälften av bostadsrummen. 
Gemensamma uteplatser och med högst 70 dB(A) maximal och 
50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan skapas på gårdarna.  

Den ekvivalent ljudnivå från Tomteboda bussdepå blir vid 
planerade bostäder lägre än 50 dB(A) dagtid och lägre än 45 
dB(A) nattetid. Zon A enligt ”Boverkets allmänna råd om 
omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan 
verksamhet med likartad karaktär” BFS 2020:2, innehålls. De 
ekvivalenta ljudnivåerna från Pampas Marina blir vid planerade 

bostäder vid Hamnkvarteret upp mot 50 dB(A). Lägenheterna i 
dessa lägen kommer anpassas till bullersituationen. Riktvärdena 
enligt Zon B i BFS 2020:2 innehålls. Ljud från 
ventilationsanläggningar på och i angränsande kontorsbyggnader 
kommer, vid behov, att dämpas så att aktuella riktvärden för 
industribuller innehålls. Ljudkvalitetsindex med skisserade 
utformningen, lämplig planlösning samt förstärkt 
trafikbullerisolering kan bli 1,4, vilket innebär att bostäder med 
god ljudkvalitet kan byggas. 

Mätningarna av kännbara vibrationer visar att risken för 
komfortstörande vibrationer är låg om nya byggnader grundläggs 
på berg lika det befintliga kontorshuset. Detta gäller oavsett om 
spåret är ljudisolerat eller inte.  

De uppmätta A-vägda vibrationshastighetsnivåerna i utvalda 
mätpunkter visar att ljudisoleringen av tunnelbanans spår har god 
effekt. Framtida bostäder som grundläggs intill spåren som är 
stomljudsisolerade har goda förutsättningar att uppfylla 
riktvärden för stomburet ljud, LpASmax högst 30 dB(A), utan 
ytterligare ljudisolerade åtgärder. Det förutsätts dock att de nya 
bostäderna grundläggs direkt eller med pålar på berg och inte är i 
kontakt med tunnelbanans betongtunnel.  

Utsläpp till luft  
Med planförslaget uppförs nya byggnader längs med 
Ekelundsvägen. De högsta halterna av PM10 har beräknats på 
delar av E4/E20’s vägbana där miljökvalitetsnormen överskrids. 
Vid planerade bostäder klaras däremot normen och högst halter 
har beräknats vid bebyggelse med fasad mot Ekelundsvägen. Vid 
bebyggelsen i planförslaget uppgår halterna av PM10 invid 
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husfasad till 20 - 30 μg/m3 under det 36:e värsta dygnet, vilket 
kan jämföras med motsvarande miljökvalitetsnorm på 50 μg/m3. 

Till år 2040 förväntas utsläppen av kväveoxider från trafiken 
minska till följd av skärpta avgaskrav. Detta bidrar till att 
miljökvalitetsnorm för NO2 beräknas klaras med god marginal i 
planområdet för utbyggnadsalternativet. Vid bebyggelsen i 
planförslaget uppgår halterna av NO2 invid husfasad längs 
Ekelundsvägen till 15 - 24 μg/m3 under det 8:e värsta dygnet, 
vilket kan jämföras med motsvarande miljökvalitetsnorm på 60 
μg/m3. 

Miljökvalitetsmål har beslutats av riksdagen och preciserar 
luftföroreningshalter för bland annat PM10 och NO2 som är 
strängare än motsvarande normvärden. Vid utbyggnad enligt 
planförslaget år 2040 beräknas att miljökvalitetsmålen för PM10 
klaras inom aktuellt planområde; detta gäller både årsmedelvärdet 
och antalet höga dygnsmedelvärden. Med planförslaget klaras 
miljökvalitetsmålen även för NO2. 

Markföroreningar 
Planförslaget innebär att risken för exponering av föroreningar 
bedöms minska något, i och med att fyllnadsmassor delvis 
kommer att schaktas bort.  

Uppmätta föroreningshalter inom fastigheten Ekelund 1 är i 
allmänhet låga och preliminärt bedöms sedvanliga 
saneringsmetoder såsom jordschakt vara tillräckliga för att 
marken inom hela området ska vara lämplig för avsedda ändamål. 
Preliminära grundläggningsnivåer för bostäder och 
parkeringsgarage medför dessutom ett behov av tekniska 
jordschakter till varierande djup vilket innebär att de ytliga 
jordlagren kommer att tas bort. I ett senare skede 

rekommenderas kompletterande provtagningar av jord inom det 
område som planeras för förskolegård i anslutning till 
skogsområdet mellan L-huset och det befintliga kontorshuset. 

Sammanfattningsvis påvisar resultaten nu och tidigare utförda 
undersökningar inom fastigheten Huvudsta 4:28 att det föreligger 
ett åtgärdsbehov i jord för att marken ska vara lämplig för den 
planerad markanvändningen. Preliminärt bedöms detta behov 
generellt omfatta jord till cirka 0–1 meters djup och möjligtvis 
något djupare inom vissa områden. Schaktbottenkontroller bör 
utföras inom hela fastigheten för att verifiera att inga allvarliga 
föroreningar kvarlämnas. Området är relativt väl undersökt och i 
nuläget rekommenderas inga ytterligare provtagningar av jord. 
När samtliga byggnader är rivna rekommenderas dock 
kompletterande provtagningar inom dessa ytor samt inom 
Huvudsta 4:24. 

Risker och säkerhet 
Utifrån risk-inventeringen som genomförts för planen är 
bedömningen att det är transporter av farligt gods på 
Essingeleden med tillhörande på- och avfarter samt på 
Ekelundsvägen samt transporter till båtmacken vid Pampas 
marina som kan medföra olyckshändelser med möjlig 
konsekvens för det aktuella planområdet. De övriga riskkällor 
som identifierats ligger på så stort avstånd att de inte bedöms 
påverka risknivån för området.  

Beräkningarna avseende individrisken visar att med dagens 
trafiksituation är risknivån för området acceptabel, oavsett 
avstånd från aktuell riskkälla. Om antalet transporter med farligt 
gods ökar markant, vilket är vad som antagits för prognosåret 
2040, hamnar risknivån dock inom det område där åtgärder ska 



2022-06-13 7 (106) 
 

MKB till detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl.  
 

undersökas på avstånd upp till 30 meter från riskkällan. Vissa 
riskreducerande åtgärder har härmed föreslagits för den nya 
bebyggelsen inom planområdet. 

Den fördjupade riskanalysen visar på en acceptabel risknivå 
avseende samhällsrisken inom planområdet. Detta i kombination 
med låg olycksfrekvens ger en sammantaget en låg risknivå.  

Naturmiljöer 
Ädellövskog är dominerande naturtyp där de hotade trädarterna 
alm och ask förekommer frekvent. Även gammal och grov tall är 
ett karaktäristiskt inslag i området och många av dem fungerar 
som värd för rödlistade signalarter som tallticka och reliktbock. 
Detta tillsammans med viktiga strukturer som död ved, gamla 
grova träd, hällmarker mm ger bedömningen ”Högt naturvärde” 
för hela den västra delen av planområdet. Utformningen av 
bebyggelsen har i hög grad anpassats till att kunna bevara dessa 
naturvärden. Både bebyggelsen och gångvägen har dragits tillbaka 
och utformats så att minsta möjliga intrång sker. Totalt tas fyra 
värdefulla och inmätta träd ned till följd av exploatering, varav en 
är en Ask om ca 1 meter i stamdiameter. Utöver dessa träd 
kommer en biotopskyddad allé tas bort utmed Ekelundsvägen. 
Träden är mindre lindar som inte har något direkt stort 
ekologiskt värde. Allén ersätts med nya träd i rader. 

Sammantaget innebär detaljplanen lokalt negativa konsekvenser 
ur naturvårdssynpunkt. Befintlig vegetation som utvecklat värden 
och strukturer under många år går inte att jämföra med nya 
trädplanteringar. På lång sikt är det dock positivt att det planteras 
många nya träd samt att det anläggs växtbäddar och en park med 
växtlighet inom planområdet. Den nya grönstrukturen bidrar 
långsiktigt till ekologiska spridningsmöjligheter inom området 

och kan lokalt också bidra med en rad ekosystemtjänster såsom 
klimatreglering, biologisk mångfald vattenhantering, rekreation 
och estetik.  

Beträffande artskydd kommer en kompletterande artinventering 
(bland annat fladdermöss och vedlevande insekter) genomföras 
under sommarhalvåret 2022. 

Strandskydd 
När befintlig detaljplan upphävs återinträder strandskyddet. Ett 
beslut om upphävande av strandskyddet inom den nya 
detaljplanen kan ges av kommunen under förutsättning att 
beslutet inte ges i strid med gällande bestämmelser. Minst ett av 
de särskilda skälen enligt 7 kap. 18c § miljöbalken måste kunna 
motiveras. I och med att marken inom 100 meter från 
strandlinjen idag till stor del redan är ianspråktagen och 
hårdgjord, då Pampas marina ligger här idag, bedöms dessa 
markytor redan vara ianspråktagna på ett sätt som gör att de 
saknar betydelse för strandskyddets syften (skäl nummer 1).  

Ny bebyggelse kommer att lokaliseras på samma plats som 
tidigare byggnad tillhörande marinan. Fri passage kommer att 
lämnas mot marinan och rekreationsmöjligheterna i området 
bedöms stärkas i och med planens genomförande. I den västra 
delen av detaljplaneområdet kommer dock ett mindre område 
med naturmark att tas i anspråk. Detta innebär en viss negativ 
påverkan på naturmiljön men sammantaget bedöms påverkan på 
växt- och djurliv inom strandskyddat område som liten. 
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Samlad bedömning av planens konsekvenser 
Detaljplanens utformning bedöms innebära såväl positiva som 
negativa konsekvenser. De negativa konsekvenserna bedöms till 
stor del kunna hanteras med olika typer av skydds- och 
förstärknings-åtgärder. Förslaget kan härmed anses vara förenligt 
med 2 och 3 kap. miljöbalken i det avseende att det inte medför 
skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa 
eller säkerhet. När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1 § 
MB och 2 kap. 2 § PBL att mark- och vattenområden används 
för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Planens genomförande innebär en förtätning i ett centralt och 
strategiskt läge mellan Stockholm och Solna. Detta medger goda 
förutsättningar för effektivt markutnyttjande samt skapar goda 
möjligheter för att stärka och utveckla goda kollektivtrafik-
förbindelser. Planen medför också möjlighet att tillskapa och 
utöka serviceutbudet vilket också talar för 
hushållningsbestämmelserna. 

Stora delar av marken inom planområdet är i huvudsak redan 
ianspråktagen av bebyggelse och hårdgjorda ytor såsom parkering 
och vägar. Utveckling som succesivt har skett i området senaste 
årtionde har inneburit en stegvis förändring och fragmentering av 
landskapet. Sett ur ett regionalt perspektiv innebär principen att 
”bygga staden inåt” att större sammanhängande grönområden, 
som är av värde för både biologisk mångfald och rekreation kan 
bevaras och utvecklas, medan redan exploaterad mark tas i 
anspråk för ny stadsbebyggelse. Med stöd av ovanstående kan det 
därmed anses vara god hushållning med mark- och naturresurser 
att fortsätta använda den redan ianspråktagna marken för att 
skapa en tätare stadsdel.  

På gång- och cykelavstånd kommer boende och besökare enkelt 
att kunna ta sig till Stockholms city. Området är även bra beläget 
ur kommunikationssynpunkt då en sekundär tunnelbaneuppgång 
till Västra skogens tunnelbanestation kan möjliggöras inom det 
nya området. Västra skogen är en bra kollektivtrafiknod, där byte 
till ett flertal busslinjer in till Stockholm city och andra delar av 
Solna är möjlig.  

Planförslaget bedöms inte medföra risk för påtaglig skada på 
riksintresset E4/E20. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Ekelund är idag ett relativt obefolkat område som till stor del 
domineras av omkringliggande infrastruktur. På flera håll runt 
Ulvsundasjön pågår stadsomvandlingar för att möta regionens 
växande behov. På Stockholmssidan har Västra Kungsholmens 
utbyggnad till tät stad nyligen avslutats och i Hagastaden pågår 
planering och utbyggnad av en ny stadsdel som binder samman 
Stockholm och Solna.  

Under år 2011 tog Solna Stad beslut att påbörja planarbetet för 
området. År 2015 inleddes detta med ett planprogram för 
Ekelund. Planprogrammet omfattade ett större geografiskt 
område än vad som nu ingår i detaljplanen. Syftet var att 
komplettera Solnas sydöstra del med en stadsdel som knyter ihop 
Huvudsta och Ekelund samtidigt som de stora trafiklederna 
bryggas över.  

Arbetet med planprogrammet avbröts innan planprogrammet 
gick ut på samråd och sedan 2018 pågår planarbetet för en del av 
Ekelund och Pampas. Ungefärligt planområde redovisas i Figur 
2. 

Utvecklingen av området sker genom ett samägt 
exploateringsbolag som består till hälften av HSB Bostad och till 
hälften av Aros Bostad. Exploateringsbolaget arbetar tillsammans 
med Solna stad fram ett förslag på utveckling av fastigheterna 
Ekelund 1, Huvudsta 4:18, 4:21, 4:24 och 4:28, se figur 2. 
Planområdet utgörs till stor del av redan ianspråktagen mark i 
form av bland annat hamnverksamhet, kontorsbyggnad, 
parkeringsytor, naturmark, vägar.  

 

 
Figur 2. Planområdet ligger vid Pampas marina i Solna. Bakgrundskartor: 
OpenStreetmaps bidragsgivare (u.å.) och Google satellite (u.å.). 
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1.2 Områdesbeskrivning 
Ekelund är beläget öster om Västra skogens bostadsområde. I 
söder gränsar området till Ulvsundasjön och Pampas Marina och 
i öster E4:an och Tomtebodaterminalen. Ekelunds läge vid 
Ulvsundasjön och Huvudsta strand erbjuder både vattenkontakt 
och grönska samtidigt som området kan komma att erbjudas en 
”egen” tunnelbaneuppgång. Området ligger dessutom på mindre 
än femton minuters cykelavstånd från Fridhemsplan. 
Sammantaget innebär detta att Ekelund har mycket goda 
förutsättningar till att bli en attraktiv stadsdel för både boende 
och arbetande.  

I en del av området finns idag en större kontorsbyggnad som 
tidigare använts av bland annat Arbetsmiljöverket. Nordost om 
dessa har tidigare ett koloniområde varit beläget men är sedan 
många år borttaget. Under parkeringen som ligger i anslutning till 
kontorsbyggnaden passerar tunnelbanans blåa linje i 
betongtunnlar som anlades på 1970-talet.  

Området innehåller och angränsar till naturmark och gröna stråk, 
som i Solna stads översiktsplan är utpekade som viktiga för 
rekreation och som spridningssamband för djur och växter.  

Essingeleden, inklusive dess på- och avfartsramper går precis 
intill området och utgör ett riksintresse och en huvudtransportled 
för farligt gods. Sommartid finns tankstation för båtar, belägen 
en bit väster om Pampas Marina.  

Området vid Huvudsta strand utgör riksintresse på grund av 
höga natur- och kulturvärden. Mälaren med öar och stränder är i 
sin helhet av riksintresse på grund av de stora natur- och 
kulturvärdena runt sjön.  

1.3 Varför en MKB? 
Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun 
som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i 
lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.  

Solna stad har gjort bedömningen att detaljplanen kan antas 
innebära en betydande miljöpåverkan och att en strategisk 
miljöbedömning ska genomföras. Bedömningen är att den 
planerade bebyggelsen påverkar rekreations- och 
naturmiljövärden i västra delen av planområdet samtidigt som 
tidigare verksamheter och omgivande trafikleder innebär risker 
och störningar med avseende på luftutsläpp och buller.  

Planområdet är beläget norr om Pampas marina och planeras 
inrymma bostäder, sociala bostäder, förskola, kontor och 
verksamheter. Området har med sitt goda läge vid Ulvsundasjön 
förutsättningar att bli en attraktiv del av Stockholmsregionens 
inre kärna. En del av utvecklingen av området är att upprusta 
strandpromenaden och tillskapa en fin platsbildning mellan 
bebyggelsen och vattnet.  

Även om stora delar av planområdet utgörs av redan 
ianspråktagen mark bedöms planen leda till vissa konsekvenser 
med avseende på naturvärden inom och i anslutning till 
planområdet, bland annat genom att befintlig naturmark med 
större träd bebyggs. Strandskyddet återinträder vid ny 
detaljplanering vilket innebär att konsekvenser med avseende på 
allmänhetens tillgång till strandzonen samt natur- och 
rekreationsvärden behöver hanteras inom detaljplanen. Även 
påverkan på vattenförekomsten Ulvsundasjön behöver utredas 
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och åtgärder för att inte försvåra möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för ytvatten behöver studeras inom 
ramen av miljöbedömningen.  

Delar av planområdet har under en längre tid använts för 
båtuppställning samt är utfyllt med fyllnadsmassor, vilket innebär 
att marken behöver undersökas och eventuellt saneras innan den 
kan bebyggas. Områdets läge intill större trafikleder innebär 
också att konsekvenser med avseende på risker, buller och 
utsläpp till luft behöver utredas och hanteras.  

1.4 Tidigare ställningstaganden 
Solna stads översiktsplan 2030 
I Solnas översiktsplan 2030 är planområdet beläget inom ett 
område som omfattar i huvudsak en utveckling av framtida 
blandad stadsbebyggelse. En liten del av den sydvästra delen av 
föreslaget planområde ingår i områden som i översiktsplanen är 
angivna som park- och naturområde samt huvudsakligen 
arbetsplatser.  

Den riksintresseklassade vägen E4/E20 passerar direkt väster om 
planområdet där transporter av farligt gods går. Längs med den 
intilliggande strandpromenaden och igenom området löper ett 
regionalt cykelstråk. Mälaren är ett riksintresse för yrkesfisket. 
Viktiga biologiska och sociala stråk passerar igenom området. 
Även ett regionalt cykelstråk löper genom området. 

Tunnelbanans blå linjer mellan Kungsträdgården och Akalla 
respektive Hjulsta passerar under området. I översiktsplanen 
finns även två ”Framtida huvudled i tunnel”, E4-länken och 

Huvudstaleden, vilka båda har spelat ut sin roll vilket innebär att 
hänsyn inte behöver tas till dem. 

Detaljplaner 
Del av den befintliga Detaljplanen för kv. Marinan (P02/0826) är 
den gällande detaljplanen för Pampas marina och en del av 
planområdet, en liten del av parkmark i Detaljplan för Ekelunds 
småbåtshamn (P94/0829) ingår också i föreslaget planområde. De 
ovanförliggande delarna omfattas i huvudsak av detaljplanen för 
kv. Ekelund (0401/1977) samt att Ekelundsvägen omfattas av 
detaljplan för del av Essingeleden och Huvudstaleden del VI (0404/1968).  

1.5 Detaljplanens syfte och huvuddrag 
Föreslaget planområde planeras att skapa förutsättningar för 
bebyggelse och bedöms inrymma cirka 850 nya bostäder, varav 
20 sociala lägenheter. Även två förskolor, kontor och lokaler i 
bottenvåningen finns med som en förutsättning i planeringen. 
Del av det befintliga kontorshuset inom området behålls och 
utvecklas med ny till- och påbyggnad. Detaljplanen möjliggör 
även en ny stationsuppgång från Västra Skogens 
tunnelbanestation. Se illustrationsplan i figur 3 på nästa sida. 

Området har med sitt goda läge vid Mälaren förutsättningar att 
bli en attraktiv del av Stockholmsregionens inre kärna. En del i 
utvecklingen är att tillskapa en fin platsbildning mellan 
bebyggelsen och vattnet samt att genomföra en upprustning av 
strandpromenaden som är en del av ett viktigt socialt stråk.  
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 Figur 3. Illustrationsplan över området. (Urbio, 2022). 

Vägnätet planeras att justeras för att knyta området till Solnas 
lokala vägnät. Även en ny uppgång från Västra skogens 
tunnelbanestation ska utredas inom planarbetet med målet att 
tillskapa denna i samband med genomförandet av planförslaget.  

 

Figur 4: Vy sett från områdets nordvästligaste hus mot vattnet och parken. Dark studios 
2022. 
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Figur 5: Vy sett från skogssluttningen väster om nya kvarteren.                                    
Dark studios 2022. 

  

Figur 6: Vy på nya hamnkvarteren sett från vattnet. Dark studios 2022. 
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2 Avgränsning av MKB:n 
2.1 Betydande miljöaspekter 
I den undersökning om betydande miljöpåverkan inkl. 
avgränsning av MKBn som gjorts för detaljplanen lyfts vilka 
frågor som bedöms vara av betydande karaktär för detaljplanens 
genomförande och utformning. De frågor som bedömts vara 
betydelsefulla att utreda inom miljöbedömningen är hur 
planförslaget påverkar: 

• Naturmiljöer 

• Vattenmiljöer 

• Strandskydd 

• Risker och säkerhet 

• Utsläpp till luft 

• Buller och vibrationer 

• Markföroreningar 

2.2 Tidsmässig avgränsning 
För att möjliggöra en jämförelse mellan studerade alternativs 
konsekvenser utgår alla bedömningar, beräkningar, 
underlagsutredningar etcetera från en i förväg bestämd tidpunkt, 
ett s.k. jämförelseår. Vid den valda tidpunkten ska planförslaget 
kunna vara genomfört med god marginal. År 2040 har 
inledningsvis valts som lämplig tidpunkt för denna bedömning 
och följer framtagna trafikprognoser som använts som underlag i 

de inledande analyserna (bland annat buller). För miljöfaktorer 
där och om det kan vara relevant med ett längre tidsperspektiv än 
2040 bör även MKB:n att göra utblickar i ett längre 
tidsperspektiv.  

2.3 Geografisk avgränsning 
MKB:ns geografiska avgränsning följer i huvudsak detaljplanens 
avgränsning. För vissa miljöaspekter beskrivs konsekvenser som 
kan uppstå även utanför planområdet, detta motsvarar planens så 
kallade influensområde. Det kan fram för allt vara konsekvenser 
relaterade till exempelvis dagvatten, förorenad mark (risk för 
spridning), naturmiljöer och ekologiska spridningssamband samt 
eventuell påverkan på stads- och landskapsbild.  

I det fortsatta arbetet med miljöbedömningen och MKB:n 
kommer influensområdena för respektive miljöaspekt att 
tydligare definieras och beaktas i avgränsningen av 
underlagsutredningarnas geografiska räckvidd. 

2.4 Nivåavgränsning 
I huvudsak beskrivs konsekvenserna med utgångspunkt i 
detaljplanens detaljeringsgrad. Då det parallellt med detaljplanen 
pågår en utredning om att möjliggöra en tillkommande entré till 
Västra skogens tunnelbanestation kan vissa frågor behöva 
anpassa sig till denna utredning.  

2.5 Alternativredovisning 
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 
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till varför olika alternativ har valts eller valts bort under 
processen ska redovisas i MKB:n (6 kap. 11 § punkt 6). 

Huvudalternativ 
MKB:ns huvudalternativ är det detaljplaneförslag som beskrivs 
under kapitel 1. I MKB:n beskrivs konsekvenserna av detta under 
kapitlen 3, 4 och 5 som redovisar planens konsekvenser.   

Nollalternativet 
MKB:n ska även innehålla en beskrivning av miljöförhållanden 
och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs, ett 
så kallat nollalternativ.  

Nollalternativet definieras som en förväntad utveckling utifrån 
dagens förutsättningar, såtillvida att detaljplanen inte kommer till 
stånd. För Ekelund innebär detta att inga nya bostäder eller 
annan bebyggelse kommer till stånd. Nulägets förutsättningar 
beträffande infrastruktur och trafik kvarstår med många vägar 
som korsar området (Essingeleden, Pampaslänken med flera). En 
ökad befolkning i Stockholmsregionen förväntas dock leda till 
högre belastning på befintligt vägnät och bostäder.  

Den kontorsbyggnad som finns idag kan i ett nollalternativ antas 
hyras ut till någon typ av verksamhet med kontor, belägna i dessa 
lokaler. Det innebär att ett flertal människor kommer att vistas i 
området dagtid. I övrigt kvarstår markanvändning som i 
dagsläget, med plats för båtuppställning vid Pampas Marina och 
bilparkering intill kontorsbyggnaden. 

Väster om kontorsbyggnaden finns en slänt med höga 
naturvärden som idag nyttjas av barn och unga för lek. I ett 

nollalternativ kommer troligtvis slänten att fortsätta nyttjas i 
samma utsträckning som idag. I planförslaget planeras det för att 
rusta upp strandpromenaden vid Ulvsundasjön, vilket inte 
kommer att göras i ett nollalternativ. Nollalternativets 
konsekvenser beskrivs översiktligt i kapitlen 4 och 5. 

Tidigare studerade alternativ/utformningar 
Området är i kommunens översiktsplan utpekat som utbyggnads-
område. Flera olika strukturella utformningar har i tidig planering 
sedan 2015 varit uppe för diskussion. Även under pågående 
detaljplaneprocess har olika bebyggelsestrukturer diskuterats 
sedan 2018/2019. Nedan kommer kort att redogöras för några av 
alla studerade strukturer och utformningar som studerats men 
avfärdats eller arbetats om under planarbetets gång.  

Under ett övergripande programarbete år 2015 ingick 
planområdet i ett större omvandlingsområde. Strukturen för hela 
Ekelundsområdet byggde då på en möjlighet att förlägga 
Huvudstaleden i tunnel. Detta har nu avfärdats av Solna stad och 
Trafikverket. I den del av området som ingår i nu aktuell 
detaljplan föreslogs större slutna kvarter som både skulle 
innebära större ingrepp i naturmarken och strandskyddet (slänten 
ovan arbetsmiljöverket) och som heller inte tog lika stor hänsyn 
till nuvarande arbetsmiljöverkets grundläggning ovanpå 
tunnelbanan.  Parken föreslog som en långsträckt esplanad längs 
med hela området. 

Strukturarbete för ett nytt område inom del av planområdet 
pågick sedan under år 2018 och 2019.  
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En ny stadsdelspark föreslogs i nordvästra delen av området. 
Kvartersutformningen innebar större ingrepp i naturmarken och 
strandskyddat område jämfört med nu föreslagen 
kvartersstruktur och ny bebyggelse föreslog ovan tunnelbanan, 
vilket visat sig inte vara möjligt.  
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3 Miljökonsekvenser 
3.1 Vattenmiljöer 
Bedömningsgrunder 
Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer (MKN) infördes med miljöbalken år 1999 
och är juridiskt bindande styrmedel för att komma till rätta med 
miljöpåverkan från diffusa föroreningskällor. De flesta av 
miljökvalitetsnormerna grundar sig i krav från olika EU-direktiv 
och handlar oftast om högsta tillåtna halt för ett visst ämne i luft, 
mark eller vatten.  

Det finns två sorters miljökvalitetsnormer för ytvatten, ekologisk 
och kemisk status. Vid bedömningen av vattenförekomster och 
deras ekologiska status tas hänsyn till vad sjöns eller 
vattendragets naturliga tillstånd var innan människan påverkade 
vattnet. En sjö med god ekologisk status ligger därmed nära sitt 
naturliga tillstånd medan det för en sjö med dålig ekologisk status 
krävs omfattande åtgärder för att den ska återhämta sig. 

Solna stads strategi för en hållbar dagvattenhantering 
Solna stads strategi för hållbar dagvattenhantering togs fram 2017 
och specificerar att det övergripande målet för 
dagvattenhanteringen i Solna stad är en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering där miljömässiga, ekonomiska och sociala 
värden säkerställs. I strategin redovisas fyra strategier för att 
uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering: 

• Strategi för att minimera föroreningar i dagvatten och 
säkerställa god vattenkvalitet.  

• Strategi för att minimera översvämningsrisker och ta 
hänsyn till förutsättningar av ett förändrat klimat. 

• Strategi för att möjliggöra att dagvattenhanteringen bidrar 
till mervärden i stadsmiljön. 

• Strategi för att säkerställa att den långsiktiga 
dagvattenhanteringen sker på ett effektivt sätt.  

Solna stad har i sin strategi även ställt krav på att 20 mm regn ska 
kunna fördröjas och renas vid varje givet nederbördstillfälle.  

Ytvattenrecipient Ulvsundasjön  
Aktuell recipient är Mälaren-Ulvsundasjön (SE658229-162450) 
som är klassificerad som en ytvattenförekomst enligt EU:s 
ramdirektiv för vatten (2008/105/EG). I Vattenmyndighetens 
förvaltningscykel 3 har vattenförekomstens ekologiska status 
klassats som otillfredsställande till följd av fysisk påverkan (på 
hydromorfologi, övergödning samt miljögifterna koppar och 
icke-dioxinlika PCB:er. Enligt beslutade miljökvalitetsnormer 
(MKN) ska Ulvsundasjön uppnå god status till år 2027, men det 
mindre stränga kravet är enbart kopplat till fysisk 
(hydromorfologisk) påverkan av tätortsbebyggelse i direkt närhet 
till strandlinjen. Trots det mindre stränga kravet ska all fysisk 
påverkan ”åtgärdas så långt det är möjligt och rimligt” och ”det 
får inte heller ske några försämringar i förhållande till den status 
som gällde vid tidpunkten för normsättningen”. För övriga 
parametrar gäller kvalitetskravet god ekologisk status med 
tidsfrist till 2027. (WRS, 2022) I Figur 10 redovisas 
vattenförekomstavrinningsområdet som avrinner till 
vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön.  
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Figur 10. Vattenförekomstavrinningsområde (VARO) som avrinner till vattenförekomsten 
Mälaren-Ulvsundasjön. Planområde markerat i rött. (WRS, 2022). 

Ulvsundasjön uppnår ej god kemisk status, varken med eller utan 
hänsyn till överallt överskridande ämnen (bromerad difenyleter 
och kvicksilver). Anledningen är förhöjda halter av tributyltenn 
(TBT), bly, antracen, kadmium och perflouroktansulfonat 
(PFOS). Enligt beslutade MKN ska Ulvsundasjön uppnå god 
kemisk ytvattenstatus 2027 med undantag för bromerad 
difenyleter och kvicksilver. De nuvarande halterna (december 
2015) av bromerad difenyleter och kvicksilver får inte öka.  

Ulvsundasjön är en del av Östra Mälaren som under en lång tid 
har haft hög kvicksilverhalt. Den främsta anledningen till att 
kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella 
luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av 

kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom en 
snar framtid. (Atkins, 2015) 

Tillförseln av näringsämnen och miljöföroreningar via dagvattnet 
från vägar och andra urbana ytor anses ha betydande påverkan på 
Ulvsundasjön. För att lyckas uppfylla MKN behöver tillförseln av 
näringsämnen och miljöföroreningar, bland annat de 
dagvattenburna föroreningarna, framför allt inte öka jämfört med 
dagsläget och för vissa ämnen krävs även en minskad tillförsel 
jämfört med nuläget. 

Förutsättningar 
WRS har fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning till 
detaljplanen, WRS (2022). Dagvattenutredningen syftar till att 
klarlägga förutsättningarna för dagvattenhanteringen inom 
detaljplaneområdet samt ge förslag på dagvattenhantering efter 
exploatering. 

Markanvändningen idag inom planområdet består främst av 
kontorslokaler och hamnverksamhet för småbåtar i Pampas 
marina samt naturmark och vägar. Området är cirka sex hektar 
stort och ligger endast 15–20 meter från strandkanten. Även 
delar av Ekelundsvägen och Karlbergs strand ligger inom 
planområdet. Tunnelbanans blåa linje passerar under mark 
genom planområdet. Tunnelbanan består av en betongtunnel 
under mark och bergtunnel i de västra delarna. Tunneln behöver 
beaktas vid dagvattenhantering med anledning på val av 
anläggningar infiltrationsmöjligheter och höjdsättning. 

Geologi och topografi 
Marken i området består främst av fyllningsmaterial ovanpå ett 
lager av postglacial lera och i detaljplaneområdets västra delar 

□ Planområde 
SMHI VARO 2016 

Rinner till Mälaren-Ulvsundasjön 
övriga VAAO 
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finns urberg med ett tunt osammanhängande ytlager av morän. 
Stranden har låg eroderbarhet.  

Enligt markmiljöundersökningen för detaljplanen är 
fyllnadslagret i allmänhet 0,5 – 1 meter djupt i den norra delen av 
Ekelund 1 medan det i den södra delen av Ekelund 1 
förekommer fyllnadslager med upp till 3 meters mäktighet. 
Under leran finns friktionsjord ovan berg. Naturmarken i väster 
lutar markant åt öster, ungefär från +19 till +2, medan resterande 
planområde är relativt flackt med en svag lutning åt söder och 
sydväst mot Ulvsundasjön, ungefär från +8 till +2.  

Sammanfattningsvis bedöms infiltration av dagvatten vara möjligt 
inom fastighet Ekelund 1. Det är däremot inte lämpligt inom 
Huvudsta 4:28 innan undersökningar av grundvatten 
kompletteras, platsspecifika riktvärden tas fram och 
saneringsarbete utförs.  

Hydrologi och grundvattenrecipient 
Det finns inga grundvattenförekomster eller 
markavvattningsföretag inom det planerade detaljplaneområdet. 
Närmaste grundvattenförekomst är Stockholmsåsen-Haga 
(SE658456-162644), ungefär 2 kilometer nordost om området. 
Området ingår inte i något vattenskyddsområde. (WRS, 2022) 

I merparten av området är det hög genomsläpplighet i marken, 
vilket innebär att möjligheten till infiltration av dagvatten 
antagligen är god. Samtidigt är grundvattnets sårbarhet måttlig till 
hög i majoriteten av området. Eftersom planområdet ligger långt 
från närmaste grundvattenförekomst och grundvattnet bör röra 
sig ut mot Ulvsundasjön bör infiltration av renat dagvatten inte 
utgöra någon risk för förorening av grundvattentäkter. 
Möjligheterna att infiltrera dagvatten med avseende på 

tunnelbanans betongkonstruktion bör utredas i utredningen för 
tunnelbanan, även om tunneln utgör en avdelare för grundvatten 
bör även utredas. 

Nuvarande dagvattenhantering 
På de hårdgjorda och bebyggda ytorna inom planområdet finns 
ett flertal dagvattenbrunnar och stuprör där dagvattnets leds ner i 
ledningar undermarken, se Figur  11. Dagvattenledningsnätet 
leder dagvattnet vidare söder ut innan det mynnar i Ulvsundasjön 
vid Pampas Marina. I samband med exploateringen av området 
kommer det befintliga dagvattenledningsnätet att rivas och 
ersättas.  

 
Figur 11. Befintligt dagvattenledningsnät inom planområdet med utsläppspunkt i 
Ulvsundasjön vid Pampas Marina. (WRS, 2022). 

□ Planområde 
- Dagvattenledningar 
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Skyfall 

Dagens situation 
Enligt Länsstyrelsen i Stockholms lågpunktskartering finns det 
fem lågpunkter inom planområdet som riskerar att översvämmas 
vid skyfall, se Figur 12. Vid höga flöden rinner dagvatten på 
marken när dagvattenledningsnätet är fullt. Då avrinner 
dagvatten från området norr om planområdet genom 
planområdet i befintligt dike bredvid Ekelundsvägen och vidare 
genom Pampas Marina och därefter ner i Ulvsundasjön. 

Planområdet ligger intill Ulvsundasjön som är en vik i Mälaren. 
Länsstyrelsen rekommenderar att ny sammanhållen bebyggelse 
placeras ovan nivån +2,7 meter (RH2000) kring Mälaren. 
Hamnområdet inom detaljplanen ligger i dagsläget under denna 
nivå. Som området ser ut i dagsläget riskeras inga 
översvämningar vid ett 50-, 100- eller 200-årsflöde i Mälaren, 
men vid beräknad högstanivå väntas översvämningar.  

Eftersom marken inom detaljplaneområdet kommer att höjas 
finns en risk att planområdets norra gräns kommer att utgöra en 
barriär för vatten norrifrån. Det måste säkerställas att vattnet 
fortfarande kan ta sig igenom eller förbi planområdet ytledes utan 
att skada bebyggelse. Förslagsvis tillåts vattnet avledas på 
Ekelundsvägen och i diken/skålade ytor. Vägen måste alltså 
höjdsättas för att tillåta detta. 

 

 
Figur 12. Lågpunktskartering, risk för stående vatten vid skyfall (ytor över 16 m2) (WRS, 
2022). 

Planerad situation 
Den planerade markanvändningen har i utredningen 
kategoriserats som byggnader, grönytor, asfalt, innergårdar, park, 
se Figur 13. En exakt fördelning av kvartersmark och allmän 
platsmark har ej fastslagits. Byggnader samt innergårdar (kvarter 
A-G) antas bli kvartersmark, medan övriga ytor (övriga 
byggnader, asfalt, park och grönområde) antas bli allmän 
platsmark.  

Området består idag av byggnader, asfalt, grönytor och 
innergårdar. Enligt planerad exploatering kommer framtida 
markanvändning bestå av samma kategorier mark samt park. 

PlanomrJde 
översvämmningsrisk vid skyfall 
Vattendjup: 

O, l·0,29 m 
• 0,3·0,69 m 
• 0,7·0,99 m 

- > I l'\} 
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Inför beräkningar av dagvattenflöden och magasinbehov har 
markanvändningen kategoriserats. För att kunna nyttja effekten 
av de planerade planteringarna för dagvattenhantering har WRS 
(2022) antagit en markanvändning i framtiden utan planteringar 
på allmän platsmark, se Figur 13. Det är dock viktigt att 
poängtera att det är mycket grönska och planteringar planerade i 
området.  

Markanvändningen har kategoriserats som byggnader, grönytor, 
asfalt, gårdsytor, park och övriga hårdgjorda ytor. Inom 
kvartersmark har ytor som inte är byggnader benämnts som 
”gårdsytor”. Ytor utanför fastighetsgräns (asfalt och grönytor) 
antas bli allmän platsmark. Till den allmänna platsmarken räknas 
även fastigheten ”Park” som vars markanvändningar benämnts 
som park och övriga hårdgjorda ytor.  

Med planerad exploatering förväntas hårdgöringsgraden i 
området öka från en avrinningskoefficient på 0,54 till 0,67. 
Avrinningskoefficienten anger hur stor andel av nederbörden 
som avrinner som dagvatten och är indirekt ett mått på hur 
hårdgjort ett område är. En högre avrinningskoefficient innebär 
mer hårdgjorda ytor och därmed en större andel avrinnande 
nederbörd. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 13. Planerad utformning av planområdet i framtiden, utformning utan LOD tolkad 
utifrån underlag från landskapsritning. Sju kvarter planeras. (WRS, 2022).  

Flöden nuläge och framtid 
Dimensionerande flöden har beräknats för regn med 10 års 
återkomsttid och en klimatfaktor på 1,25, enligt riktlinjer för 
centrum- och affärsområden i P110 (Svenskt Vatten, 2019). 
Resultaten av flödesberäkningar för nutida och framtida 
markanvändning vid ett 10-årsregn visar att det dimensionerade 
dagvattenflödet förväntas öka med 24 %, eftersom hårdgörings-
graden (avrinningskoefficienten) ökar med motsvarande, se 
Tabell 1. 

~ .Jfa~~ 
eret ~:;/ 

Söclra 

stighetsgränser 
användning 
ggnader 

rönytor 
alt 
riga hårdgjorda ytor 
rdsytor 

Park 



2022-06-13 22 (106) 
 

MKB till detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl.  
 

Tabell 1. Dimensionerande dagvattenflöde vid ett 10-årsregn, med och utan klimatfaktor i 
nuläget och efter planerad exploatering, utan LOD- åtgärder inklusive parametrar för 
beräkning av flödet med Rationella metoden (Svenskt Vatten, 2019). (WRS, 2022).  

  

Magasinbehov 
Enligt dagvattenriktlinjerna för Solna stad (2017) ska 20 mm regn 
vid varje givet nederbördstillfälle fördröjas och renas. Det 
bedöms möjliggöra fördröjning och rening av cirka 90 procent av 
årsnederbörden. Beräkningar ger en erforderlig magasinvolym av 
ungefär 789 m3 för det planerade detaljplaneområdet, fördelat på 
352 m3 för allmän platsmark och 437 m3 för kvartersmark, se 
Tabell 2 och Tabell 3. Vilket innebär att kvartersmark utgör 55 % 
av magasinbehovet och allmän platsmark 45 %. Inom allmän 
platsmark står asfalterade ytor för 313 m3 av magasinbehovet på 
352 m3. 

Tabell 2. Erforderlig fördröjningsvolym utifrån planerad markanvändning och 20 mm 
fördröjning. (WRS, 2022) 

 

Tabell 3. Magasinbehov för kvartersmark (tak och innergårdar inom kvarter A-G) utifrån 
area, avrinningskoefficient och 22 mm fördröjning. (WRS, 2022). 

 

Närsalts- och föroreningsberäkningar 
Resultaten från StormTac-modellens beräkningar använder sig av 
schablonhalter för ett flertal markanvändningsslag och vanligt 
förekommande dagvattenföroreningar. Detta gör att resultaten 
inte bör avläsas i exakta tal, utan snarare ses som en indikation på 
föroreningsbelastning i och med att både beräkningsverktyget 
och indatan inhyser osäkerheter och variationer. Efter 
exploatering, utan LOD, beräknas föroreningsbelastningen öka 
med 16–26 %, se Tabell 4. 

Varaktighet Regnlntensltet Area q> Q,o Q 10 kf=l ,25 

(min] (1/s, ha] (ha] C-l (1/s] (1/s] 

Nuläge 10 228 6 ,0 0 ,54 755 943 

Framtid 10 228 6,0 0,67 876 1 095 

Absolut förändring 0 0 0 0 ,13 175 2 19 

Relativ förändring 0 % 0 % 0 % 24 % 24 % 24 % 

Allmän platsmark 
Area q> Erforderlig magaslnsvolym 
[m>] [-l [m' ] 

Asfalt 19 600 0,8 313 

Grö nyta (kuperad bergig skogsmark) 8200 0 , 1 o• 
ö vrig hl!rdgjord yta 2300 0,7c 33 

Park 3 100 0, 1 6 

Summa 3 3 ooo 0 , 55 • 352 

a) lugen magasine1ing krävs då befintlig nanrrmark bevaras. Magasine1ing krävs vid ny- och 

ombyggnation enligt dagvattenstrategin i Sohia Stad (201 7) 

b) Sammanvägd avrilmingskoefficient = smnman av reducerad area/smmna area 

För kva1tersmarken ärden erforderliga magasinsvolymen 437 m', varav 6 1 % 
~ pko1ll1ller från takytomå och 39 % frän gärdsytoma 

Area Magasins- A rea Magasinsvolym Summa Summa 
Cl> ' 

Kvarte r tak • volym tak gårdsyta• gårdsyta area magasinsvolym 
[m>] [m' ] [m>] [m' ] [m>] [m' ] C-l 

Ham nkvarteret 2 7 50 50 2 280 32 5 030 8 1 0,81 

Södra 
släntkvarteret 1 710 31 1 110 16 2 820 46 0,82 

Södra 
parkkvarteret 2 680 48 1 800 25 4 480 73 0,82 

Kontors-
kvarteret 3 400 6 1 3 450 48 6 840 109 0,80 

Parkhuset 420 7,6 60 0,8 480 8,4 0,88 

Norra 
släntkvarteret 1 120 20 1 Sl0 21 2 620 4 1 0,79 

Norra 
parkkvarteret 2 740 49 1 860 26 3 770 75 0,82 

Pumphus 16 0,3 42 0,6 58 0,9 0,76 

Transformator-
station 28' 0,4 28 0,4 0,80 

summa 14 900 267 1 2 100 170 2 7 00 4 37 0 ,81 

a) Avrinningskoefficient för tak är 0,9 enligt P l 10 Svenskt Vatten (20 16) 

b) Avrinningskoefficient f'0r gårdsytor har uppskattats till 0,7, samma som för "stensan yta med 

gmsfogar" i P I 10 Svenskt Vatten (2016) 

c) Sammanvägd aVIinningskoefficient = summan av reducerad area/summa area 
d) AVI·inningskoefficient för transfonnatorstation har uppskattats till 0,8, samma som för "asfalt" i P l 10 

Svenskt Vatten (2016) 
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Tabell 4. Föroreningsbelastning före och efter exploatering, utan LOD, inklusive absolut 
och relativ förändring. (WRS, 2022). 

 

Förslag på dagvattenhantering inom planområdet 
Inom kvartersmark föreslås lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD) främst i växtbäddar och gröna tak för dagvattenrening 
och -fördröjning. Även permeabel beläggning kan användas.  

Inom allmän platsmark föreslås främst träd i skelettjord för 
dagvattenrening och -fördröjning. Även växtbäddar, permeabel 
beläggning och torra dammar kan användas.  

Växtbäddar 
Nedsänkta växtbäddar dit dagvatten från kvartersmark leds kan 
anläggas inom området som ett komplement till gröna tak. 
Avledningen kan antingen ske genom ytavrinning, eller via 
brunnar och ledningar. Nedsänkningen gör att det finns en 
magasinvolym för vatten ovanpå bädden, se Figur 14.  

Reningen uppstår när dagvatten infiltreras genom markbäddens 
jord- och sandlager. I botten av bädden ska det finnas ett 
dränerande lager av makadam. Därifrån kan vattnet dräneras till 
underliggande mark (perkolation) eller via en dräneringsledning 
till dagvattennätet. Den nedsänkta växtbädden kan vara en rabatt 
där växtjorden ligger några centimeter under angränsande 
markyta, eller vara mer påtagligt nedsänkt. För växtbäddar som 
ska omhänderta via ytavrinning är det viktigt att det inte finns 

någon upphöjning runt växtbäddarna, då detta hindrar vatten att 
rinna ner i växtbäddarna.  

 
Figur 14. Nedsänkt växtbädd i anslutning till parkering (till vänster) och utformning av 
nedsänkt växtbädd (till höger). (WRS, 2022). 

En fördröjningsvolym uppstår både i växtjorden och i 
nedsänkningen upptill. Fördröjningsvolymen i växtjorden beror 
dock på hur snabbt vattnet kan infiltrera. Om växtbäddarna 
anläggs med ett fördröjningsvolymsdjup på 0,2 meter kan 0,18 
m3 magasineras i ytmagasinet per m2 växtbädd (med 
avrinningskoefficient 1 för växtbädden). Beroende på 
avrinningskoefficienten behövs 1,1–10 m2 växtbädd per 100 m2 
tillrinnande yta, se Tabell 5. Exempelvis kan alla takytor inom 
planområdet uppnås i 1400 m2 växtbäddar.  

p N Pb Cu Zn 
Exploatering 

[kg/år] (kg/år] (kg/år] [kg/år] (kg/år] 

Före 5,2 40 0,31 0,69 2,2 

Efter. utan LOD 6,4 48 0,4 0,82 2,8 

Absolut förändring + 1,2 +8 +0,09 + 0,13 +0,6 

Relativ förändring +23% +20% +29% + 19% +27% 

Cd Cr Ni 

(kg/år] [kg/år] (kg/år] 

0,014 0,25 0,21 

0,019 0,32 0,26 

+0,005 + 0,07 +0,05 

+ 36% +28% +24% 

ss 
(kg/år] 

1600 

1900 Eroslonsskydd 

+300 

+ 19% 

Orånorlngslage, 

• 

r;;i 

Ov,,rsvanv,1 nssslcydd 
(bräddbnmn) 

Fördröjni"ISVOIVm 
djup 0,1-0,3 m [ -+0,5 m) 

Sandbucrad 
växtjotd 
(filtermaterial), 
minst O~S m 

OränerinsslednlnJ 
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Tabell 5. Ytbehovet av växtbäddar per 100 m2 tillrinnande yta samt ytbehovet av 
växtbäddar för att uppnå magasinbehovet. (WRS, 2022) 

 

Om det vid detaljprojektering visar sig vara platsbrist för 
växtbäddar finns möjlighet att tillgodoräkna sig infiltrationen som 
sker under ett 2-årsregn i växtjorden och den ytliga 
magasinvolymen kan då minskas något.  

Träd i skelettjord 
Om träd i området anläggs i så kallad skelettjord skapas en 
porvolym i marken som med fördel kan användas för att 
magasinera, rena och fördröja dagvatten. Att plantera träd i 
stadsmiljö i skelettjord ger flera fördelar. Under växtsäsongen 
bidrar träden i skelettjorden med rening. Dessutom minskar 
avrinningen av vatten, vilket i sin tur minskar förorenings-
belastningen till dagvattenrecipienter. Om vattnet kan filtrera 
vidare i marken under skelettjorden uppnås ännu mer rening.  

Inom detaljplaneområdet planeras 2 180 m2 skelettjord, se Figur 
16. Ett träd rekommenderas att planteras med 15 m3 skelettjord 
och kan magasinera 4,5 m3 vatten om den anläggs med porvolym 

0,3. Om skelettjorden anläggs med en meters djup innebär den 
planerade ytan för trädplantering att ungefär 250 träd planteras. 
Om skettjordarna anläggs med porositet 0,3 och djup 1 meter så 
kan 0,28 m3 magasineras per m2 skelettjord, vilket motsvarar 610 
m3 totalt. Detta är cirka 70 % större än magasinbehovet för 
allmän platsmark (352 m3). 

Således skulle allt dagvatten från allmän platsmark och 
kvartersmark kunna ledas till skelettjordarna för rening och 
utjämning, givet att kommunens ansvarsfördelning tillåter detta. 
Att hela magasinbehovet uppnås för allmän platsmark förutsätter 
dock att höjdsättningen kan anpassas så att allt dagvatten från 
allmän platsmark rinner till dessa.  

 
Figur 15. Planerad placering och utbredning av skelettjordar inom detaljplaneområdet. (WRS, 2022) 
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a) Växtbäddar med 0,2 m fördröjningsvolymsdjup 

Area Magasinsbehov Ytbehov 
[100 m2 ] [m,] [m2 växtbädd ' ] 

148 267 1 500 
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8 2 o' o' 
12 1 170 940 

3 1 6 34 

23 33 180 

603 789 4 400 

b) Ingen rnagasinering krävs då befmtlig naturmark bevaras. Magasinering krävs vid ny- och 
ombyggnation enligt dagvattensn·ategin i Solna Stad (2017) 

c) q, för gårdsytor och övriga hårdgjorda ytor har uppskattats till sanrnia som för "stensatt yta med 
gmsfogar" i PI 10 (Svenskt Vatten, 2019) 
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Vid kommande planering och projektering av träd och 
växtbäddar kommer underliggande tunnelbana, se Figur 16, att 
beaktas med hänsyn till bland annat ökad belastning av mark och 
vattentryck.  

Figur 16. Tunnelbanans utbredning (röda streck) under planområdet. (WRS, 2022) 

 
 
 

Gröna tak 
Gröna tak kan användas för att fördröja dagvatten. Eftersom 
vatten kan magasineras på gröna tak behöver inte vattnet renas 
nämnvärt. Magasinvolymer som kan uppnås i gröna tak är bland 
annat beroende av hur stor del av den totala takytan som anläggs 
med gröna tak och om taken utformas som extensiva (tunna, 
exempelvis sedum) eller intensiva/semi-intensiva tak (tjockare 
substrat).  

Det finns flera biologiska och estetiska fördelar med tjocka gröna 
tak, om minst 10 cm substratdjup. Dessa tillåter ett 
vegetationssystem med ängskaraktär och möjlighet till 
mikroklimat med skillnader i fuktighetsgrad och tillväxt av olika 
växter, vilket även gynnar den biologiska mångfalden i området. 
Gröna tak föreslås inte gödslas, för att heller inte öka 
belastningen av näringsämnen i dagvattnet. Tunna gröna tak 
kräver ofta gödsel för att inte bli bruna, vilket i sin tur kan leda 
till ökade halter av fosfor och kväve i dagvattnet. Av dessa 
anledningar anses tjocka gröna tak bättre uppfylla 
dagvattenriktlinjerna i Solna stad. Därmed rekommenderas att 
gröna tak som anläggs inom aktuell detaljplan helst är tjocka. 
(WRS, 2022) 

Inom planområdet planeras ungefär 13 800 m2 takyta, se Tabell 6, 
vilket innebär att en magasinvolym av 300 m3 kan uppnås i 
taknivå om alla takytor anläggs som gröna tak dimensionerade att 
fördröja 20 mm dagvatten. Detta är 30 m3 mer än 
magasinbehovet för taken, vilket beror på att 
avrinningskoefficienten sätts till 1 för fördröjningsanläggningar, 
det vill säga att all nederbörd som landar på taken ska fördröjas 
på taken.  



2022-06-13 26 (106) 
 

MKB till detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl.  
 

Tabell 6. Magasinvolymer som uppnås i gröna tak, med 20 mm fördröjningskapacitet. 
(WRS, 2022). 

 

Om inte alla tak anläggs som gröna tak, eller om 
magasinkapaciteten i de gröna taken understiger 20 mm behöver 
större fördröjningsvolym utjämnas i marknivå. Om det saknas 
fördröjningsmöjligheter i markplan kan fördröjningskapaciteten i 
de gröna taken ökas och på så sätt kompensera för utebliven 
magasinering i markplan.  

Permeabel beläggning 
Ett sätt att begränsa de hårdgjorda ytorna i området är genom att 
anlägga permeabla beläggningar på exempelvis kör-, gång- och 
cykelbanor samt parkeringsytor. Exempel på permeabla belägg-
ningar är genomsläpplig asfalt, grus och betonghålsten. För att 
minska avrinningen från hårdgjorda ytor kan även till exempel 
plattsättning göras med glesa fogar med sättsant utan nollfraktion 
där vattnet kan infiltrera.  

I permeabla beläggningar kan exempelvis oljespill fångas upp 
från parkerade bilar upp och brytas ner. Permeabel beläggning 
som anläggs på ett luftigt bärlager ger både fördröjning och 
rening. Magasinering möjliggörs om underliggande bärlager har 
god porositet, exempelvis om det anläggs med makadam utan 

nollfraktion. Cirka 40 m2 permeabel beläggning, med ett 0,2 
meter tjockt bärlager med porositet 0,3, behövs per 100 m2 
hårdgjord yta, se Tabell 7. 

Tabell 7. Ytbehovet av permeabel beläggning per 100 m2 tillrinnande yta samt ytbehovet av 
permeabel beläggning för att uppnå magasinsbehovet. (WRS, 2022). 

 

Översvämningsytor/torra dagvattendammar 
Översvämningsytor eller torra dagvattendammar är nedsänkta 
grönytor som kan användas för att fördröja och i viss mån rena 
höga dagvattenflöden, se Figur 17. Det sänker flödeshastigheten 
och gynnar sedimentationen av partikelbundna föroreningar. Vid 
höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel. Vattnet försvinner 
successivt då tillrinningen avtar och vattnet infiltrerar ner genom 
markytan, alternativt leds bort via ett dike eller annat strypt 
utlopp.  

Översvämningsytor är alltid nedsänkta och har som regel 
kapacitet för att hantera större volymer än vid infiltration i 
skålformade grönytor. En viktig skillnad är att översvämningsytor 
brukar förses med ett utlopp om underliggande mark har 
begränsad infiltrationskapacitet.  

Tak 
Takyta per kvarter Magaslnsvolym I grönt tak 

[m' ] [ml ] 

Hamnkvarteret 2 750 55 

Södra släntkvarteret 1 710 34 

Södra parkkvarteret 2 680 54 

Kontorskvarteret 3 400 68 

Parkhuset 420 8,4 

Norrasläntkvarteret 1 120 22 

Tot area lp Ytbehov Magasinsbehov Ytbehov 
vta 

[100 m 2 ] [-l [m 2 PB* /100 m 2 area] [m3] [m 2 PB • ] 

Norra parkkvarteret 2 740 55 Takyta 148 0,9 45 267 6 600 
Pumphus 16 0,32 Asfa lt 196 0,8 40 313 7 800 
Summa 13 800 297 

Grönyta 82 0,1 5 Ob Ob 

Gårdsytor 121 0,7 c 35 170 4 200 

Park 31 0,1 5 6 160 

Övriga hårdgjorda ytor 23 0,7 < 35 33 810 

Summa 603 31 789 19 600 
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Figur 17. Principskiss för översvämningsyta/torr damm. (WRS, 2022). 

Inom planområdet planeras det för två lågpunkter för 
dagvattenhantering, den ena i parken och den andra i en befintlig 
lågpunkt i grönområdet. Dessa föreslås att anläggas som torra 
dagvattendammar, se Figur 18. Vid den befintliga lågpunkten 
(den södra lågpunkten i figuren) finns en skyddsvärd ek som 
behöver beaktas vid planering och anläggande av framtida LOD-
anläggningar på platsen. Observera även att den norra 
torrdammen har placerats utanför tunnelbanans dragning. Dock 
behöver det undersökas om infiltration kan tillåtas från denna 
damm utan att påverka tunnelkonstruktionen. 

 
Figur 18. Befintliga och framtida lågpunkter inom planområdet för dagvattenhantering, som 
kan utnyttjas som till exempel torrdammar. (WRS, 2022)  

Utformningen och utbredningen av torrdammarna beror på 
tillgängliga ytor samt tillrinnande områden. I landskapsritningar 
är dammarna i dagsläget 40 respektive 60 m2 stora. Om 
dammarna får ett medeldjup på 0,2 meter kan 0,18 m 
magasineras per m2 torrdamm. Då kan 7,2 respektive 10,8 m3 
magasineras i dessa. Magasineringskapaciteten förutsätter att 
dagvatten kan rinna ytligt till dessa. För att öka magasineringen 
kan antingen medeldjupet eller torrdammarnas utbredning öka. 
Om dagvattnet leds till platserna via ledning behöver djupet i 
dammarna anpassas till ledningarnas djup.  

Även innergårdar och andra grönytor kan utformas med 
översvämningsytor. Beroende på hårdgöringsgraden i 
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infiltrationsförmåga behövs ingen utJoppsbrunn. 
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avrinningsområdet behövs 1–10 m2 torrdamm per 100 m2 
tillrinnande yta.  

Dagvattenmagasin 
I anslutning till kvarteren planeras det för några 
dagvattenmagasin, se Figur 19. Ett dagvattenmagasin är ett 
underjordiskt magasin som antingen är ihåligt eller fyllt med ett 
poröst material, exempelvis makadam. Om ett dagvattenmagasin 
anläggs utan tät botten, möjliggörs infiltration och då kallas det 
”perkolationsmagasin”. Ett dagvattenmagasin med tät botten 
kallas ”avsättningsmagasin”. Avsättningsmagasin av typ 
rörmagasin planeras under trottoarerna framför vissa byggnader.  

Den främsta reningsprocessen i avsättningsmagasin är 
sedimentation. Enligt Solna stads strategi för hållbar 
dagvattenhantering (2017) bör dagvattensystemet ”ha en mer 
långtgående rening än sedimentering”. Därför rekommenderas 
avsättningsmagasin endast användas i undantagsfall, om platsbrist 
inte möjliggör LOD-anläggningar med mer långtgående rening. 
Då är det även lämpligast att leda relativt rent dagvatten till 
avsättningsmagasin, exempelvis dagvatten från tak.  

 
Figur 19. Planerad placering och utbredning av dagvattenmagasin inom detaljplaneområdet. 
(WRS, 2022). 

Skyfall och åtgärder mot översvämningar 
LOD-anläggningar som dimensioneras för omhändertagande av 
20 mm nederbörd kommer att fyllas olika snabbt beroende på 
vilken intensitet (återkomsttid) som regnet har. Fyllnadstiden är 
snabbare vid regn med högre intensitet. 

Vid stora skyfall, då ledningsnätets kapacitet inte räcker till och 
ytavrinning uppstår kommer ett område uppströms att avrinna 
mot detaljplaneområdet, se Figur 20 och Figur 21. Det är därför 
viktigt att lokalgatorna fungerar som sekundära avrinningsvägar 
så att riskerna för skador på byggnader till följd av flöden från 
ovanliggande kvarter minimeras. Det är även viktigt att det inom 
detaljplaneområdet finns plats för nödvändiga dagvattenledningar 

D Plancmråde 
- Avsättningsmagasin (430 rrr) 
• Byggnader 
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för planerade utbyggnader av området uppströms, samt att det 
vid behov reserveras för så kallade U-områden i detaljplanen. Det 
är viktigt att detta samordnas mellan planarbetena tillsammans 
med VA-huvudmannen och planarkitekterna.  

Det är även viktigt att följa länsstyrelsens rekommendationer för 
lägsta grundläggningsnivån för att undvika att översvämningar 
skadar planerade byggnader.  

 
Figur 20. Det uppskattade topografiska delavrinningsområdet inom och till planområdet är 
27 hektar. (WRS, 2022). 

Höjdsättningen inom området bör säkerställa att extrema 
avrinningsflöden kan avledas på markytan bort från byggnader, 
mot intilliggande allmän platsmark och mot Ulvsundasjön, för att 
motverka skador och negativa effekter på byggnader. Dessutom 

behöver höjdsättningen säkerställa att dagvatten ej kan rinna ner i 
tunnelbanan. Den senaste höjdsättningen (utifrån Urbio, 2021) 
säkerställer flödesvägar enligt denna princip, se Figur 21.  

För bostadskvarter med innergård planeras höjdsättning för att 
säkra ytlig avrinning (via portiker). För att undvika instängt 
vatten inom släntkvarteren (Södra och Norra släntkvarteret) 
behöver innergårdarna höjdsättas så att vatten avrinner ut mot 
slänten och vidare söderut. Dagvatten från omgivande mark 
hanteras med avskärande diken i slänten. Kontorskvarteret måste 
utformas så att det finns möjlighet att skyfall kan avledas, 
förslagvis genom öppen portik mot slänten. Om detta inte är 
möjligt behövs ledningar genom byggnaden som släpper ut 
vatten, dimensionerande utifrån skyfallsflöden. 

Framtida höjdsättning inom området behöver också säkerställa 
att befintliga lågpunkter byggs bort och att nya inte bildas, eller 
att bebyggelsen anpassas efter dem. Lågpunkten i naturområdet 
mellan kontorsbyggnaderna och gatan Karlberg strand planeras 
att bevaras som en yta för dagvattenhantering även efter 
nybyggnation. Inom parken planeras också för en lågpunkt för 
dagvattenhantering, likt en torrdamm, som med fördel kan 
utjämna dagvatten vid skyfall. Föreslaget läge för torrdamm ligger 
utanför gräns för tunnelbana. \. , ... 

~:-
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Figur 21. Framtida flödesvägar för dagvatten ovan mark. (WRS, 2022)  

Konsekvenser planförslaget 
Flödes- och föroreningsberäkningar från avrinningen från 
planområdet har beräknats enligt branschstandard i publikationen 
P110 (Svenskt Vatten, 2019) med hjälp av modellering i 
StormTac. Resultaten från dessa samt förslag på reningsåtgärder 
efter exploatering beskrivs nedan och återfinns i sin helhet i 
dagvattenutredningen som är framtagen av WRS, 2022. 

Ytbehov, magasinering och avrinning 
För att uppnå magasineringsbehovet på allmän platsmark kan 
LOD-åtgärderna som föreslås kombineras på olika sätt. Enligt 
senaste ritningar från Urbio (2022) planeras följande LOD-

anläggningar: träd i skelettjordar, torra dammar och rörmagasin, 
se tabell 8.  

Tabell 8. Magasinvolymer som kan uppnås i planerade dagvattenanläggningar. Observera 
att dagvattenmagasin är den enda anläggningstypen planerad inom kvartersmark, men flera 
typer av LOD-anläggningar kommer att behövas för att uppnå reningskraven.  (WRS, 
2022). 

 

Föroreningsbelastning och påverkan på MKN 
Den framtida föroreningsbelastningen i dagvattnet från 
planområdet med föreslagna dagvattenåtgärder beräknas totalt 
minska. Beräkningarna är schabloner och det kan hända att det 
sker ytterligare en minskning avseende föroreningarna ut från 
planområdet, då den markanvändningen och åtgärder som 
föreslagits är försiktigt redovisad.  

Detaljplanen bedöms inte försämra recipientens möjlighet att 
uppnå MKN så länge åtgärder enligt de som redovisas i 
dagvattenutredningen vidtas och 20 mm nederbörd från 
hårdgjorda ytro omhändertas. Kvalitetsfaktorn ”näringsämnen” 
bedöms idag som måttlig i Ulvsundasjön, baserad på höga 
fosforhalter jämfört med referensvärdet.  

Den rening som skulle krävas för att inte öka 
föroreningsbelastningen med dagvattnet jämfört med nuläget 
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• övriga hårdgjorda ytor 
• Gårdsytor 
- Park 
Aödesvägar 
- Flodesvägar 

Avskärande diken 
(pnncip, ej exakt placering) 

LOD-anläggning 

Träd i skelettjord 

Torrdamm 

Avsättningsmagasin 

Area* 
[m' ] 

2 180 

100 

430 

Förslag på utformning 

145 träd i skelettjord a 15 m' 
skelettjord/ t räd, porositet 0,3 och djup 1 m 

Medeldjup 0,2 m 

Avsättningsmagasin dimensionerade efter 
tillrinnande yta. Används enbart om 
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uppgår till 16–26 %. Enligt beräkningar uppnås en rening på 
minst 35 % för de vanligaste dagvattenföroreningarna i alla 
föreslagna reningsanläggningar, förutom för gröna tak och 
rörmagasin, se Tabell 9. 

Tabell 9. Solna stads reningskrav samt reningsgrad för olika LOD-åtgärder. Reningsgrader som är 
lägre än reningskravet är rödmarkerade. (WRS, 2022; WRS, 2022) 

 

Reningskravet om att minska föreningsbelastningen jämfört med 
nuläget uppnås för alla föroreningar i alla anläggningar med 
undantag för gröna tak och rörmagasin. Huvudsakligen kommer 
nedsänkta växtbäddar och träd i skelettjord att användas på 
allmän platsmark. På kvartersmark bör det strävas efter öppna 
dagvattenlösningar med växtbäddar samt genomsläpplig 
beläggning. Att gröna tak läcker näringsämnen beror ofta på 
gödsling. Att reningsgraden är låg för övriga föroreningar beror 
sannolikt på att regnvattnet som faller på taken innehåller låga 
koncentrationer föroreningar (och reningsgraden ökar med 
föroreningsalten). Ökningen av näringsämnen kan minimeras 
genom rätt skötsel av taken, till exempel genom att använda 
långtidsverkande inkapslad gödsel. Dessutom bör ett 
näringsfattigt växtsubstrat och tåliga växter användas. Genom att 

ej koppla stuprör från gröna tak direkt på dagvattenledningsnätet 
utan använda utkastare till planteringsytor i markplan kan 
eventuellt näringsläckage tillgodogöras som växtnäring. 

Genom att kombinera olika LOD-anläggningar bedöms de 
föreslagna LOD-anläggningarna tillsammans klara reningskravet 
om att föroreningsbelastningen ej får öka. Efter att vald 
kombination av LOD-åtgärder preciserats kan nya beräkningar 
på föroreningsbelastning utföras i StormTac. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att StormTac endast är en modell och att 
resultaten inte ska ses som exakta utan som uppskattningar. 
Genom att exempelvis inte använda gödsel i onödan på grönytor 
samt att undvika miljöfarliga ämnen i byggmaterialen kan 
föroreningsbelastningen bli mindre än vad schablonerna anger.  

Åtgärder inför fortsatt arbete 
• Mångfunktionella ytor bör prioriteras och LOD 

tillämpas. Det kan förutom att förbättra vattenkvaliteten 
även bidra med ett flertal andra viktiga ekosystemtjänster 
ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.    

• För fastigheten Ekelund 1 kan infiltration av dagvatten 
tillåtas ur föroreningsaspekt och dagvattenanläggningar 
behöver därför inte anläggas med tät botten. 

• För fastigheten Huvudsta 4:28 behöver kompletterande 
undersökningar av grundvatten, platsspecifika riktvärden 
och eventuellt saneringsarbete utföras innan det går att 
bedöma om dagvatten kan tillåtas infiltrera inom 
fastigheten. 

• Delar av området ligger i dagsläget under nivån +2,7 
meter (RH 2000), vilket är länsstyrelsernas 

Rening 
p N Pb Cu Zn Cd er Ni ss 

[ 0/o ] [% ] [ 0/o ] [% l [0/o l [% l [0/o l [%] [ 0/o ] 

Reningskrav • 19 17 23 16 21 26 22 19 16 

Växtbäddar• 65 40 80 65 85 8 5 55 75 80 

Skelettkonstruktion 55 55 75 75 80 6 5 70 65 90 

Gröna tak -220 -120 65 -100 20 20 25 35 90 

Permeabel beläggning 65 75 70 75 95 70 70 65 90 
Rörmagasin c 35 15 75 60 70 60 50 55 75 

a) Reningskravet visar hur omfattande rening som behövs för att belastningen från området ej ska öl 
b) "Biofilters" i Stormtac database v.2021-09-27 
c) Minsta reningseffekt för 'Perkolationsmagasin med makadam' och 'Underjordiskt 

sedimentationsmagasin' i Stormtac database v.2021-09-27 
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rekommendation för lägsta grundläggningsnivå för ny 
sammanhållen bebyggelse vid Mälaren. Detta behöver tas 
i hänsyn vid höjdsättningen av området.  

• Det är viktigt att höjdsättningen planeras så att avrinning 
vid nederbördssituationer som överstiger dimensionerad 
ledningskapacitet kan ske ytledes till Ulvsundasjön utan 
att vatten riskerar att skada byggnader.  

Nollalternativets konsekvenser  
Då ingen ny bebyggelse och hårdgjorda ytor tillkommer och 
markanvändning kvarstår likt nuläget förväntas även 
föroreningsbelastningen och avrinningen från planområdet att 
kvarstå likt dagens förhållande. Nollalternativet innebär i 
jämförelse med planförslaget minde andel hårdgjorda ytor, vilket 
innebär större möjligheter för lokal infiltration. Samtidigt 
förväntas inga åtgärder beträffande dagvattenhantering att 
genomföras i nollalternativet varpå förhållandena inte heller 
kommer att förbättras.  
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3.2 Buller och vibrationer 
Förutsättningar 
Stora delar av planområdet är utsatta för höga bullernivåer från 
trafiken på Essingeleden inkl. dess på- och avfartsramper, 
Pampaslänken samt Ekelundsvägen. Framför allt är det i 
områdena närmast trafiklederna och gatorna genom området 
som bullernivåerna är höga.  

Följande trafikuppgifter har tagits fram inom planarbetet. 
Trafikverkets prognos för år 2040 ligger till grund för 
beräkningarna. 

Tabell 10: Trafikflöden inom och i anslutning till planområdet. Källa: Iterio 2022. 

Väg  Fordon/års-
medeldygn  

Andel 
tung 
trafik  

Hastighet  

Essingeleden/E4/E20 73 000  10 %  70 km/h  
Pampaslänken  9 300  9 %  70 km/h  
Ekelundsvägen 5 700 - 7 500  8 %  40 km/h  
Avfartsramper Solna 19 300  9 %  70 km/h  
Påfartsramper Solna 19 300 9 % 70 km/h 
Lokalgator  100–1 500  4–7 %  30 km/h 

 

 
Figur 22. Inom Ekelund finns idag många vägområden och trafikleder. (Foto: Iterio). 

I arbetet med detaljplanen har en genomgång av 
förutsättningarna, med avseende på trafikbuller och 
industribuller, för bostäder inom detaljplaneområdet genomförts. 
(ÅHA, 2022). Nedan beskrivs kortfattat beräknade 
trafikbullernivåer, industribuller samt ljudkvalitetsindex från 
bullerutredningen. 

Beräknade trafikbullernivåer 
Beräkningarna av vägtrafikbuller utfördes enligt den samnordiska 
beräkningsmodellen, reviderad 1996, Naturvårdsverkets rapport 
4653 samt Boverkets och SKR:s dokument ”Hur mycket bullrar 
vägtrafiken”. Buller från all trafik, personbilar, tunga fordon och 
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bussar ingår i beräknade och redovisade bullernivåer. Vidare har 
hänsyn tagits till bullerregnet vid beräkning och redovisning av 
bullernivåerna. 

Ekvivalent ljudnivå 
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad har beräknats. I Figur 23 
redovisas de dimensionerande ekvivalenta ljudnivåerna vid 
skisserade byggnader i steg om 5 dB(A). Vid mest utsatta fasad 
fås upp mot 70 dB(A). Byggnaderna får dock minst en sida med 
högst 55 dB(A). Figuren redovisar även ekvivalenta ljudnivåer 1,5 
meter över mark på bostadsgårdar och förskolegård. Enligt 
bullerutredningen fås en viss variation i trafikbullernivån på 
fasaderna men variationen ligger inom på ritningen angivna 
intervall. På gårdsytor i anslutning till bostäderna är 
ekvivalentnivån högst 55 dB(A).  

Beräkningsnoggrannheten för ekvivalent ljudnivå är ± 2 dB(A) 
varför finare indelning än i 5 dB-steg inte är trovärdigt/relevant.  

Maximal ljudnivå 
Den maximala ljudnivån vid fasad har beräknats. Maximalnivån 
är högst 10 dB(A) högre än ekvivalentnivån och inte 
dimensionerande. Ingen särskild redovisning har gjorts på någon 
ritning. På gårdsytor i anslutning till bostäderna är maximalnivån 
högst 70 dB(A). 

Industribuller 
Det industribuller som kan förekomma inom det aktuella 
området är ljud från Tomteboda bussdepå och ljud från Pampas 
marina. De ekvivalenta ljudnivåerna från bussdepån har 
beräknats vid närmsta bostad till lägre än 50 dB(A) dagtid och 
lägre än 45 dB(A) nattetid. Zon A enligt ”Boverkets allmänna råd 

om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och 
annan verksamhet med likartad karaktär” BFS 2020:2, innehålls.  

Verksamheten inom Pampas marina består främst av upptagning 
och sjösättning av fritidsbåtar, tvätt i samband med upptagningen 
samt vinterförvaring på land. Arbetet pågår normalt endast dagtid 
07–18 men vid vissa tillfällen även kvällstid 18–22. Detta sker en 
till två veckor på våren och en till två veckor på hösten. De 
bullrande arbetsmomenten utgörs av torrsättning och sjösättning 
av båtar, högtryckstvätt av båtar samt transport av båtar mellan 
kran och uppläggningsplatsen.  

Vid Hamnkvarteret som ligger närmast båthamnen fås som högst 
50 dB(A) ekvivalent ljudnivå dag- och kvällstid då torrsättning 
och båttvätt sker. Samtliga berörda lägenheter har en 
bullerdämpad sida med högst 45 dB(A). Vid sjösättning är 
ljudnivån något lägre eftersom högtryckstvätt då inte sker. 
Riktvärdena enligt Boverkets vägledning för industribuller, Zon 
B, innehålls då bullerdämpad sida finns. Fasader mot hamnen 
förses med bättre fönster.  

Annat industribuller som kan förekomma är 
ventilationsanläggningar på och i angränsande kontorsbyggnader. 
Ljudnivåerna bedöms ifrån genomförda platsbesök vara relativt 
låga men i den fortsatta projekteringen kommer dessa 
bullerkällor att kartläggas och eventuella åtgärder att 
dimensioneras. 
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Figur 23. Utsnitt från Situationsplan (ekvivalentnivåer översikt). Samtliga byggnader får minst en 
sida med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. (ÅHA, 2022) 

 

Ljudkvalitetsindex 

Lägenheternas ljudkvalitet med avseende på trafikbuller 
beräknades och bedömdes i bullerutredningen utifrån 
Ljudkvalitetsindex enligt den metod som beskrivs i ”Trafikbuller 
och Planering V”. Ljudkvalitetsindex är ett system som innebär 
vägning av positiva och negativa faktorer med avseende på risken 
för störning av trafikbuller. För att projekt ska vara godkänt och 
god ljudkvalitet kan förväntas krävs att Ljudkvalitetsindex är lägst 
1,0. Vid Ljudkvalitetsindex 2,0 eller högre kan mycket god 
ljudkvalitet förväntas. Enligt beräkning i bullerutredningen 
uppgår ljudkvalitetsindex till 1,4 för området.  

Vibrationer 

Inom ramen för detaljplanen har en vibrationsutredning tagits 
fram av ACAD-International AB (2022) i syfte att mäta 
vibrationer från tunnelbanan inom fastigheten Ekelund 1, Solna 
stad. Mätningarna syftar till att utreda om det finns risk för 
kännbara vibrationer eller stomburet ljud i de bostäder som 
planeras inom fastigheten. Tunnelbanans blå linje passerar i 
betong- och bergtunnel direkt under fastigheten, se Figur 24. I 
dagsläget finns en kontorsbyggnad på fastigheten och delar av 
byggnaden som ligger grundlagd ovanpå tunnelbanetunneln 
kommer att behållas.  

Enligt de konstruktionsritningar och skriften ”Stockholms 
tunnelbanor 1975: teknisk beskrivning” som finns för 
tunnelbanan är spåret stomljudsisolerat med ballastmattor av 
mineralull under stora delar av fastigheten Ekelund 1. Däremot 
slutar isoleringen av spåren ungefär vid sydvästra delarna av 
kvarter 2 och 4. Under fastigheten har tunnelbanan flera växlar, 
se Figur 25. Växlar är kända för att öka stomljudet som överförs 
från spåret, jämfört med ett spår utan växlar.  

.. d n vid fasad I · dn ivå far yg vivalent JU 

'flills,örde 70 dB(A) 
66 -

65 dB(A) 61 -

56 - 60 dB(A) 

<: 55 dB(A) 

.. dygn 1,5 m I . dnivå far vivo lent JU 
er mark 

lföltsvörde > 60 dB(A) 

56 _ 60 dB(A) 

51 - 55 dB(A) B <: 50 dB(A) 
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Figur 24. Strukturskiss över området. Röda streck och pilar visar område med stomljudsisolerade 
spår. Röda streck och pilar visar område med stomljudsisolerade spår. (ACAD-International AB, 
2022). 

 

Figur 25. Gula trianglar visar växlarnas placering under fastigheten Ekelund 1. (ACAD-
International AB, 2022). 

Under kontorsbyggnaden går det tre spår i betongtunnlar som 
omges av fyllnadsmassor och ett spår i bergtunnel, se Figur 26. 
Enligt framtaget geotekniskt PM som tagits fram för tunnelbanan 
är betongtunnlarna grundlagda på berg och på sprängsbergsbank. 
(Ramböll, 2008) 

Under en del av den befintliga kontorsbyggnaden går 
tunnelbanan i bergskärning och byggnaden bärs upp av flera 
betongbågar som spänner mellan bergssidorna. Övriga delar av 
byggnaden som är nära betongtunnlarna är grundlagda med 
stålkärnepålar.  
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Figur 26. Betongtunnlar markerade med rött. (ACAD-International AB, 2022) 

Mätresultat 
Mätningarna är utförda enligt Svensk Standard SS 460 48 61 – 
Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av 
komfort i byggnader. Utrustningen kalibrerades enligt 
rekommendationer från RISE Research Institutes of Sweden. 

Resultat från de mätningar som genomförts beskrivs kännbara 
vibrationer och stomburet ljud nedan. 

Kännbara vibrationer 
Uppmätt acceleration, vägd med filter Wm var i samtliga 
mätpunkter lägre än 1 mm/s2, lågt jämfört med gränsvärde för 
bostäder, 14,4 mm/s2. Eftersom vibrationerna var så pass låga 
och inte går att urskilja från mätsystemets brusnivå görs ingen 
detaljerad redovisning. (ACAD-International AB, 2022) 

Stomburet ljud 
X är uppmätt längst med spåret, Y är uppmätt tvärs över spåret i 
horistontalplanet och Z är uppmätt i vertikal riktning, se Tabell 9.  

Tabell 9. Mätt A-vägd vibrationshastighetsnivå. (ACAD-International AB, 2022). 

 

Mätt A-vägd vibrationshastighetsnivå 

Mätpunkt Maximal A-vägd vibrationshastighetsnivå 
LvASmax [dBA) respektive mätriktning, X, Y, och Z. 

X y z 

Mätpunkt 1: 1 Ej mätt Ej mätt 14 

Mätpunkt 1 :2 13 15 16 

Mätpunkt 1 :3 15 14 13 

Mätpunkt 2 <15 <15 <15 

Mätpunkt 3 <15 <15 <15 

Mätpunkt 4 <10 <10 <10 

Mätpunkt 5 <10 <10 <10 

Mätpunkt 6 <10 <10 <10 

Mätpunkt 7 20 20 23 
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I mätpunkt 2–6 uppmättes generellt låga nivåer, i vissa fall 
mätbara. I varje mätpunkt mättes minst 10 tågpassager.  

Bedömningsgrunder 
I den Bullerutredning (ÅHA, 2022) som har tagits fram 
kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utifrån 
möjligheterna att innehålla följande mål/riktvärden.  

Trafikbuller; enbart Trafikbullerförordningen 2015:216 

• Högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader till 
lägenheter större än 35 m2.  

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) 
maximalnivå utanför minst hälften av bostadsrummen i 
varje lägenhet större än 35 m2.  

• Högst 65 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 
m2.  

• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå.  

Trafikbuller, SFS 2015:216 samt god ljudkvalitet – 
Exploatörens mål 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid alla bostadsrum för 
lägenheter större än 35 m2. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) 
maximalnivå utanför minst hälften av bostadsrummen i 
lägenhet större än 35 m2 som har över 60 dB(A) 
ekvivalentnivå vid någon sida.  

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå utanför minst hälften av 
bostadsrummen och högst 60 dB(A) ekvivalentnivå vid 
övriga bostadsrum i lägenheter större än 35 m2.  

• Högst 60 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 
m2. 

• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå. 

• Högsta trafikbullernivåer inomhus enligt Ljudklass B. 

• Lägst 1,0 Ljudkvalitetsindex. 

Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från 
trafik 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning på ny skolas skolgård som 
exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta 
bullernivån 50 dB(A), räknat som årsmedeldygn, underskridas på 
delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dB(A) 
underskridas på dessa ytor. 

En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården 
har högst 55 dB(A) som ekvivalent nivå samt att den maximala 
nivån 70 dB(A) överskrids högst 5 gånger per genomsnittlig 
maxtimme. 

Industribuller  

• Bostadslägenheterna har tillgång till ljuddämpad sida.  

• Bostadsbyggnaderna bulleranpassas. 
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Vibrationer 

Riktvärden för bedömning av komfort i byggnader 
I Svensk Standard SS 460 48 61, anges riktvärden för bedömning 
av komfort i byggnader, se Tabell 10. Riktvärdena bör tillämpas 
vid nyetablering och vid nybebyggelse, samt tillämpas mer strikt 
för bostäder nattetid. Riktvärdena kan vidare användas som 
målsättning för långsiktig förbättring av vibrationsförhållandena i 
befintliga miljöer.  

Tabell 10. Riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. (ACAD-International AB, 
2022) 

 

Enligt den bedömning som gjorts i samband med framtagningen 
av angivna riktvärden anses mycket få människor uppleva 
vibrationer under skiktet ”måttlig störning” som störande. 
Vibrationer i skiktet ”måttlig störning” ger i vissa fall anledning 
till klagomål. I skiktet ”sannolik störning” är vibrationer 
kännbara och upplevs av många som störande.  

Om det frekvensvägda värdet domineras av en frekvens, kan det 
vägda värdet ersättas av rms-värdet för den aktuella frekvensen 
och direkt jämföras med respektive skikt. Rms-värdet är det 
maximala effektivvärdet med tidsvägning S av den vägda 
accelerations- eller hastighetsnivån. (ACAD-International AB, 
2022). 

 

Trafikförvaltningen i Region Stockholm 
I Tabell 11 redovisas Region Stockholms riktvärden för 
vibrationer och stomljud enligt trafikförvaltningens riktlinjer 
Buller och vibrationer. 

Tabell 11. Trafikförvaltningen i Region Stockholms riktvärden för vibrationer och stomljud. 
(ACAD-International AB, 2022). 

 

Riktvärden för vibrationer och stomljud Inomhus enligt Region Stockholm 

Lokaltyp eller områdestyp Maximal A-vägd Maximal 
ljudtrycksnlvå, [dBA) vlbrationsnlvå, vägd 

RMS inomhus [mm/s) 

Bostadsnrn L.i,As,n .. s 30 0,4 

Riktvärden för bedömning av komfort i byggnader Lokaler l.pAS,na,S301) 0,42) 

Komfortgrad Vägd hastighet [mm/s] Vägd acceleration [mm/s2] 
Undervlsningslokaler Inklusive förskolor l,,AFmuS45 0,4 

Måttlig störning 0,4- 1,0 14,4-36,0 
Vårdlokaler1> l,,-'Fmu S 45 , 3) 

Sannolik störning >1,0 >36,0 
1> Avser utrymmen för sömn och vila. Tex rum for övernattning (hotell) eller vilrum I kontor. 
2>värde är en rekoll'V'l'lendalion och avser utrymme for tyst verksamhet. I affärslokaler bör 

0,4 mm/svara en målsättning, men 1,0 mm/s ska Inte överskridas. 
3> Riktvärde saknas men rimligen bör nivån inte överstiga 0,4 mm/s. 
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Konsekvenser planförslaget 
Bullernivåer vid den nya bebyggelsen 
Nivå vid fasad 
Samtliga byggnader får minst en sida med högst 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå. Med lämplig planlösning kan utgående från 
skisserade lägenhetsblock målet högst 55 dB(A) utanför minst 
hälften av bostadsrummen i varje lägenhet samt högst 60 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå vid fasad till smålägenheter om högst 35 m2 
innehållas. 

Nivå på uteplats till bostäder 
Ljudnivån på gårdsytor och uteplatser på gårdarna blir lägre än 70 
dB(A) maximal och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Vidare har de 
flesta lägenheter balkong med högst dessa nivåer.  

Gemensam uteplats med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå kan anordnas på gården. Minst en uteplats per 
gård bör vara minst 12 m2 stor och kräver tak med ljudabsorbent 
för att skärma bullerregnet och uppnå 50 dB(A) ekvivalentnivå. 
Detaljplanen måste medge tak över uteplatser. 

Förskola 
Ljudnivån på föreslagen förskolegård blir högst 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå, vilket är riktvärdet för lekytor. För riktvärdet 
50 dB(A) för uteytor för vila och pedagogisk verksamhet erhålls 
på del av gården. 

Kreativ utformning av balkonger 
För att möjliggöra mycket god ljudkvalitet för bostäderana 
föreslås åtgärder även det inte krävs för att innehålla 
Trafikbullerförordningen. Byggnaderna förses av estetiska och 

bostadsskäl med balkonger. Bostäderna har balkonger för att det 
medför god boendekvalitet. Balkongerna har täta räcken för att 
minska blåsten och öka komforten på balkongerna. För att dra 
nytta av balkongerna även för bullerdämpning kan balkongerna 
förses med täta räcken och ljudabsorbent i balkongtaken.  

Vidare förses undersidan balkongplattan ovan balkongerna med 
en infärgad träullsplatta för att minska ”betongkänslan”, ge ett 
trevligare intryck av balkongerna samt ge bättre dagsljus i 
lägenheten.  

För att utnyttja denna utformning för effektiv bullerdämpning 
kommer 45 mm mineralull att placeras ovan de infärgade 
träullsplattorna. Genom denna typ av kreativ utformning av 
balkonger dämpas trafikbullret vid bostadens sida mot balkongen 
med 5–8 dB(A). 

Buller från buss vid busshållplats 
Den maximala ljudnivån vid fasad mot Ekelundsnivån från buss 
vid busshållplats är 81-85 dB(A). Den ekvivalenta ljudnivån vid 
fasad är här 66-70 dB(A). Den maximala ljudnivån är högst 15 
dB(A) högre än ekvivalentnivån och inte dimensionerande. Alla 
fönster dimensioneras för ljudklass B, det vill säga högst 26 
dB(A) ekvivalent och 41 dB(A) maximal trafikbullernivå inomhus 
i sovrum. 

Nivå inomhus 
Med lämpligt val av fönster, fönsterdörrar, yttervägg och 
uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas. 

Industribuller 
De ekvivalenta ljudnivåerna från Tomteboda bussdepå blir vid 
planerade bostäder lägre än 50 dB(A) dagtid och lägre än 45 
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dB(A) nattetid. Zon A enligt ”Boverkets allmänna råd om 
omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan 
verksamhet med likartad karaktär” BFS 2020:2, innehålls.  

De ekvivalenta ljudnivåerna från Pampas Marina blir vid 
planerade bostäder lägre än 50 dB(A) dag- och kvällstid. Zon B 
enligt ”Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus 
från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad 
karaktär” BFS 2020:2, innehålls.  

Samlad bedömning 

Buller 
De planerade bostäderna utsätts för buller från trafiken på 
Essingeleden med på- och avfartsramper, Pampaslänken, 
Ekelundsvägen och lokalgator samt industribuller från 
Tomteboda bussdepå. Vid fasaderna närmast Essingeleden blir 
ekvivalentnivåerna över 65 dB(A). För att uppfylla de riktvärden 
som finns krävs genomgående lägenheter med minst hälften av 
bostadsrummen mot gårdssidan i dessa lägen. Med skisserad 
byggnadsutformning och lämplig lägenhetsplanlösning samt 
förstärkt trafikbullerisolering kan bostäder med hög ljudkvalitet 
byggas. Samtliga bostäder kan få högst 55 dB(A) utanför minst 
hälften av boningsrummen. Gemensamma uteplatser med högst 
70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan skapas 
på gårdarna.  

Den ekvivalent ljudnivå från Tomteboda bussdepå blir vid 
planerade bostäder lägre än 50 dB(A) dagtid och lägre än 45 
dB(A) nattetid. Zon A enligt ”Boverkets allmänna råd om 
omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan 
verksamhet med likartad karaktär” BFS 2020:2, innehålls. Ljudet 
från ventilationsanläggningar på och i angränsande 

kontorsbyggnader kommer, att vid behov, dämpas så att aktuella 
riktvärden för industribuller innehålls inom området.  

Inga tekniska lösningar för att klara aktuella riktvärden är 
nödvändiga tack vare väl genomtänkt byggnadsutformning, 
kreativ utformning av balkonger och bra lägenhetsplaner.  

Ljudkvalitetsindex med skisserade utformningen, lämplig 
planlösning samt förstärkt trafikbullerisolering kan bli 1,4. Index 
är högre än minimikravet 1,0 och bostäder med god ljudkvalitet 
kan byggas. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna till följd av buller bli små 
inom planområdet. Detta då bostädernas utformning och 
kvartersstruktur anpassats till att skapa bästa möjliga 
förutsättningar ur bullersynpunkt. 

Vibrationer 

Kännbara vibrationer 
Mätningarna av kännbara vibrationer visar att risken för 
komfortstörande vibrationer är låg om nya byggnader grundläggs 
på berg lika det befintliga kontorshuset. Detta gäller oavsett om 
spåret är ljudisolerat eller inte.  

Stomburet ljud 
De uppmätta A-vägda vibrationshastighetsnivåerna i mätpunkt 
1–6 visar att ljudisoleringen av tunnelbanans spår har god effekt. 
Bostäder som grundläggs intill spåren som är stomljudsisolerade 
har goda förutsättningar att uppfylla riktvärden för stomburet 
ljud, LpASmax högst 30 dB(A), utan ytterligare ljudisolerade 
åtgärder. Det förutsätts dock att de nya bostäderna grundläggs 
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direkt eller med pålar på berg och inte är i kontakt med 
tunnelbanans betongtunnel.  

En tydlig skillnad i vibrationshastighetsnivå uppmättes i 
mätpunkt 7, som ligger utanför området där spåren är 
stomljudsisolerade. De uppmätta nivåerna i mätpunkt 7 indikerar 
att bostäder som byggs intill ett oisolerat spår kan få stomburet 
ljud på 5–10 dB över riktvärdet.  

Vid mättillfället var det inte möjligt att mäta vibrationer på berg i 
det läget där spårets stomljudsisolering slutar söderut, därmed går 
det inte att säga exakt vilka byggnader som kommer att behöva 
åtgärder. I Figur 27 redovisas byggnader som kan behöva 
stomljudsisolerande åtgärder i grundläggningen för att uppfylla 
riktvärdet för stomburet ljud.  

För bostäder som byggs nära de delar av spåren som inte är 
stomljudsisolerade krävs troligen åtgärder. Exempel på åtgärd är 
att byggnader kan ställas på fjädrande material, såsom 
Sylodynmattor. 

De delar av den befintliga kontorsbyggnaden som behålls kan 
användas utan att hänsyn behöver tas till stomburet ljud. Med 
avseende på stomburet ljud är det till och med möjligt att bygga 
bostäder eller annan ljudkänslig verksamhet i den befintliga 
kontorsbyggnaden. (ACAD-International AB, 2022) 

 

 

Figur 27. Byggnader som kan behöva stomljudsisolerande åtgärder är markerade med rött. (ACAD-
International AB, 2022) 
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Åtgärder inför fortsatt arbete 
Utifrån framtagen bullerutredning föreslås följande 
planbestämmelser gälla för alla byggnader som omfattas av 
detaljplanen. 

Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska 
utformas så att:  

• i bostadslägenhet större än 35 m2 alla bostadsrum får 
högst 60 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad 
eller minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 
55 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70 
dB(A) maximal ljudnivå frifältsvärden) 1) och den 
dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) 
(frifältsvärde) vid fönster till lägenheter om högst 35 m2.  

• gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) 
maximalnivå och 50 dB(A) dygnsekvivalentnivå 
(frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till bostäderna.  

• bullret från angränsande industrier uppfyller riktvärdena 
för zon B enligt Boverkets allmänna råd, BFS 2020:2. 1)  

1) I mycket begränsad omfattning kan i hörnlägen bullerdämpning 
med balkonger, exempelvis täta räcken och ljudabsorbenter, eller 
i undantagsfall specialfönster accepteras för att uppfylla 
riktvärdena. 

I det fortsatta arbetet föreslår ACAD-International AB (2022) i 
vibrationsutredningen följande: 

• När byggnader grundläggs och berg är framgrävt ska 
vibrationer mätas för att verifiera att nivåerna inte är 
högre än vad som mättes i mätpunkt 1:1 och 1:3. Detta 
gäller utmed tunnelbanans sträckning inom Ekelund 1, 
och inte endast där spåret saknar stomljudsisolering.  

Nollalternativets konsekvenser  
Stora delar av programområdet är utsatta för höga bullernivåer 
från trafiken på Essingeleden inkl. dess på- och avfartsramper, 
Pampaslänken samt Ekelundsvägen. Framför allt är det i 
områdena närmast trafiklederna och gatorna genom området 
som bullernivåerna är höga. Vid Essingeleden är ekvivalentnivån 
upp mot 70 dB(A). Utomhus hörs trafiken som ett 
bakgrundsbuller inom hela området. Kontorshuset (före detta 
arbetsmiljöverket) bedöms klara bullerriktvärdena för 
kontorsbebyggelse på grund av avståndet till Essingeleden. I 
skogen bakom arbetsmiljöverket dämpas bullret något av 
byggnaden, men områdets rekreationsvärden påverkas negativt 
av bullret från trafiklederna. I nollalternativet sker ingen 
förändring inom området, jämfört med idag, varför heller inga 
nya boende bedöms finnas i området. 

I ett nollalternativ kommer kontorsbyggnaden troligen bevaras 
och innehålla liknande verksamhet som i dagsläget, det vill säga 
kontor. Detta innebär att ingen ny bostadsbebyggelse eller 
grönytor tillkommer i området och att vibrationer från 
tunnelbanan som går under fastigheten kvarstår likt idag.  
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3.3 Utsläpp till luft 
Bedömningsgrunder 
Miljökvalitetsmål 
I Tabell 12 framgår miljökvalitetsmål för partiklar, PM10. 
Värdena omfattar ett kalenderårsmedelvärde och ett 
dygnsmedelvärde. För att målet ska uppnås ska årsmedelvärdet 
inte överskridas och dygnsmedelvärdet inte överskridas fler än 35 
gånger under ett kalenderår.  

Tabell 12. Miljökvalitetsmål för partiklar, PM10. (SLB Analys, 2022). 

 

I Tabell 13 framgår miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2. 
Målet finns preciserade för kalenderårsmedelvärde och 
timmedelvärde. För att målet ska uppnås ska årsmedelvärdet inte 
överskridas och timmedelvärdet inte överskridas fler än 175 
timmar under ett kalenderår.  

Tabell 13. Miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2. (SLB Analys, 2022). 

 

 
 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och 
naturmiljön. Normerna är juridiskt bindande föreskrifter och har 
utarbetats i anslutning till miljöbalken och baseras på EU:s 
regelverk om gränsvärden och vägledande värden. Vid planering 
och beslut ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till MKN. 

MKN innehåller värden för halter av luftföroreningar både för 
lång och kort tid. Från hälsoskyddssynpunkt är det viktigt att 
människor både har en låg genomsnittlig exponering av 
luftföroreningar (motsvaras av årsmedelvärde) och att minimera 
antalet tillfällen då de exponeras för höga halter under kortare tid 
(dygns- och timmedelvärden). För att en MKN ska klaras får 
inget av normvärdena överskridas.  

Partiklar, PM10 
Gällande MKN för partiklar, PM10, framgår av Tabell 14. 
Värdena omfattar ett kalenderårsmedelvärde och ett 
dygnsmedelvärde. Årsmedelvärdet får inte överskridas medan 
dygnsmedelvärdet får överskridas högst 35 gånger under ett 
kalenderår.   

Tabell 14. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10, avseende skydd av hälsa. (SLB 
Analys, 2022). 

 

 

 

Tid för medelvärde Målvärde (µg/m3) Anmärkning 

Kalenderår 

Dygn 

15 

30 För att målet ska nås ska antal dygn med halt 
>30 µg/m3 inte vara fler än 35 per kalenderår 

Tid för medelvärde Målvärde (µg/m3) Anmärkning 

Kalenderår 

Timme 

20 

60 För att målet ska nås ska antal timmar med halt 
>60 µg/m3 inte vara fler än 175 per kalenderår 

Tid för medelvärde Normvärde (11g/m3) Anmärkning 

Kalenderår 

Dygn 

40 

50 

Värdet får inte överskridas 

Värdet får inte överskridas fler är 35 dygn per 
kalenderår 
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I resultatet från SLB Analys utredning (2022) redovisas det 36:e 
högsta dygnsmedelvärdet av PM10 under beräkningsåret, vilket 
inte får vara högre än 50 µg/m3 för att MKN ska klaras. (SLB 
Analys, 2022) 

Kvävedioxid, NO2 
Gällande MKN för kvävedioxid, NO2, framgår av Tabell 15. 
Normvärden finns för kalenderårsmedel, dygnsmedelvärde och 
timmedelvärde. MKN:s årsmedelvärde får inte överskridas och 
dygns- och timmedelvärdet får inte överskridas fler än 7 
respektive 175 gånger under ett kalenderår för att normen ska 
klaras.  

Tabell 15. Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO2, avseende skydd av hälsa. (SLB Analys, 
2022). 

 

I luftutredningen redovisas det 8:e högsta dygnsmedelvärdet av 
NO2 under beräkningsåret, vilket inte får vara högre än 60 µg/m3 
för att MKN ska klaras. (SLB Analys, 2022) 

Förutsättningar 
Som underlag för bedömningar i denna MKB har SLB Analys 
(2022) upprättat beräkningar av luftföroreningshalter (partiklar 
(PM10) och kvävedioxid (NO2) i området för den kommande 
bebyggelsen. Utifrån beräknade halter har även en bedömning 
gjorts för hur människor ska vistas i området kommer att 
exponeras för luftföroreningar, enligt länsstyrelsens vägledning 
för detaljplaneläggning med tanke på luftkvalitet.  

Slitagepartiklar i trafikmiljö orsakas främst av dubbdäckens 
hamrande på vägbanan men bildas också vid slitage av bromsar 
och däck. Längs starkt trafikerade vägar utgör slitagepartiklarna 
huvuddelen av PM10-halterna. Under perioder med torra 
vägbanor vintertid kan haltbidraget från dubbdäcksslitaget vara 
80–90% totalhalten PM10. Mätningar visar att 
dubbdäcksanvändning i Stockholmsområdet har minskat sedan 
år 2010. (SLB Analys, 2022) 

Nuläge (år 2020) 
I Figur 28 och Figur 29 visar beräknad halt av PM10 och NO2 
under det 36:e respektive 8:e värsta dygnet för nuläget år 2020. 
MKN för dygn är svårast att klara i länet. I beräkningarna för 
nuläget tas ingen hänsyn till att delar av vägutsläppen sker på 
broar, vilket innebär att halterna är överskattade 2 meter ovan 
mark. Vid planområdet (som ligger relativt långt från broar) 
bedöms den aspekten ha en liten inverkan på beräknade halter. 
Beräknade halter visar att MKN för PM10 klaras i hela 
beräkningsområdet. NO2 överskrids på delar av E4/E20 
Essingeleden, men klaras inom aktuellt planområde. De 
nationella miljömålen för PM10 respektive NO2 uppnås i nuläget 
i området där ny bebyggelse planeras. (SLB Analys, 2022). 

Tid för medelvärde Normvärde (µg/m3) Anmärkning 

Kalenderår 40 Värdet får inte överskridas 

Dygn 60 Värdet får inte överskridas fler är 7 dygn per 
kalenderår. 

Timme 90 Värdet får inte överskridas fler än 175 timmar per 
kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig 
överstiger 200 µg/m3 under en timme fler än 18 
gånger under ett kalenderår 
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Figur 28. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10, under det 36:e värsta dygnet för 
nuläget år 2020. (SLB Analys, 2022).                                                               

 

Figur 29. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2, under det 8:e värsta dygnet för 
nuläget år 2020. (SLB Analys, 2022). 

Trafikprognos planförslag 
Prognoser för trafikflöden för lokalgator och vägar i området 
framgår i Figur 30. I figuren framgår även ungefärlig 
byggnadshöjd i antal meter ovan mark för planförslaget. Värt att 
notera är att beräkningarna har gjorts på ett tidigare förslag där 
situationsplanen avviker något mot planförslaget. Parkhusets 
fotavtryck och höjd är lägre och andra justeringar i hushöjder har 
gjorts på några ställen i strukturen.  

Prognoserna för trafikflödena skiljer sig mellan nollalternativet 
och planalternativet främst i att det skapas nya lokalgator med 
mindre trafikmängder. Utöver detta varierar trafikmängden längs 
Ekelundsvägen beroende på trafik in och ut från planområdet. 
Den variationen ingår inte i nollalternativet.  

Trafiken på Essingeleden uppgår till 73 000 
fordon/årsmedeldygn. På Essingeledens ramper, i båda 
riktningarna, är trafikmängden 19 300 fordon/årsmedeldygn. 
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Figur 30. Aktuellt planområde för ny bebyggelse, år 2040. Ungefärlig byggnadshöjd i antal 
meter ovan nollplanet framgår för de planerade byggnaderna. (SLB Analys, 2022). 

 

 

Figur 31. Prognoser för totala trafikflöden som årsmedeldygn för lokalgatorna i 
utbyggnadsalternativet år 2040, då planen är genomförd. Notera att trafikflöden 
inom planområdet justerats något sedan beräkningarna genomfördes, vilket 
framgår i tabellen nedan. (SLB Analys, 2022). 
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Tabell 16. Prognoser för totala trafikflöden som årsmedeldygn för nollalternativet respektive 
utbyggnadsalternativet år 2040. Trafik som ändrats sedan beräkningarna gjordes framgår inom 
parentes (aktuell trafik). Trafik som använts i både nollalternativet och utbyggnadsalternativet är 
markerade med x i tabellen. (SLB Analys, 2022). 

 

Konsekvenser planförslaget 
När bebyggelse uppförs längs en väg skapas en barriär och 
utvädringen av luftföroreningar kan försämras. Beräkningarna för 
utbyggnadsscenarier visar att halterna vid fasad på byggnaderna 
mot Ekelundsvägen samt mellanrum mellan byggnaderna ökar 
något jämfört med ett nollalternativ. Dygnsmedelhalterna ökar 
endast med enstaka mikrogram invid Ekelundsvägen i och med 
byggnadernas uppförande tack vare att den huvudsakliga trafiken 
återfinns en bit bort från de planerade byggnaderna. 
Beräkningarna visar även att huskropparna längs med 
Ekelundsvägen har en avskärmande effekt för bakomliggande 
kvarter där halter är lägre än vid byggnadens fasad mot den 
trafikerade vägen.  

Nedan redovisas beräknade totala halter av partiklar, PM10, och 
kvävedioxid, NO2, i området för ett planförslag (år 2040). I den 

totala halten ingår lokala bidrag från vägtrafiken samt haltbidrag 
från regionen och intransport av luftföroreningar från andra 
länder. Halterna är beräknade 2 meter ovan mark, vid ett 
meteorologiskt normalår. 

Spridningsberäkningar för planförslaget  

Partiklar, PM10 
I Figur 32 redovisas beräknad halt av PM10 under det 36:e värsta 
dygnet för år 2040 med ny bebyggelse. Beräkningarna har dock 
gjorts på ett tidigare förslag som bedöms ge snarlika halter. 
Beräkningarna visar att MKN för PM10 överskrids på delar av 
vägbanan för E4/E20 Essingeleden år 2040 men klaras intill de 
planerade byggnadernas fasader. Inom planområdet beräknas 
högst halter längs med Ekelundsvägen som har dygnsmedelhalter 
mellan 25–30 µg/m3 PM10. Beräknade dygnsmedelhalter inom 
det planerade bostadsområdet är i intervallet 20–25 µg/m3. Om 
halten överskrider 50 µg/m3 överskrids MKN.  

Miljömålet för årsmedelvärde är svårast att uppnå. Är halten 
högre än 15 µg/m3 uppnås inte miljömålet. Med mycket liten 
marginal beräknas miljömålen för dygnsmedelvärde (vid högre än 
30 µg/m3 uppnås inte miljömålet) och årsmedelvärde att uppnås 
intill fasad vid alla planerade byggnader. Miljömålet för PM10 
uppnås inte inom vägområdet för E4/E20 samt dess av- och 
påfartsramper med omnejd. 

Väg Årsdygnstrafik Andel tung Hastighet Ingår i 
(ÅDT) trafik(%) (km/h) nollalternativet 

Karlbergs strand 250 4 30 

Essingeleden 73000 10 70 

Ramper (båda riktningar) 19300 9 70 

Pampaslänken 9300 9 70 

Ekelundsvägen N 7500 8 40 

Ekelundsvägen M 6600 8 40 

Ekelundsvägen S 5700 8 40 

Hamnallen N 300 (250.) 7 30 

Hamnallen M 100 (180") 7 30 

Hamnallen S 420 7 30 

Stickgata N 100 (SO•) 7 30 
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Figur 32. Beräknad dygnsmedelhalt år 2040 av partiklar, PM10 under det 36:e värsta 
dygnet. Beräkningarna har gjorts för ett tidigare planområdesförslag som bedöms ge snarlika 
halter. (SLB Analys, 2022). 

Kvävedioxid, NO2 
Till år 2040 förväntas utsläppen av kväveoxider från trafiken 
minska till följd av skärpta avgaskrav. I Figur 33 redovisas 
beräknad halt av NO2 under det 8:e värsta dygnet för år 2040 
med ny bebyggelse. Beräkningarna har gjorts på ett tidigare 
förslag som bedöms ge snarlika halter. Beräkningarna visar att 
MKN för NO2 klaras i hela området kring planerad bebyggelse.  

 
Figur 33. Beräknad dygnsmedelhalt för NO2 under det 8:e värsta dygnet. Beräkningarna 
har gjorts på ett tidigare förslag som bedöms ge snarlika halter. (SLB Analys, 2022). 

Högst halter har beräknats på och intill E4/E20 Essingeleden. 
Dygnsmedelhalten invid fasad vid planerad bebyggelse längs med 
Ekelundsvägen har beräknats till som mest 18–24 µg/m3. 
Överskrider halten 60 µg/m3 överskrids MKN. 

Miljömål för dygnsmedelvärde saknas men för miljömålet för 
NO2 timme, som är svårast att nå, och målet för NO2 
årsmedelvärde uppnås inom planområdet och även inom hela 
beräkningsområdet. Halter högre än 20 µg/m3 för årsmedelvärde 
respektive 60 µg/m3 för timmedelvärde innebär att miljömålet 
överskrids.  
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Sammanfattande bedömning 

Jämfört med nuläget visar trafikprognosen för år 2040 på ett 
minskat trafikflöde på Essingeleden men en ökning på 
Ekelundsvägen. Samtidigt förväntas utsläppen av kvävedioxid 
minska tack vare renare fordon. Halterna av partiklar (PM10) 
påverkas mindre av beslutade avgaskrav då huvuddelen av 
föroreningarna kommer från slitagepartiklar och uppvirvling från 
körbanan. 

Även om MKN för PM10 och NO2 klaras inom planområdet är 
det bra med så låg exponering av luftföroreningar som möjligt 
för människor som bor och vistas i området. Detta beror på att 
det inte finns någon tröskelnivå under vilken negativa 
hälsoeffekter kan uteslutas. Särskilt känsliga för luftföroreningar 
är barn, äldre och människor som redan har sjukdomar i 
luftvägar, hjärta eller kärl.  

Förskolorna planeras att ligga i norra släntkvarteret och i 
kontorshuset, vilket innebär att de är placerade bort från de mest 
trafikerade vägarna. Det är lämpliga placeringar av förskolorna 
med följden att barnen får en minskad exponering jämfört med 
om de i stället skulle vistas vid byggnader som vetter mot 
Ekelundsvägen.  

Luftintag för ventilation till byggnader som ligger närmast 
Ekelundsvägen kan med fördel placeras i taknivå eller på fasader 
som vetter från vägen för att minska vägtrafikens inverkan på 
luftmiljön inomhus.  

Justeringar i hushöjder har skett medan placeringen gentemot 
Ekelundsvägen är densamma. Förändringar av enstaka 
våningsplan påverkar generellt utvädringen och därmed halterna 

litet, medan tätare gaturum kan ha större inverkan. De 
huskroppar som ligger i direkt anslutning till Ekelundsvägen är 
de som har relativt störst haltinverkan. De justeringar av 
byggnadshöjder som gjorts i planförslaget medför ingen risk för 
överskridanden av gränsvärden. Däremot är det möjligt att de 
vägledande, icke-lagstadgade miljömålen för PM10 inte längre 
klaras vid ökade byggnadshöjder i planförslaget. (SLB Analys, 
2022) 

Åtgärder inför fortsatt arbete 
Nedanstående bedöms vara viktigt att tänka på avseende 
partiklar, PM10: 

• Byggnadernas ventilation bör utformas så att tilluften 
placeras mot mindre trafikerade vägar eller från takytor, 
det vill säga bort från Ekelundsvägen och Essingeleden. 

 



2022-06-13 51 (106) 
 

MKB till detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl.  
 

Nollalternativets konsekvenser  
I Figur 34 framgår planområdet i ett nollalternativ, det vill säga 
utan planerad ny bebyggelse. Prognoserna för trafikflödena skiljer 
sig mellan nollalternativet och planalternativet främst i att det 
skapas nya lokalgator med mindre trafikmängder. 

 

Figur 34. Området i ett nollalternativ, utan tillkommande bebyggelse. (SLB Analys, 
2022). 

 
 
 
 
 

Partiklar, PM10 
I Figur 35 framgår beräknad halt av PM10 under det 36:e värsta 
dygnet för år 2040 vid ett nollalternativ. Beräkningarna visar att 
MKN för PM10 överskrids inom delar av vägområdet för 
E4/E20 Essingeleden vid ett nollalternativ. 

Inom området som planeras att bebyggas beräknas MKN att 
klaras med god marginal. Längs med Ekelundsvägen har 
dygnsmedelhalter mellan 25–30 µg/m3 PM10 beräknats. 
Dygnsmedelhalter beräknade väster om Ekelundsvägen, i 
området där nya byggnader planeras, är i intervallet 20–25 
µg/m3. Gränsen för att MKN överskrids är mer än 50 µg/m3. 

Miljömålet för PM10 uppnås inte på vägområdet för E4/E20 
inklusive av- och påfart. Inom planområdet Pampas-Ekelund 
klaras miljömålet. Är halten högre än 30 µg/m3 uppnås inte 
miljömålet. (SLB Analys, 2022) 
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Figur 35. Beräknad dygnsmedelhalt i ett nollalternativ för PM10, under det 36:e värsta dygnet i ett 
nollalternativ. (SLB Analys, 2022) 

Kvävedioxid, NO2 

Till år 2040 förväntas utsläppen av kväveoxider minska generellt 
på grund av en förväntad renare fordonsflotta utifrån redan 
beslutade utsläppskrav. 

I Figur 36 redovisas beräknade halter av NO2 under det 8:e 
värsta dygnet för ett nollalternativ, utan bebyggelse år 2040. 
Beräkningarna visar att MKN för kvävedioxid klaras i ett 
nollalternativ. Högst halter har beräknats på vägbanan för 
E4/E20 Essingeleden. Dygnsmedelhalterna på Ekelundsvägen 
har beräknats till 18–24 μg/m3 NO2 jämfört med normen 60 
μg/m3. Väster om Ekelundsvägen är halterna lägre, 12–18 μg/m3 

NO2. Miljömålet för NO2 timme (som är svårast att nå), uppnås 
inom hela beräkningsområdet. (SLB Analys, 2022) 

 
Figur 36. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2, under det 8:e värsta dygnet i ett 
nollalternativ. (SLB Analys, 2022)  
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3.4 Markföroreningar 
Förutsättningar 
Inom planområdet återfinns ett flertal områden där tidigare eller 
pågående verksamheter kan ha gett upphov till markföroreningar. 
Både befintliga och tidigare verksamheter har hanterat 
miljöfarliga ämnen och tidigare utförda undersökningar inom 
delar av planområdet har identifierat föroreningar i jord.  

Inom ramen för planarbetet har två markundersökningar tagits 
fram. År 2015 utförde Structor markundersökningar i del av 
området och 2020 utförde Iterio kompletterande undersökningar 
i området. År 2022 utförde företaget Lektus på uppdrag av Solna 
stad, provtagning av markytor i direkt anslutning till 
planområdet. Resultatet av undersökningarna redovisas nedan. 

Undersökning Structor (2015) 
Den miljötekniska markundersökningen som togs fram inom 
Huvudsta 4:28 av Structor (2015) omfattade provtagning i ytliga 
jordlager (0–2 meter) i totalt nio punkter, se Figur 37 och 
provtagning av ett samlingsprov i de översta 0,1 meter inom ett 
delområde. Proverna analyserades med avseende på metaller, 
oljeindex C10-C40 samt PAH:er. Samlingsprovet analyserades med 
avseende på tennorganiska föroreningar.  

Resultaten visade bland annat att det i allmänhet förekommer 
halter av tunga alifater C16-C35, bly, zink, koppar och kobolt. I 
samlingsprovet som inhämtats från 0–0,1 meter uppmättes halter 
av tributyltenn (TBT) som överskriver mindre känslig 
markanvändning (MKM). 

 
Figur 37. Karta med provtagningspunkter. (Structor 2015). 
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Undersökning Iterio (2020) 

Iterio har tagit fram en miljöteknisk undersökning inom 
detaljplaneområdet. I en skrivelse från Miljöskyddsenheten i 
Solna stad, daterad 2020-05-08, avseende föroreningar i jord och 
grundvatten inom planområdet efterfrågades bland annat att:  

• Provtagningar ska utföras inom hela planområdet, det vill 
säga även inom Ekelund 1. 

• Provtagning ska utföras i grundvatten. Analyser ska 
utföras med avseende på metaller, olja, PFAS och 
klorerade lösningsmedel.  

• Inom Huvudsta 4:28 bör kompletterande provtagningar 
och analyser i jord avseende tributyltenn (TBT) utföras. 
Analyser ska även omfatta irgarol och diuron.  

Den miljötekniska markundersökningen som Iterio (2022) tagit 
fram syftar till att beskriva förutsättningarna avseende 
föroreningar i jord och grundvatten inom området samt vilka 
eventuella miljö- och hälsoskyddsrisker dessa kan innebära samt 
för att kunna besvara de frågor som ställts av Miljöskyddsenheten 
i Solna stad. Undersökningen har tagits fram genom en historisk 
bakgrundsinformation, framtagande av provtagningsplan samt en 
miljöteknisk undersökning. Utförda undersökningar har endast 
omfattat Ekelund 1 och Huvudsta 4:28 som utgör den absoluta 
merparten av detaljplaneområdet, se Figur 38. Nedan redovisas 
en sammanställning av undersökningen, för mer ingående detaljer 
hänvisas till miljötekniska undersökningen.  

 
Figur 38. Flygfoto med fastigheter (tunna vita linjer) inom detaljplaneområdet, se svart 
polygon. (Iterio, 2022). 

Jordprover uttogs i sammanlagt 15 borrpunkter, varav 13 låg 
inom Ekelund 1 och 2 inom Huvudsta 4:28. Utöver dessa 
utfördes även provtagning inom fyra delområden, varav tre var 
inom Huvudsta 4:28 och ett inom Ekelund 1. 
Provtagningspunkternas läge framgår i Figur 39. 

Installation av grundvattenrör utfördes i totalt fyra 
provtagningspunkter.  

Ekeluod 1 

Huvudsta 4:18 

H,wudota 1 :21 

Huvudsta 4:28 

fäwudsta 4:25 
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Figur 39. Provtagningspunkter i jord och grundvatten, detaljplaneområdet framgår av svart 
polygon. (Iterio, 2022). 

Prover som togs i samlingsprov för varje halvmeter eller efter 
skiftande jordlagerföljd. Provtagningen utfördes genom 

fyllnadsjord och ned till naturligt avlagrade jordar, alternativt till 
borrstopp.  

Undersökning Lektus (2022)  

En miljöteknisk markundersökning har även beställts av Solna 
stad. Denna har utförts i direkt anslutning till detaljplaneområdet 
inom två ytor öster om hamnkvarteret (Lektus, 2022). Ytorna 
ligger inom fastigheterna Huvudsta 4:17 och Huvudsta 4:18 och 
utgörs av två grusade inhägnade områden som nyttjas av en 
båtklubb för uppställningsplatser.  

 
Figur 40. Urklipp från Lektus (2022), karta med provtagningspunkter. (Iterio, 2022). 

Undersökningen påvisade förekomst av TBT och irgarol i halter 
över det generella riktvärdet för MKM inom hela området i ytliga 
jordlager. Metaller, främst zink, bly och koppar förekommer 
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generellt i halter som överskrider KM. I övrigt påträffades även 
PCB och PAH:er i halter som överskrider både KM och MKM. 
Påträffade föroreningsämnen är branschtypiska för platser där 
hantering av båtbottenfärger och varvsverksamhet har bedrivits.  

Sammanfattningsvis visar utredningen att påträffade föroreningar 
kan utgöra en hälsorisk för människor som vistas långvarigt inom 
området. Det bedömdes även finnas risk för spridning av 
föroreningar via damm. Inga åtgärder bedömdes vara nödvändiga 
men kompletterande utredningar rekommenderades. 

Mark- och grundvattenförhållanden 
Marken sluttar svagt från norr mot söder inom hela området och 
något brantare från väster mot öster längst i väster. I den östra 
delen av området är marken relativt plan. Markhöjderna varierar 
från +6 i norr till +2 i söder. I väster är nivåerna cirka +20 som 
högst.  

Jordlagerföljd 
Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta, se Figur 41, utgörs 
jordlagren av morän ovan berg längst i väster och resterande 
delar är uppfyllda områden med underliggande postglacial lera 
ovan friktionsjord och/eller berg.  

Inom fastighet Ekelund 1 varierar jorddjupen generellt mellan 
cirka 2–15 meter med de största jorddjupen centralt och de 
minsta i väster där det även förekommer berg i dagen. 
Fyllnadslagret har en mäktighet om cirka 0,5–3 meter med de 
största djupen i den södra delen. Lerlagret i den centrala och 
östra delen varierar i mäktighet mellan cirka 1–10 meter. Leran 
underlagras av friktionsjord ovan berg. Marken inom Huvudsta 
4:28 är utfylld i olika omgångar. Vattenlinjen har tidigare legat 
längre åt norr än idag. Uppfyllnad har utförts med både finare 

och grövre fyllnadsmaterial (sten/block). De totala jorddjupen 
varierar mellan cirka 6–9 meter.  

 
Figur 41. Utsnitt från SGU:s översiktliga jordartsakarta, detaljplaneområdet framgår av 
svart polygon. Röda fält med ljusblåa prickar motsvarar berg i dagen/ytligt berg med tunna 
moränjordslager. Skafferade fält med underliggande gråa streck och överliggande gula streck 
motsvarar fyllnadsjord. (Iterio, 2022). 
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Grundvatten 
Det finns sedan tidigare ett antal grundvattenrör inom området, 
varav endast två är i funktion idag. I samband med nu utförda 
miljötekniska undersökningar installerades totalt fyra nya 
grundvattenrör.  

Uppmätta grundvattennivåer är cirka +3 till +4,5 (cirka 1,5–3 
meter under markytan) i den norra och centrala delen av Ekelund 
1 samt cirka +2 till +2,5 (cirka 2 meter under markytan) i den 
södra delen av Ekelund 1.  

Inom Huvudsta 4:28 har grundvattennivån mätts i två 
grundvattenrör varav ett gav osäkra mätvärden. I den södra delen 
av Huvudsta 4:28 har nivån uppmätts till cirka +0,9 (cirka 1,2 
meter under markytan, vilket motsvarar Mälarens nivå.  

Grundvattnets huvudsakliga naturliga strömningsriktning inom 
detaljplaneområdet är åt söder mot Mälaren.  

Verksamhetshistorik 
En historisk utredning har genomförts av Iterio (2022) inom 
ramen för miljötekniska markundersökningen, i syfte att klargöra 
vilka tidigare verksamheter som funnits i området samt i vilken 
omfattning det aktuella undersökningsområdet överlappar med 
de tidigare verksamheternas historiska utbredning. Och därmed 
kunna bedöma riskerna för föroreningar i jord och grundvatten.  

Ekelund 1 och delar av Huvudsta 4:18 
Centralt inom fastigheten har det tidigare funnits en 
handelsträdgård med växthus, frilandsodling och drivbänkar. 
Verksamheten fanns sannolikt på platsen från sent 1910-tal till 

början av 1960-talet. I den södra delen av fastigheten fanns ett 
par större verksamhetslokaler som sannolikt var en del av det 
tidigare industriområdet Sjöudden eller Furuberg.  

På flygbilder från 1970-talet framgår anläggningsområdet för 
tunnelbanan och det är tydligt att stora delar av området då 
schaktades ur för tunneln. Efterföljande uppfördes 
kontorsbyggnaderna och parkeringsytorna som finns där idag. 
Branschtypiska föroreningar är primärt metaller, pesticider och 
olja. Grundat anläggningsarbetena för tunnelbanan och 
kontorsbyggnaderna bedöms risken för att omfattande 
föroreningar kvarstår från de tidigare verksamheterna som liten. 

Huvudsta 4:28 (inklusive Huvudsta 4:24) 
Här fanns tidigare ett industriområde som kallades för Sjöudden 
eller Furuberg. Sannolikt bedrevs småskaliga verksamheter med 
verkstadsindustri, åkerier, bilskrot med mera. 
Verksamhetsperioden var sannolikt från början av 1900-talet till 
och med slutet av 1950-talet. På 1960-talet avvecklades 
verksamheterna och endast en äldre byggnad kvarstår inom 
Huvudsta 4:24. Marken togs i anspråk etappvis för 
båtuppställning och någon gång i slutet av 1980-talet startades 
den varvsverksamhet för fritidsbåtar som finns där idag. 

Förutom tillverkning av båtar har det även bedrivits reparation 
och underhåll samt uppställning av båtar. Branschtypiska 
föroreningar för verkstadsindustrier/åkerier och bilskrot är 
metaller, olja/bensin/diesel och lösningsmedel (BTEX, VOC). 
Spridning till mark sker oftast via spill/läckage av vätskor från 
kärl, cisterner och ledningar vilka ger upphov till lokala 
föroreningar med höga halter i jord och grundvatten. Diffus ofta 
stor spridning av föroreningar i grundvatten, särskilt avseende 
BTEX och klorerade lösningsmedel. För den marina 
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verksamheten är de typiska föroreningarna metaller, oljekolväten 
samt färgrester till exempel tennorganiska föreningar från 
båtbottenfärger. 

Sammanfattningsvis indikerar områdets verksamhetshistorik 
samt tidigare utförda miljötekniska undersökningar att det inom 
detaljplaneområdet finns och har funnits miljöfarliga 
verksamheter som kan ha gett upphov till föroreningar i mark 
och grundvatten.  

Baserat på denna information har en riktad provtagningsplan för 
miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar tagits fram. 
Resultaten från den historiska utredningen och 
provtagningsplanen har presenterats för Miljöskyddsenheten i 
Solna stad. Efter deras synpunkter gjordes mindre justeringar i 
provtagningsplanen innan genomförandet av 
fältundersökningarna.  I samråd med Miljöskyddsenheten 
beslutades att inga provtagningar skulle utföras utanför 
detaljplaneområdet vid båtuppställningsplatserna direkt öster om 
hamnkvarteret inom Huvudsta 4:17 och Huvudsta 4:18.  

Bedömningsgrunder 
Uppmätta halter i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM). Riktvärden används för att uppskatta 
hur stor en förorening är och vilka risker den kan innebära. 
MKM avser mark för kontor, industri, vägar etcetera Det 
skarpare riktvärdet KM innebär att markkvaliteten inte ska 
begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning. Detta 
riktvärde används generellt vid byggande av bostäder och fri-
/rekreationsytor i anslutning till dessa. Riktvärdena är inte 
juridiskt bindande värden. (Naturvårdsverket, 2009, rev. 2016). 

Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor följer 
Avfall Sveriges rapport ”Uppdaterade bedömningsgrunder för 
förorenade massor”. (Avfall Sverige, 2019) Haltnivåer för mindre 
än ringa risk (MRR) följer Naturvårdsverkets handbok 
”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”, Handbok 2010:1. 
(Naturvårdsverket, 2010). 

Uppmätta halter i grundvatten av fraktionerade alifater och 
aromater samt BTEX och PAH:er jämförs med riktvärden för 
ångor i byggnader och miljörisker ytvatten enligt SPI:s 
rekommendationer för nedlagda bensinstationer. (SPI, 2010). 

Uppmätta halter av PFAS11 jämförs med SIG:s riktvärden för 
högflourerade ämnen. (SGI, 2015) Uppmätta halter av metaller i 
grundvatten jämförs med Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer 
för länshållningsvatten. (SVoA, 2017). 
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Konsekvenser planförslaget 
Samtlig provtagningspunkternas lägen och klassning framgår i 
Figur 42 och redovisas för fastigheterna nedan.  

 
Figur 42. Utförda provtagningarav Iterio (2021) och Structor (2015) med klassning samt planerade 
byggnader. Detaljplaneområdet framgår av svart polygon. (Iterio, 2022) 

Ekelund 1 
Utförda undersökningar och laboratorieanalyser av jord påvisar i 
allmänhet att ytliga jordlager (0–2 meter under markytan) inte är 
påverkade av föroreningar från de tidigare verksamheterna i 
någon större omfattning. Uppmätta halter av metaller och olja är 
generellt låga och även om riktvärdet för KM överskrids för 
några specifika metaller i ett antal punkter underskrider samtliga 
medelvärden KM. Inga provtagningar har kunnat utföras där 
fölrskolegårdar planeras på grund av befintlig byggnad. Dock 
påvisade uttaget samlingsprov från en yta ovanför tunnelbanan, 
där det eventuellt planeras för en förskolegård påvisar inga halter 
över KM och de översta jordlagren framstod som helt 
opåverkade. Området där förskolegårdar nu planeras ligger också 
ovan tunnelbanan och det bedöms sannolikt vara snarlika 
föroreningsförhållanden som i det provtagna området.  

Grundat restriktioner för markarbeten ovan tunnelbanan 
utfördes inga undersökningar i den centrala delen där det bland 
annat planeras för en park och lokalgata. Baserat på resultaten 
från övriga provtagningspunkter som ligger norr och söder om 
detta område samt att hela ytan ingick i de schakter som utfördes 
för tunnelbanan bedöms risken för markföroreningar som 
mycket låg. Dessutom innebär den nya utformningen av området 
att marknivån höjs inom delar av detta område genom utfyllnad 
med lättfyllnadsmaterial. 

Uppmätta halter av metaller och olja i grundvatten är 
genomgående låga och underskrider använda riktvärden. 
Uppmätta grundvattennivåer i den norra delen av fastigheten 
indikerar en risk för att den preliminära nivån för grundläggning 
hamnar under grundvattenytan. 
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Utförd undersökning är översiktlig och det går inte helt att 
utesluta att det lokalt kan förekomma högre halter i jord 
och/eller grundvatten. Baserat på intryck från 
fältundersökningen samt analysresultat framstår dock merparten 
av de ytliga jordlagren vara nya jordmassor som lagts på platsen i 
samband med anläggningsarbeten för tunnelbanan och 
byggnader. 

Baserat på resultaten från de undersökningar som redogörs för i 
miljötekniska markundersökningen bedöms det 
sammanfattningsvis finnas goda förutsättningar för att 
genomföra den exploatering som detaljplaneförslaget föreslår. 
Uppmätta föroreningshalter är i allmänhet låga och preliminärt 
föroreningshalter är i allmänhet låga och preliminärt bedöms 
sedvanliga saneringsmetoder såsom jordschakt vara tillräckliga 
för att marken inom området ska vara lämplig för avsedda 
ändamål.  

Preliminära grundläggningsnivåer för bostäder och 
parkeringsgarage medför dessutom ett behov av tekniska 
jordschakter till varierande djup, vilket innebär att de ytliga 
jordlagren kommer att tas bort. I dagsläget rekommenderas inga 
kompletterande provtagningar av jord inom fastigheten.  

Det finns en risk för att grundvatten kommer behöva hanteras i 
samband med schakt och grundläggning av parkeringsgarage för 
det östra kvarteret längst i norr. Denna fråga bör beaktas vid 
framtida planering och projektering av grundläggningsnivåer för 
att i så stor grad som möjligt undvika hantering av grundvatten, 
vilket är tillståndspliktig verksamhet, enligt 11 kap miljöbalken. 

Uppmätta föroreningshalter i grundvatten från detta område 
indikerar preliminärt inte att det finns några stora hinder för att 

exempelvis återinfiltrera eventuellt grundvatten vid en 
avsänkning men i första hand bör andra lösningar övervägas. 
Grundvattennivåer bör fortsätta mätas för att få en bättre bild av 
årstidsfluktationer. (Iterio, 2022) 

Huvudsta 4:28 

Utförda provtagningar och analyser av samlingsprover från de tre 
delområdena påvisar föroreningshalter som generellt är något 
högre men som i stort överensstämmer med resultaten från 
tidigare utförd undersökning. (Structor, 2015) Sammantaget 
påvisar dessa två undersökningarna att det inom hela fastigheten 
förekommer halter av en eller flera föroreningsämnen som 
överskrider KM och MKM i som minimum den översta metern 
av jordlagerföljden. Detta gäller sannolikt även för marken inom 
de ytor som inte kunnat provtas på grund av byggnader. Även 
halter som överskrider nivån för FA för zink och TBT har 
uppmätts i en punkt vardera. 

Uppmätta halter av metaller överensstämmer mycket väl för de 
dubblettprov som analyserats vilket indikerar att de halterna är 
representativa för föroreningssituationen i jord inom de tre 
delområdena. Påträffade föroreningsämnen är karakteristiska för 
båtuppställningsplatser och varvsverksamhet som funnits på 
platsen sedan slutet av 1980-talet. Generellt saknas avgränsning 
av de påträffade föroreningarna i jord i djupled. 
Spridningsbenägenheten i jord för de påträffade 
föroreningsämnena är dock låg och den absoluta merparten av 
föroreningar bedöms förekomma i den översta metern och i 
ställvis ned till cirka två meters djup. 

Uppmätta halter av PAHer samt förekomsten av en fri fas i 
botten av grundvattenröret i 21IT19 indikerar en lokal 
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blandförorening av olja och sannolikt olika tjärämnen. 
Provtagningen för laborarieanalys utfördes på den lösta fasen lite 
längre upp i röret då denna bedömdes mer relevant med 
avseende på spridningen av föroreningar i grundvatten. 
Uppmätta halter av PAH-M och PAH-H överskrider SPI:s 
riktvärden för miljörisker ytvatten. Dock framgår det vid en 
genomgång av de individuella PAH:erna att flertalet av de 
uppmätta halterna överskrider ämnets specifika löslighet i vatten, 
framför allt för flera av de tyngre PAH:erna. Detta indikerar att 
det i det uttagna provet sannolikt förekom partiklar vilket ger en 
missvisande bild av de faktiska lösta halterna i grundvattnet vilket 
är ett återkommande problem vid provtagning och tolkning av 
PAH:er i grundvatten. Oavsett eventuella felkällor är den 
påträffade föroreningen vid 21IT19 inte avgränsad inom 
fastigheten och det bedöms föreligga en risk för att 
oljeföroreningar i grundvatten förekommer på fler platser. 

Uppmätta halter av PFOS (och PFAS11) i grundvatten i 21IT19 
är låga och underskrider SGI:s riktvärden för skydd av ytvatten. 
Det bedöms föreligga en risk för att PFAS-ämnen förekommer i 
grundvatten på fler platser inom fastigheten men det bedöms ur 
risksynpunkt för ytvatten vara positivt att halterna är så låga i det 
område som ligger närmast Mälaren. 

Sammanfattningsvis indikerar påträffade föroreningar i 
grundvatten från 21IT19 att det inte sker någon spridning av 
föroreningar från fastigheten i halter som överskrider SPI:s och 
SGI:s riktvärden för ytvatten. Det går dock inte utesluta att det 
kan förekomma högre halter i grundvatten vid andra delar av 
fastighetens södra gräns där det idag står byggnader. Dessutom 
finns både befintlig och historisk miljöfarlig verksamhet inom 
Huvudsta 4:25 som ligger mellan Huvudsta 4:28 och Mälaren 

vilket medför att spårning av eventuella föroreningar i ytvatten 
till en källa på land försvåras. 

Sammanfattningsvis påvisar nu och i tidigare utförda 
undersökningar att det föreligger ett åtgärdsbehov i jord inom 
fastigheten för att marken ska vara lämplig för den planerad 
markanvändningen. Preliminärt bedöms detta behov generellt 
omfatta jord till cirka 0–1 meters djup och möjligtvis något 
djupare inom vissa områden. Schaktbottenkontroller bör utföras 
inom hela fastigheten för att verifiera att inga allvarliga 
föroreningar kvarlämnas. 

Området är relativt väl undersökt och i nuläget rekommenderas 
inga ytterligare provtagningar av jord. Preliminära 
grundläggsnivåer för det planerade bostadskvarteret med 
underliggande parkeringsgarage är anpassade med avseende på 
översvämningsrisk efter den lägsta rekommenderade 
grundläggningsnivån enligt länsstyrelsens krav, +2,7. Detta 
innebär i praktiken att behovet av tekniska schakter för 
grundläggning sannolikt blir begränsat i jämförelse med behovet 
av saneringsschakter. 

Uppmätta föroreningshalter i grundvatten från nu utförda 
undersökningar bedöms baserat på planerade 
grundläggningsnivåer och att bostäderna hamnar ovan ett 
parkeringsgarage preliminärt inte medföra några risker för 
boende avseende ånginträngning eller för verksamhetsutövare 
avseende hantering av grundvatten i byggskedet. Vid tillfälle av 
förekomst av liknande föroreningar så som i 21IT19 (som ligger 
utanför planerad byggnad) inom andra delar av fastigheten bör 
detta tas i beaktning vid val av grundläggningsmetod för att 
reducera spridningsrisken som en följd av grundläggningsarbeten. 
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Undersökningar utförda inom Huvudsta 4:17 och Huvudsta 4:18 
har påvisat förekomst av föroreningar i ytliga jordlager. En av de 
identifierade spridningsvägarna av föroreningar var via damm 
(Lektus, 2022). Ytorna ligger öst och sydost om hamnkvarteret. 
Enligt strukturplanen för detaljplaneområdet ska 
markanvändningen närmast de förorenade ytorna utgöras av 
parkeringsplatser och lokalgata. Husfasaden mot de förorenade 
ytorna är stängd. Risken för att föroreningar ska spridas i någon 
större omfattning genom damm till innergården i hamnkvarteret 
bedöms vara mycket liten eller obefintlig. Det bedöms därför 
heller inte finnas något åtgärdsbehov av föroreningar inom 
Huvudsta 4:17 och Huvudsta 4:18 för detaljplanens 
vidkommande. Detta gäller under förutsättning att det nuvarande 
strukturplansförslaget inte ändras.  

Åtgärder inför fortsatt arbete 
I den miljötekniska markundersökningen som tagits fram föreslår 
Iterio (2022) följande rekommendationer: 

Ekelund 1 

• Mätbara åtgärdsmål rekommenderas att tas fram i senare 
planeringsskeden och bör anpassas efter typ av 
förorening och planerad markanvändning. Som 
utgångspunkt kan Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för KM och MKM eller platsspecifika riktvärden (PRV) 
som framräknas med Naturvårdsverkets 
beräkningsverktyg användas. Vid framtagande av PRV 
ska närheten till Mälaren beaktas i beräkningarna.  

• I den fortsatta planering och projektering av 
grundläggningsnivåer behöver detta göras med hänsyn till 

grundvattennivåer, då hantering av grundvatten är en 
tillståndspliktig verksamhet enligt 11 kap miljöbalken.  

• I ett senare skede rekommenderas kompletterande 
provtagningar av jord inom det område som planeras för 
förskolegård i anslutning till skogsområdet mellan L-
huset och det befintliga kontorshuset. Provtagningarna 
kan dock först genomföras när den befintliga byggnaden 
har rivits. Provtagning rekommenderas att genomföras 
som samlingsprover och främst i ytlig jord. 

Huvudsta 4:28 

• När samtliga byggnader inom Huvudsta 4:28 är rivna 
rekommenderas kompletterande provtagningar att 
utföras, även inom fastighet Huvudsta 4:24, i syfte att 
avgränsa förekomsterna av jordmassor med haltnivåer 
som överskrider FA och utreda föroreningssituationen 
inom de ytor som inte har provtagits i detta skede, på 
grund av att byggnader står kvar på platsen. Uttagna 
prover bör analyseras med avseende fraktionerade alifater 
och aromater, BTEX, PAH, PCB7 och tennorganiska 
föreningar.  

• Det saknas underlag avseende föroreningssituationen i 
grundvatten där det idag står byggnader och 
kompletterande undersökningar rekommenderas när 
dessa är rivna, i syfte att dels avgränsa nu påträffade 
föroreningar, dels kartlägga föroreningssituationen i 
grundvatten inom hela fastigheten för att bättre kunna 
bedöma riskerna för eventuell spridning till ytvatten, både 
i samband med grundläggningsarbeten och på längre sikt. 
De kompletterande undersökningarna bör omfatta 
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provtagning i cirka 4–6 punkter och uttagna prover bör 
analyseras avseende fraktionerade alifater och aromater, 
BTEX, PAH samt PFAS11. 

• PRV bör tas fram med syfte att möjliggöra kvarlämnande 
av måttliga föroreningshater på större djup under garage 
inom det planerade bostadskvarteret och därmed 
reducera kostnader för verksamhetsutövare och den 
miljöpåverkan som schakt och transport av jord medför. 
Vid framtagande av PRV ska närheten till Mälaren 
beaktas i beräkningarna. Applicering av PRV för att 
användas som mätbara åtgärdsmål vid en framtida 
efterbehandling ska underbyggas av en riskbedömning 
och godkännas av Miljöskyddsenheten i Solna stad.  

Nollalternativets konsekvenser  
I ett nollalternativ kvarstår de befintliga markförhållandena likt 
dagsläget och sanering till följd av genomförandet av detaljplanen 
uteblir. Detta innebär att de föroreningar som finns inom 
området kommer att finnas kvar på platsen i ett nollalternativ. 
Detta innebär även att en exponeringsrisk och risk för spridning 
kvarstår, likt idag. En ökad vistelse inom området, till följd av 
ökad befolkning i regionen och att kontorsbyggnadens lokaler 
troligen hyrs ut, kan innebära att en viss ökning av att människor 
riskerar att utsättas för potentiella föroreningsrisker, jämfört med 
idag.  
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3.5 Risk och säkerhet 
Förutsättningar 
Detaljplaneområdet är beläget inom 150 meter från Essingeleden 
med på- och avfarter som är en transportled för farligt gods, 
vilket innebär att länsstyrelsen ställer krav på att riskerna 
analyseras i samband med planering av området. I anslutning 
ligger även Tomteboda bussdepå som hanterar brandfarliga gaser 
och vätskor i större omfattning samt ett par bensinstationer som 
kan förväntas få transporter förbi området.  

Med anledning av detta har Brandskyddslaget (2022) fått i 
uppdrag att upprätta en riskanalys för den aktuella detaljplanen. 
Utredningen syftar till att undersöka lämpligheten med aktuellt 
planförslag genom att utvärdera vilka risker som människor inom 
det aktuella området kan komma att utsättas för samt i 
förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en 
acceptabel säkerhet uppnås.  

Detaljplanen är en del i ett större programområde, för vilket det 
togs fram en inledande riskanalys 2015. Förutsättningarna har 
sedan dess ändrats och den aktuella detaljplanen utgör endast en 
mindre del av det ursprungliga programområdet. Den inledande 
riskanalysen ligger till grund för Brandskyddslagets (2022) 
riskutredning för aktuell detaljplan, vilken sammanfattas 
översiktligt nedan. Detaljer går att läsa i sin helhet i 
riskutredningen. 

Riskutredningen omfattar endast plötsliga och oväntade 
händelser med akuta konsekvenser för liv och hälsa för 
människor som vistas inom det aktuella området. I analysen har 
inte hänsyn tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, 

buller eller miljöfarliga utsläpp. Trafikanter på omgivande vägar 
omfattas inte av analysen. Se Figur 43 för detaljplaneområdets 
läge i förhållande till dess omgivning.  

 
Figur 43. Planområdes läge (streckad linje) i förhållande till dess omgivning. 
(Brandskyddslaget, 2022). 
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Inventering av riskkällor  
Inledningsvis i utredningen genomfördes en inventering av 
riskkällor i anslutning till det studerade området. 
Riskinventeringen omfattar de riskkällor, det vill säga 
transportleder för farligt gods, järnvägar och verksamheter för 
farligt gods, som kan innebära plötsliga och oväntade 
olyckshändelser med konsekvens för det studerade området. 
Inventeringen fokuserar på de riskkällor som ligger inom ett 
sådant avstånd att länsstyrelsens riktlinjer anger att de ska beaktas 
eller om de utgör en farlig verksamhet som bedöms kunna 
påverka risknivån inom planområdet. För de identifierade 
riskkällorna görs en kort beskrivning av verksamheten samt en 
inventering av hantering och/eller transport av farliga ämnen. 
Resultatet av riskinventeringen framgår i Tabell 17. 

Tabell 17. Inventering av riskkällor i planområdets närhet. (Brandskyddslaget, 2022) 

 

 

R1skkålla Avstånd till planområde (m) Kommentar 

Essingeleden inklusive Huvudkörbana: 130 m t ill Primär transportled för farligt gods. Även på- och 
på- och avfarter byggnad (södergående avfarter klassas som primära transportleder men för 

riktning). dessa kan en uppskattning av antalet transporter 

Påfart: 25 m till byggnad 
göras utrfrån verksamheter i närheten som bedöms 
nyttja på- och avfarterna. 

Avfart: 45 m till byggnad 

Pampaslänken 100 m till byggnad Ej klassad som transportled för farl igt gods. 
Eventuellt kan lokala transporter till verksamheter 
förekomma, några större avnämare har dock inte 
identifierats. Rör sig troligen om enstaka t ransporter 
och styckegods. 
Då avståndet till e_lanområdet med marginal 
Dverstig_er rekommenderade {75 meterl bed6ms inte 
Pamllfl.slönken behöva beaktas 'tJ1_erligare i analtt.sen. 

Tomteboda Bussdepå > 100 meter m till byggnad Transporter och hantering av brandfarliga vätskor 
från områdets gräns. (RME/Biodiesel, spolarvätska). Tankning av biogas 

>300 meter till lossnings plats 
som distribueras i ledning till området . Med hänsyn 
till aktuella avstånd bedöms det endast vara 

för brandfarliga vätskor 
t ransporter till anläggningen som är relevant att 

(enligt insatsplan) beakta. 

Verksamhetens hantering beaktas inte vidare i 
analtt.sen endmt transQQ_rter. 

Bensinstation >250 meter till planområdet Transporter och hantering av drivmedel (brandfarlig 
ArmPgatan v.:itdi:a). Autnm:at<;tation <w\ inePn för<Jiljnine av e,1c;ol_ 

Med hänsyn t ill aktuellt avstånd bedöms det endast 
vara transporter till bensinstationen som är relevant 
att beakta. 

Verksamhetens hantering_ beaktas inte vidare i 
onoltt_sen1 endmt transeQ_rter. 

Båtmack >250 meter till planområdet Transporter och hantering av drivmedel (brandfarlig 
Pampas Marina vätska) och gasol (brandfarlig gas). Med hänsyn till 

aktuellt avstånd bedöms det endast vara transporter 
till båtmacken som är relevant att beakta. 

Verksamhetens hantering_ beaktas inte vidare i 
anafnen endast transQQ_rter. 

Ekelundsvägen Direkt anslutning till området. Ej klassad som transportled för farligt gods. Enstaka 
Avstånd från körbana till transporter med farligt gods (brandfarlig vätska och 
närmaste byggnad ca 8-10 brandfarlig gas) kan förväntas till båtmack i Pampas 
meter. Marina. 

Tunnelbana Under området Tunnelbanans blå linje passerar under mark. Bedöms 
inte innebära någon risk för händelser med akuta 
konsekvenser för personer ovan mark inom 
planområdet. En ny tunnelbaneuppgång bedöms 
inte heller innebära akuta risker för personer inom 
området. Det förutsätts att personsåkerhet en för 
personer i tunnelbanan säkerställs inom ramen för 
det uppdraget. 

Tunnefbonan beaktas inte vidare i anaftt.sen. 
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Nedan ges en beskrivning av de riskkällor som bedömts påverka 
planområdet och utretts i riskutredningen.  

E4/E20 Essingeleden, med på- och avfarter 
Essingeleden med dess på- och avfarter utgör en primär 
transportled för farligt gods, vilket innebär att Länsstyrelsen i 
Stockholms län rekommenderar att farligt gods transporteras på 
denna väg, även genomfartstransporter. Alla typer av gods är 
tillåtet att transporteras på vägen.  

Utmed Ekelund Pampas består Essingeledens huvudkörbana av 
fyra körfält i norrgående riktning och tre körfält i södergående 
riktning. I höjd med planområdet ansluter en på- och 
avfartsramp till/från Tomteboda och Ekelund Pampas, se Figur 
44. Området ligger lägre än ramperna, framför allt i de södra 
delarna, i den norra delen ligger området i nivå med ramperna. 
Ramperna är försedda med avåkningsskydd och förhöjd kantsten 
hela sträckan förbi området. Respektive ramp har två körfält. 
Hastighetsbegränsningen på den aktuella sträckan förbi området 
är 70 km/h och det gäller både huvudkörbanorna och ramperna. 
Avståndet till huvudkörbana på Essingeleden (södergående 
körfält) är som kortast cirka 130 meter till byggnad, medan 
avståndet till närmaste körfält på ramp (påfartsramp 
södergående) är 25 meter.  

 

Figur 44. Områdets läge i förhållande till på- och avfartsramp för Essingeleden. Sett 
söderifrån ungefär mitt för området Ekelund Pampas. (Brandskyddslaget, 2022). 

Trafikflödet på Essingeleden är i dagsläget mycket stort. Enligt 
Trafikverkets mätningar uppgick det totala trafikflödet, summerat 
i båda riktningar, till cirka 89 000 fordon/dygn under 2017, varav 
tung trafik utgjorde cirka 10 %. På ramperna uppgick under 2016 
det totala trafikflödet i båda riktningar till cirka 14 000 fordon, 
varav 8 % var tung trafik.  

För prognosåret 2040 bedöms trafikflödet på Essingeleden att 
minska, vilket troligen är en följd av att förbifart Stockholm är 
färdigställd. Trafikflödet på ramperna bedöms dock öka något. 
Andelen tung trafik bedöms uppgå till 10 % på huvudkörbanorna 
respektive 9 % på ramperna. Se sammanställning av aktuella 
flöden samt prognos för 2040 för Essingeleden samt dess på- 
och avfartsramper i Tabell 18 (Brandskyddslaget, 2022) 
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Tabell 18. Trafikflöden på Essingeleden med på- och avfarter (andel tung trafik inom 
parentes). (Brandskyddslaget, 2022). 

 

Farligt gods 
I dagsläget finns ingen samlad information om omfattningen av 
transporter med farligt gods på Essingeleden. MSB har tidigare 
genomfört kartläggningar av farligt godstransporter i Sverige. 
Den senaste kartläggningen genomfördes 2006 och bedöms nu 
vara för gammal för att användas som tillförlitligt underlag för 
riskvärdering.  

I en rapport, utgiven av Stockholms stad (2017), studerades antal 
farligt godsfordon vid 15 mätpunkter i Stockholm, varav en av 
dessa mätte trafiken på Essingeleden. Mätningen genomfördes 
via detektion med hjälp av trafikkameror. Mätningarna visade att 
transporterna med farligt gods på Essingeleden utgjordes av 2,2 
% av den totala tunga trafiken. I genomsnitt passerade under 
oktober 169 fordon med farligt gods per dygn och 4 912 under 
oktober månad, se Brandskyddslaget, 2022. Vanligast 
förekommande ämnen var brandfarliga vätskor som stod för mer 
än hälften av transporterna. Omräknat till årsbasis skulle detta 
motsvara cirka 57 440 transporter med farligt gods på 
Essingeleden varje år. 

Myndigheten Trafikanalys (med ansvar för statistik inom området 
vägtrafik) upprättar årligen statistikrapporter över den totala 
lastbilstrafiken, inklusive farligt gods, på det svenska vägnätet. 

Utifrån statistik över antal transporter per farligt godsklass under 
2016-2020 uppskattas transporter av farligt gods att i genomsnitt 
utgöra drygt 1 % av det totala antalet lastbilstransporter på 
svenska vägar.  

Vidare är Norra länkens tunnelsystem klassad som en kategori B-
tunnel vilket innebär ett förbud mot transporter av farligt gods 
som kan leda till mycket stora explosioner. Sådana transporter 
leds söderifrån av vid Fredhäll och norrifrån via Kista och 
förväntas därmed inte passera Ekelund Pampas. 

Om den nationella statistiken tillämpas på aktuella sträckan av 
Essingeleden skulle detta motsvara ungefär 32 650 transporter 
med farligt gods per år med trafikflöden, enligt år 2017. Med 
prognos för år 2040 blir motsvarigheten 26 780 transporter per 
år.  

Dessa siffror skiljer sig förhållandevis mycket mot den mätning 
som gjordes på Essingeleden av Stockholms stad, se jämförelse i 
Tabell 19.  

Del Trafikflöde ÅDT (fordon/dygn) 

Nulage (andel tung trafik) Prognos 2040 (andel tung trafik) 

Essingeleden huvudkörbana 
89000(10%) 73000(10%) 

(summerat i båda riktningar) 

På- och avfartsramper 
14000{8%) 19000 {9%) 

(summerat i båda riktningar) 
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Tabell 19. Uppskattat antal transporter med farligt gods på Essingeleden per år utifrån 
respektive statistikunderlag. (Brandskyddslaget, 2022). 

 

Antalet transporter på Essingeledens på- och avfarter kan, 
bortsett från att Essingeleden betraktas som primär transportled 
för farligt gods, styras av de verksamheter som finns i 
närområdet, såsom Tomteboda bussdepå, bensinstation på 
Armégatan och båtmack vid Pampas Marina.  

Tombeboda bussdepå är nyligen färdigställd och omfattar 
uppställningsplatser, verkstadslokaler, kontor med mera. Inom 
området finns en tankanläggning för biogas, biodiesel/RME och 
spolarvätska. Avståndet från planområdet till bussdepån är så 
pass stort (>100 meter till områdesgräns) vilket innebär att 
riskkällor och hantering av farliga ämnen inom anläggningen inte 
bedöms påverka risknivån för området Ekelund Pampas. 
Däremot bedöms transporter med farligt gods på väg till 
anläggningen kunna påverka området. Biogas leds till området via 
markförlagd gasledning och genererar därmed inga transporter. 

Biodiesel/RME och spolarvätska levereras via tankbil som 
förväntas komma via Essingeleden, exakt rutt är dock oklart. 

Bensinstationen på Armégatan är obemannad (Ingo) med 
försäljning av bensin, diesel och E85 (Etanol). En normal 
bensinstation får leveranser av drivmedel uppskattningsvis 2–5 
gånger per vecka. Eftersom bensinstationen är obemannad 
förväntas ingen försäljning av gasol och andra brännbara vätskor 
som exempelvis spolarvätska.  

Båtmacken vid Pampas Marina ligger placerad väster om marinan 
med försäljning av drivmedel till båtar och troligtvis även 
försäljning av gasolflaskor. Macken är i huvudsak öppen under 
sommartid. Bensinstationer med försäljning av gasol får normalt 
leverans av gasolflaskor någon gång per vecka. Transporterna till 
båtmacken kommer att passera på Ekelundsvägen som ligger 
inom detaljplaneområdet.  

Ekelundsvägen 
Ekelundsvägen passerar genom området mellan bebyggelse och 
Essingeledens på- och avfart. Vägen kommer efter utbyggnaden 
av området bestå av ett körfält i vardera riktningen (i dagsläget är 
det två körfält). Mellan vägen och planerad bebyggelse kommer 
även en bredare gång- och cykelväg att finnas då detta utgör ett 
prioriterat cykelstråk i området. Hastighetsbegränsningen på 
sträckan är 40 km/h. Prognos för trafikflödet år 2040 är 7 500 
fordon per dygn i den norra delen för att sedan minska till 5 700 
fordon per dygn i områdets södra del. 

Farligt gods 

Ekelundsvägen är inte en rekommenderad transportled för farligt 
gods men då det är känt att det passerar transporter på sträckan 

Klass Kameradetektion Trafikanalys 2040 

Andel 
Antal Andel Antal 

transporter transporter 

1. Explosiva ämnen och föremål 0,0% 0 1,3% 344 

2. Gaser 12,7% 7525 22,3% 5977 

3. Brandfarliga vätskor 53,4% 29 754 48,6% 13005 

4. Brandfarliga fasta ämnen 0,4% 115 4,4% 1173 

5. Oxiderande ämnen, organiska 
peroxider 0,5% 287 3,0"Ai 803 

6. Giftiga ämnen 0,3% 115 7,6% 2049 

7. Radioaktiva ämnen 0,0% 0 0,l"Ai 16 

8. Frätande ämnen 2,5% 1493 8,3% 2211 

9. övriga farliga ämnen och föremål 6,3% 3791 4,5% 1202 

1-9 Styckegods 24,2% 14360 -

Totalt 100,0% 57 440 100,0"Ai 26 781 
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ska dessa beaktas enligt Länsstyrelsen i Stockholms län. De 
transporter som förväntas ske återkommande på sträckan är 
transporter till båtmacken vid Pampas Marina. I övrigt har inga 
verksamheter som förväntas generera frekventa eller omfattande 
transporter med farligt gods identifierats. 

Bedömningsgrunder 
Farligt gods 
Ämnen klassade som farligt gods är det som till stor del kan ge 
upphov till oväntade och plötsliga olyckshändelser och kunskap 
om dessa är därför viktigt i en riskanalys.  

Farligt gods definieras som en vara eller ett ämne med sådana 
kemiska eller fysikaliska egenskaper att de i sig själv eller kontakt 
med andra ämnen, exempelvis luft eller vatten, kan orsaka skada 
på människor, djur och miljö eller påverka transportmedlets säkra 
framförande. Farligt gods delas in i klasser, så kallade 
riskkategorier, utefter de egenskaper ämnet har. Vidare delas de 
olika ämnesklasserna in i underklasser, se Tabell 20.  

Tabell 20. Indelning av farligt gods och dess olika klasser enligt ADR-S. 
(Brandskyddslaget, 2022) 

 

I Tabell 21 redovisas en översiktlig beskrivning av vilka ämnen 
som tillhör respektive klass samt vilka konsekvenser en olycka 
med respektive ämne kan leda till. För bedömning av risknivån 
för Ekelund Pampas bedöms klass 1.1, 2.1, 2.3, 3 och 5 vara 
relevanta att beakta. (Brandskyddslaget, 2022). 

Klass Ämne Beskrivning 

1 Explosiva ämnen Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut, fyrverkerier etc. 

2.1. Brandfarliga gaser (acetylen, gasol etc.) 

2 Gaser 2.2. Icke brandfarliga, icke giftiga gaser (kväve, argon etc.) 

2.3. Giftiga gaser (klor, ammoniak, svaveldioxid etc.) 

3 Brandfarliga vätskor 
Bensin, etanol, diesel- och eldningsoljor, lösningsmedel och 
industrikemikalier etc. 

4 Brandfarliga fasta ämnen m.m. Kiseljärn (metallpulver), karbid, vit fosfor etc. 

5 
Oxiderande ämnen och organiska 

Natriumklarat, vät,eperoxider, kaliumklorat etc. 
peroxider 

6 Giftiga ämnen 
Arsenik, bly-och kvicksilversalter, cyanider, 
bekämpningsmedel etc. 

7 Radioaktiva ämnen 
Medicinska preparat. Transporteras vanligen i mycket små 
mängder. 

8 Frätande ämnen 
Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, natrium, kaliumhydroxid 
(lut) etc. 

9 
Magnetiska material och övriga farliga 

Gödningsämnen, asbest, magnetiska mat erial etc. 
ämnen 
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Tabell 21. Konsekvenser en olycka med respektive ämne kan ge upphov till. 
(Brandskyddslaget, 2022). 

 

 

Plan- och bygglagen 
Ett flertal lagar reglerar när riskanalyser ska utföras. Enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) ska bebyggelse lokaliseras till mark som 
är lämpad för ändamålet med hänsyn till boendes och övrigas 
hälsa. Sammanhållen bebyggelse ska utformas med hänsyn till 
behovet av skydd mot uppkomst av olika olyckor.  

Miljöbalken 
Översiktsplaner ska redovisa riskfaktorer och till detaljplaner ska 
vid behov och en MKB tas fram som redovisar påverkan på 
bland annat hälsa. Utförande av MKB regleras i miljöbalken 
(1998:808).  

Länsstyrelsens riktlinjer 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram riktlinjer för hur 
risker från transporter med farligt gods på väg och järnväg ska 
hanteras vid exploatering av ny bebyggelse. Riktlinjerna syftar till 
att ge vägledning och underlätta hantering av riskfrågor. 
Länsstyrelsen anser att möjliga risker ska studeras vid 
exploatering närmare än 150 meter från en riskkälla. I vilken 
utsträckning och på vilket sätt riskerna ska beaktas beror på hur 
riskbilden ser ut för det aktuella planförslaget. I riktlinjerna 
redovisar länsstyrelsen riktlinjer för skyddsavstånd till olika 
verksamheter, dessa rekommendationer redovisas i Figur . 
Avstånden i figuren mäts från närmaste vägkant respektive 
närmaste spårmitt. 

Länsstyrelsen anger i sina riktlinjer generellt att skyddsavstånd är 
att föredra framför andra skyddsåtgärder. Vid korta avstånd 
lägger länsstyrelsen större vikt vid konsekvensen av en olycka än 
frekvensen av olyckan.  

För ny bebyggelse inom redovisade skyddsavstånd behöver en 
riskutredning göras som undersöker om planförslaget är lämpligt 
och vilka eventuella skyddsåtgärder som behövs.  

Intill primära transportleder för farligt gods rekommenderas ett 
skyddsavstånd på minst 25 meter. Åtgärder ska vidtas inom 30 
meter från vägen. Rekommendationen är även vid sekundära 
transportleder att 25 meter ska lämnas bebyggelsefritt. Avsteg 
kan dock vara möjligt i särskilda fall om det är få transporter som 
vid en olycka endast kan leda till korta skadeavstånd.  

Klass Amne Konsekvensbeskrivning 

Riskgrupp 1.1: Risk för massexplosion. Konsekvensområden kan vid stora 
mängder(> 2 ton) överstiga 50-200 meter. Begränsade områden vid 

1 Explosiva ämnen 
mängder under 1 ton. Aktuella begränsningar i tunnelsystemet vid Norra 
länken innebär att explosioner med större mängder irte kan förväntas. 

Riskgrupp 1.2-1.6: Ingen risk för massexplosion. Risk för splitter och 
kaststycken. Konsekvenserna normalt begränsade till 1ärområdet. 

Klass 2.1: Brännbar gas: jetflamma, gasmolnsexplosion, BLEVE. 

2 Gaser 
Konsekvensområden mellan ca 20-200 meter. 

Klass 2.2: Icke brännbar, icke giftig gas: Konsekvenserna vanligtvis 
h<>nränsade till närområdet krin" olvckan. 
Klass 2.3: Giftig gas: Grftigt gasmoln. Konsekvensområden över 100-tals 
meter. 

3 Brandfarliga vätskor 
Brand, st rålningseffekt, giftig rök. Konsekvensområden vanligtvis inte över 
40m. 

4 Brandfarliga fasta ämnen m.m. 
Brand, st rålnlngseffekt, giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 
närområdet kring olyckan. 

Oxiderande ämnen och organiska 
Självantändning, explosionsartade brandförlopp om väteperoxidslösningar 

5 med konc. > 60 '6 eller organiska peroxlder kommer I kontakt med 
perox.ider 

brännbart, organiskt material. Skadeområde ca 70 m radie. 

6 Giftiga ämnen Giftigt ut släpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till närområdet. 

7 Radioaktiva ämnen 
Utstäpp av radioaktivt ämne, kroniska effekter mm. Konsekvenserna 
begränsas till närområdet. 

8 Frätande ämnen Utsläpp av frätande ämne. Konsekvenser begränsade t ill närområdet. 

9 övriga farliga ämnen Utsläpp. Konsekvenser begränsade till närområdet. 
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Figur 45. Rekommenderade skyddsavstånd till olika typer av markanvändning. (Brandskyddslaget, 
2022) 

När det gäller vägar som inte är klassificerade som 
rekommenderade transportvägar är möjligheten till avsteg från 
riktlinjerna större och behovet av riskreducerande åtgärder 
generellt mindre. Enligt länsstyrelsen är det dock inte direkt 
möjligt att bortse från riskbilden i ett område där man identifierat 
transporter eller målpunkter i närheten. 

För ny bebyggelse intill bensinstationer gäller länsstyrelsens 
riktlinjer från 2000. Dessa innebär att 25 meter närmast 
bensinstationer bör lämnas bebyggelsefritt. Tät 
kontorsbebyggelse kan placeras på 25 meters avstånd och 
sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv 
verksamhet kan tillåtas på 50 meters avstånd.  

Övrig lagstiftning 
Det finns ett flertal lagar och föreskrifter avseende risk och 
säkerhet utöver de som nämnts ovan, som kan vara av relevans 
för detaljplanering. Dessa berör i första hand hantering och 
rutiner för olika typer av riskkällor som kan vara värda att beakta. 
Exempel på detta är Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps (MSB) föreskrifter för hantering av olika brandfarliga 
och explosiva ämnen.  

Lag (2003:778) hanterar skydd mot olyckor för olika 
verksamheters ansvar för att upprätthålla ett tillfredsställande 
skydd mot olyckor. En konsekvens av denna lag som kan vara av 
särskilt intresse i planärenden är om det i anslutning till 
planområdet finns anläggningar som klassas som ”farliga 
verksamheter”, enligt kap 2:4 i denna lag. Sådana verksamheter är 
ålagda att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa 
olyckor och de är även skyldiga att analysera risker och påverkan 
på närområdet.  
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Konsekvenser 
Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det är transporter 
av farligt gods på Essingeleden med tillhörande på- och avfarter 
samt på Ekelundsvägen som kan medföra olyckshändelser med 
möjlig konsekvens för det aktuella planområdet. De övriga 
riskkällor som identifierats ligger på så stort av stånd att de inte 
bedöms påverka risknivån för området.  

Följande olyckshändelser bedöms kunna påverka det aktuella 
planområdet: 

• Essingeleden 

o Huvudkörbana: Olycka vid transport av farligt 
gods (samtliga klasser) 

o På- och avfart: Olycka vid transport av 
brandfarliga gaser och vätskor till verksamheter i 
närområdet.  

• Ekelundsvägen 

o Olycka vid transport av brandfarliga gaser 
(gasolflaskor) och vätskor (drivmedel) till 
bensinstation vid Pampas Marina.  

Essingeleden 

Klass 1. Explosiva ämnen 
Med avseende på olycksrisker som kan påverka personsäkerheten 
inom det aktuella planområdet bedöms det enbart vara en 
explosion med ämnen ur riskgrupp 1.1 (Risk för massexplosion) 
som är aktuella att studera.  

En olycka med transport av ämnen ur riskgrupp 1.1 kan leda till 
mycket omfattande explosioner, antingen till följd av stora 
påkänningar eller till följd av brand som sprids till lasten. 
Konsekvenserna av en sådan olycka är beroende av mängden 
som exploderar, vilket i sin tur beror på hur mycket 
explosivämne som transporteras. På väg är den maximala 
transportmängden 16 ton explosivämne, men på den aktuella 
sträckan på Essingeleden bedöms den transporterade mängden 
vara betydligt mer begränsad. Detta på grund av bland annat de 
restriktioner som föreligger i Norra länken för transporter med 
explosiva ämnen.  

Vidare finns det i gällande regelverk för transporter omfattande 
och detaljerade regler för hur explosiva ämnen ska förpackas och 
hanteras för att reducera sannolikheten för explosion. Enligt den 
statistik som Trafikanalys redovisar utgör transporter med 
explosivämnen en mycket begränsad del av det totala antalet 
transporter med farligt gods på det svenska vägnätet och de 
mätningar som genomfördes med kamera på Essingeleden under 
två månader visade inte på några sådana transporter. 
(Brandskyddslaget, 2022) 

Människor klarar tryck relativt bra, men byggnader kan få 
omfattande skador till följd av en explosion. Vid detonation av 
stora laster kommer omgivningspåverkan bli stor med eventuella 
byggnads-ras och fönsterkross som följd. Vid detonation av 2 
ton explosivämne kan nyare betongbyggnader rasa på upp till 
cirka 50–60 meter från explosionscentrum. 

Sannolikheten för att en massexplosion ska inträffa i anslutning 
till planområdet bedöms vara extremt låg. Detta beror främst på 
det begränsade antalet transporter med produkter som kan leda 
till massexplosion (klass 1.1) och dessutom finns det detaljerade 
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regler för hur explosiva ämnen skall förpackas och hanteras vid 
transport för att reducera sannolikheten för explosion. 

Essingeledens huvudkörbana: Bidraget till risknivån för Ekelund 
till följd av explosion på Essingeleden bedöms vara mycket 
begränsat och bedöms inte innebära att en oacceptabel risknivå 
uppnås. Rekommenderade skyddsavstånd (75 meter till bostäder) 
uppfylls med marginal och det har inte identifierats några andra 
förutsättningar som medför att avståndet skulle behöva utökas 
eller att säkerhetshöjande åtgärder med avseende på explosion är 
rimliga att vidta. Olycka med explosion på Essingeledens 
huvudkörbana bedöms inte behöva beaktas ytterligare.  

Essingeledens på- och avfartsramper: Inga transporter med 
explosivämnen förväntas ske på Essingeledens på- och 
avfartsramper.  

Klass 2.1 Brännbara gaser 
En olycka med brännbar gas kan innebära att gas läcker ut och 
antänds eller att en gastank utsätts för utvändig brand vilket 
hettar upp gasen så att den expanderar snabbt och spränger 
tanken. Beroende på utsläpps- och antändningsscenario kan 
konsekvenserna av olyckan variera. Vid stora utsläpp kan 
skadeområdena överstiga 100–200 meter. Oskyddade personer 
utomhus löper störst risk för att förolyckas, men olyckan kan 
även leda till omfattande brandspridning till kringliggande 
bebyggelse. 

Andelen transporter med gaser på väg är förhållandevis stort, 
enligt Trafikanalys kan det utgöra drygt 20 % av transporterna på 
väg. Det avser dock samtliga gastyper. Enligt de senaste 
mätningarna på Essingeleden uppgick andelen gaser till drygt 12 
% av transporterna. Hur stor andel av gaserna som är brännbara 

framgår inte av de senare kartläggningarna men i den 
kartläggning som utfördes av MSB år 2006 anges andelen 
brännbara gaser på E4/E20 till cirka 30 %. 

Sannolikheten för läckage av farligt gods till följd av olycka 
varierar beroende på om godset transporteras i en tunn- eller 
tjockväggig tank. Gaser transporteras vanligtvis 
tryckkondenserade i tjockväggiga tryckkärl och tankar med hög 
hållfasthet. Sannolikheten för utsläpp är därmed mycket låg även 
vid en stor påverkan som exempelvis en kollision på väg. 
Generellt gäller att tjockväggiga tankar har en sannolikhet för 
läckage som är 1/30 av den för tunnväggiga tankar.  

Essingeledens huvudkörbana: Bidraget till risknivån för Ekelund 
till följd av olycka med brännbara gaser på Essingeledens 
huvudkörbanor bedöms vara begränsat med hänsyn till det stora 
avståndet mellan område och väg. Eftersom rekommenderade 
skyddsavstånd (75 meter till bostäder) uppfylls med marginal är 
bedömningen att några ytterligare säkerhetshöjande åtgärder är 
nödvändiga. Olycka med brännbara gaser på Essingeledens 
huvudkörbana bedöms inte behöva beaktas ytterligare. 

Essingeledens på- och avfartsramper: Transporter med 
brännbara gaser kan förekomma på ramperna, i huvudsak 
gasolflaskor till verksamheter i området (återkommande till 
båtmack Pampas Marina eller enstaka till andra verksamheter) 
vilket innebär att antalet transporter är mycket begränsat. 
Konsekvenserna vid en olycka med gasflaskor bedöms bli mindre 
än vid tankbil men då avståndet från ramperna till området och 
tänkt bebyggelse är relativt kort kan inte konsekvenser uteslutas. 
Olycka med brännbar gas bedöms få viss påverkan på risknivån 
även om det inte bedöms innebära en oacceptabel nivå till följd 
av lågt antal transporter och liten sannolikhet för olycka. 
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Scenariot bör studeras i en detaljerad analys för att fastställa 
behov av åtgärder.  

Klass 2.3 Giftiga gaser 
Giftiga gaser behöver inte ”aktiveras” genom antändning för att 
bli farlig. Den är farlig så snart den läcker ut. Beroende på vind 
och topografi kan gasen spridas långa sträckor och fortfarande ha 
dödliga koncentrationer. Vid större utsläpp kan människor både 
utomhus och inomhus skadas eller omkomma på upp till flera 
hundra meters avstånd från utsläppet. 

Andelen giftiga gaser som transporteras på Essingeleden bedöms 
vara mycket begränsad, betydligt mindre andel än brännbara 
gaser. I den senaste kartläggningen där underklasser redovisas 
uppgick andelen giftiga gaser till mindre än 1 % och det har inte 
identifierats några förändringar som skulle medföra en markant 
ökning av antalet transporter. 

Essingeledens huvudkörbana: Påverkan på risknivån bedöms 
vara mycket begränsad till följd av lågt antal transporter. 
Konsekvensområdena vid utsläpp kan dock bli stora och de 
skyddsavstånd som rekommenderas bedöms innebär ett relativt 
begränsat skydd mot utsläpp av giftig gas. Då rekommenderade 
skyddsavstånd uppfylls med god marginal (minst 125 meter) 
inom området och påverkan på risknivån är mycket begränsad 
bedöms det dock inte vara rimligt att vidta ytterligare åtgärder. 
Olycka med giftiga gaser på Essingeledens huvudkörbana 
bedöms inte behöva beaktas ytterligare.  

Essingeledens på- och avfartsramper: Inga transporter med 
giftiga gaser förväntas ske på Essingeledens på- och 
avfartsramper.  

Klass 3. Brandfarliga vätskor 
Ett stort utsläpp av exempelvis bensin kan, om det antänds, 
innebära att hög värmestrålning drabbar omgivningen och kan 
orsaka brännskador på oskyddade människor eller antända 
byggnader. Även kraftig rökutveckling kan uppstå. Allvarliga 
konsekvenser kan uppkomma inom upp till cirka 40 meter från 
olycksplatsen. Detta gäller om utsläppet kan spridas fritt kring 
olycksplatsen. Om ett litet utsläpp antänds blir brinntiden 
kortvarig och uppkomna strålningsnivåer relativt låga. Människor 
i direkt närhet av olyckan kan skadas. 

Brandfarliga vätskor transporteras normalt i tunnväggiga tankar. 
Detta medför en högre sannolikhet för läckage till följd av en 
olycka jämfört med vid en olycka med gastransporter som 
transporteras i tjockväggiga vagnar. För tunnväggiga tankar är 
den sammanlagda sannolikheten för utsläpp givet olycka 13 %. 

Essingeledens huvudkörbana: De stora avstånden innebär att 
utsläpp och antändning av brandfarlig vätska på Essingeledens 
huvudkörbana inte bedöms kunna innebära någon konsekvens 
för Ekelund Pampas. Olycka med brännbara vätskor på 
Essingeledens huvudkörbana bedöms inte behöva beaktas 
ytterligare. 

Essingeledens på- och avfartsramper: Transporter med 
brandfarliga vätskor uppskattas ske i relativt stor omfattning på 
ramperna från Essingeleden, dels till bensinstation och båtmack, 
dels till Tomteboda bussdepå. Rampernas utformning med 
avåkningsskydd och kantsten (se Figur) bedöms dock innebär att 
ett utsläpp inte kan sprida sig fritt mot området. Rampernas 
lutning gör även att ett utsläpp troligen kommer att röra sig i en 
rännil mot norr. En rännilsbrand innebär generellt lägre 
strålningsnivåer jämfört med en brand i en cirkulär pöl. 
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Avståndet till bebyggelse är dock begränsat och är dessutom som 
kortast i områdets norra del. Olycka med brandfarlig vätska 
bedöms därför kunna ha betydande påverkan på risknivån i 
området närmast ramperna. Scenariot bör studeras i en detaljerad 
analys för att fastställa behov av åtgärder. 

Klass 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
Vissa oxiderande ämnen och organiska peroxider ur klass 5 kan, 
om de blandas med brännbart material bilda en blandning som 
kan självantända. Blandningen kan till och med innebära ett 
explosionsartat brandförlopp som motsvarar explosion med 
massexplosiva ämnen. Ett större utsläpp kan bilda en explosiv 
blandning som motsvarar flera ton explosiva ämnen. Enligt 
kartläggningarna är antalet transporter med ämnen i klass 5 
begränsat och på den aktuella sträckan är bedömningen att 
andelen transporter kan vara lägre än för vägnätet i övrigt. 
Sannolikheten för olycka bedöms vara extremt låg.  

Essingeledens huvudkörbana: Likt olycka med explosivämnen 
bedöms påverkan på risknivån vara mycket begränsad. 
Rekommenderade skyddsavstånd (75 meter till bostäder) uppfylls 
med marginal och det har inte identifierats några andra 
förutsättningar som medför att avståndet skulle behöva utökas. 
Olycka med oxiderande ämnen och organiska peroxider på 
Essingeledens huvudkörbana bedöms inte behöva beaktas 
ytterligare och inga säkerhetshöjande åtgärder utöver aktuella 
avstånd är aktuella. 

Essingeledens på- och avfartsramper: Inga transporter med 
oxiderande ämnen och organiska peroxider förväntas ske på 
ramperna. 

Sammanfattningsvis är uppskattningen att det i huvudsak är 
brandfarliga vätskor som transporteras på Essingeledens på- och 
avfartsramper. Även viss mängd brännbara gaser i form av 
gasolflaskor kan förekomma. Merparten av de brandfarliga 
vätskorna bedöms dock utgöras dock av RME/biodiesel till 
Tomteboda Bussdepå med betydligt lägre sannolikhet för 
antändning vid en olycka. 

Hur den framtida situationen kommer att se ut på Essingeleden 
är svår att bedöma eftersom stora förändringar sker i 
transportstrukturen i Stockholmsområdet, bland annat med 
hänsyn till utbyggnaden av Förbifart Stockholm. Det förväntade 
trafikflödet på Essingeleden bedöms minska, men vilken 
påverkan det kommer att få på antalet transporter med farligt 
gods är oklart. Ytterligare projekt som kan påverka 
transportsituationen är Trafikförbindelse Södertörn, flytt av 
Loudden, Norviks hamn med flera. Att antalet transporter med 
farligt gods skulle öka markant på sträckan bedöms osannolikt.  

Vidare är Norra länkens tunnelsystem klassad som en kategori B-
tunnel, vilket innebär ett förbud mot transporter av farligt gods 
som kan leda till mycket stora explotioner. Sådana transporter 
leds söderifrån av vid Fredhäll och norrifrån via Kista och 
förväntas därmed inte passera planområdet.  

Ekelundsvägen 
De olycksscenarier som bedöms relevanta att beakta för 
Ekelundsvägen är olyckor med transporter av brandfarliga gaser 
(styckegods) och vätskor till sjömacken i Pampas Marina. Några 
andra verksamheter som kan tänkas generera transporter med 
farligt gods förbi på vägen förbi området har inte identifierats. 
Antalet transporter är dock mycket begränsat, i huvudsak sker 
transporter under sommarhalvåret. Vägen är inte heller klassad 
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som en rekommenderad transportled för farligt gods. Är vägen 
inte klassificerad som transportled för farligt gods är det möjligt 
att göra avsteg från de skyddsavstånd som Länsstyrelsen 
rekommenderar förutsatt att om det finns kännedom om att 
transporter sker på vägen så ska de beaktas. Länsstyrelsen anger 
vidare att vid korta avstånd till en riskkälla ska större vikt läggas 
vid konsekvensen av en olycka, det vill säga åtgärder kan vara 
rimliga att vidta även om den sammanvägda risknivån är låg. 
Åtgärder ska dock endast vidtas om de bedöms rimliga i 
förhållande till kostnad och eventuella inskränkningar i 
byggmetod. 

Konsekvenserna av en olycka motsvarar de som redovisas ovan 
för på- och avfartsramperna till Essingeleden. Sannolikheten för 
olycka är dock lägre då hastigheten på Ekelundsvägen är lägre. 

Risknivån bedöms påverkas i mycket begränsad omfattning med 
anledning av de få transporterna på Ekelundsvägen. Olyckor på 
ramperna bedöms vara de som i huvudsak blir dimensionerande 
för området. Med hänsyn till att konsekvenser inte kan uteslutas 
samt erfarenheter från tidigare projekt kan dock vissa 
säkerhetshöjande åtgärder vara relevanta för området närmast 
vägen. Scenariot bör studeras i en detaljerad analys för att 
fastställa behov av åtgärder.  

Den sammanfattande bedömningen är att det finns ett par 
olycksrisker som kan innebära sådan påverkan på områdets 
risknivå att säkerhetshöjande åtgärder behöver vidtas. Aktuella 
olycksrisker är förknippade med transporter av brandfarliga gaser 
och vätskor på Essingeledens på- och avfartsramper samt på 
Ekelundsvägen. Avståndet till Essingeledens huvudkörbanor är 
så stort att några ytterligare säkerhetshöjande åtgärder inte 
bedöms behöva vidtas. Avståndet överstiger med god marginal 

de avstånd som rekommenderas av Länsstyrelsen och det har 
inte identifierats några faktorer som skulle medföra behov av ett 
utökat skyddsavstånd. Avstånd till andra riskkällor 
(bensinstationer, bussdepå) i närområdet bedöms vara 
betryggande. (Brandskyddslaget, 2022) 

Fördjupad riskanalys 

Utifrån den ovan genomförda analysen bedöms identifierade 
olyckshändelser kunna innebära sådan påverkan på risknivån att 
säkerhetshöjande åtgärder behöva vidtas och studeras vidare i en 
fördjupad, kvantitativ, riskanalys, vilken sammanställs nedan.  

Beräkningar har beaktat olycksrisker som förknippas med 
Essingeledens på- och avfartsramper samt Ekelundsvägen: 

• Olycka med brandfarlig vätska (klass 3) 

• Olycka med brandfarlig gas (klass 2.1 – gasolflaskor) 

Beräkningar har utförts för ett nuläge och prognosåret 2040. Hur 
andelen transporter med farligt gods ser ut för prognosåret är 
oklart. Ett antagande görs att andelen transporter med farligt 
gods av det totala antalet tunga transporter är lika för 
prognosåret som för nuläget, vilket innebär en ökning per dygn i 
snitt från cirka 2,5 till 3,7. Inga separata beräkningar har gjorts 
för Ekelundsvägen, dock beaktas de transporter som passerar på 
Ekelundsvägen området två gånger, dels på på- och 
avfartsrampen, dels på Ekelundsvägen.  

Sammanvägning av risk 

Risker avseende personsäkerhet presenteras och värderas i form 
av individrisk och samhällsrisk. 
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För att avgöra om de beräknade risknivåerna är acceptabla eller 
inte så jämförs de mot angivna acceptanskriterier. Vilken risknivå 
som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt specificerat 
eller uttryckt i någon idag gällande lagstiftning. För riskvärdering 
av bebyggelse intill farligt gods-leder rekommenderar 
Länsstyrelsen i Stockholms län att riskkriterierna i publikationen 
Värdering av risk används, se förslag på riskkriterier för 
individrisk och samhällsrisk i Tabell 24.  

Tabell 22. Förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk. (Brandskyddslaget, 
2022). 

 

Acceptanskriterierna i tabellen ovan omfattar en lägre och en 
övre gräns, där risker under den lägre gränsen är acceptabla och 
normalt inte innebär några krav på åtgärder. Risker som hamnar 
över den övre gränsen är oacceptabla och ska reduceras genom 
åtgärder eller restriktioner. 

Området mellan den lägre och övre gränsen benämns ALARP 
(As Low As Reasonably Practicable). Inom detta område anses 
riskerna vara så stora att de noga måste beaktas och rimliga 
åtgärder vidtas för att sänka riskerna. För att bedöma rimligheten 
i att vidta riskreducerande åtgärder behöver därför begreppet 
tolerabel risk beaktas. Underlaget till beräkningarna har i vissa fall 
varit bristfällig och antaganden har varit nödvändiga för att 
kunna genomföra analysen, vilket innebär att beräkningar, 

antaganden och förutsättningar i bedömningen är belagda med 
osäkerheter.  

Individrisk 

Individrisk är den risk som en enskild person utsätts för genom 
att vistas i närheten av en riskkälla. Individrisken redovisas som 
platsspecifik individrisk. Individrisken beräknas för obebyggd 
mark där ingen hänsyn tas till eventuell konsekvensreducerande 
effekt av exempelvis framförliggande bebyggelse (vare sig 
befintlig eller planerad) och andra avskärmande barriärer.  

I Figur 46 redovisas den beräknade risknivån inom områden 
utmed Essingeledens på- och avfartsramper. Individrisken 
utomhus presenteras dels för nuläget, dels för prognosåret 2040. 
Avstånden i diagrammen utgår från närmaste vägkant, det vill 
säga Essingeledens påfart. 

 
Figur 46. Individrisk utomhus utmed Essingeledens på- och avfartsramper. (Observera att 
frekvensen redovisas med logaritmisk skala.) (Brandskyddslaget, 2022) 
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Beräkningarna visar att med dagens trafiksituation är risknivån 
för området acceptabel, oavsett avstånd från aktuell riskkälla. Om 
antalet transporter med farligt gods ökar markant, vilket är vad 
som antagits för prognosåret 2040, kan dock risknivån hamna 
inom det område där åtgärder ska undersökas på avstånd upp till 
30 meter från riskkällan. Risknivån ligger fortfarande mycket lågt 
inom detta område, vilket ska beaktas vid beslut om åtgärder. 
Vidare ska det observeras att individrisken avser oskyddade 
personer som befinner sig utomhus. I realiteten kommer 
människor inomhus att erhålla skydd av byggnaden.  

Då planerad bebyggelse utgörs av bostäder som innebär att 
personer kan förväntas vistas i området stor del av tiden och 
därmed utsättas för en förhöjd risknivå kontinuerligt kan det 
dock vara rimligt att vidta vissa enklare säkerhetshöjande åtgärder 
med hänsyn till försiktighetsprincipen. Vidare anser länsstyrelsen 
att vid korta avstånd ska större vikt läggas vid konsekvensen av 
en olycka än frekvensen, vilket är att beakta med avseende på det 
korta avståndet till Ekelundsvägen. 

Samhällsrisk 

Samhällsrisk är det riskmått som en riskkälla utgör mot hela den 
omgivning som utsätts för risken. Frekvenser för olika händelser 
vägs samman med konsekvenserna av dessa och redovisas i ett 
F/N-diagram (frequency/number of fatality) där den kumulerade 
frekvensen plottas mot konsekvenser i ett logaritmerat diagram. 
Frekvenser uttrycks i förväntat antal olyckor per år (år-1) och 
konsekvenser i antal omkomna, då dessa enheter ger en 
uppfattning om vilken risk samhället utsätts för till följd av en 
riskkälla.  

Samhällsrisken redovisas för aktuellt utförandealternativ med 
planerad bebyggelse och markanvändning inom planområdet. 
Nollalternativet kommer inte redovisas då 
konsekvensberäkningarna inte innebär att någon person i 
området förväntas omkomma. 

I Figur 47 redovisas den beräknade samhällsrisken inom det 
studerade området. Samhällsrisken presenteras endast med 
planerad ny bebyggelse inom det aktuella planområdet, detta då 
nollalternativet inte medför att någon förväntas omkomma inom 
området vid studerade olycksscenarier. Beräkningarna har gjorts 
för en framtida trafiksituation år 2040.  

 
Figur 47. F/N som redovisar samhällsrisknivån för planområdet och dess närmaste 
omgivning med avseende på olycksrisker förknippade med Essingeledens på- och 
avfartsramper. (Observera att frekvens och konsekvens redovisas med logaritmisk skala.) 
(Brandskyddslaget, 2022) 

, ... ~ 

, ..... 
, ..... 

... 
I. 

J , ... .,,, 
! 

, ..... 



2022-06-13 79 (106) 
 

MKB till detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl.  
 

Beräkningarna visar på en acceptabel risknivå, vilket härrör till att 
flertalet av de studerade olycksscenarierna medför ett mycket 
begränsat antal omkomna. Detta i kombination med låg 
olycksfrekvens ger en sammantaget låg risknivå. Det är endast 
mer omfattande olyckor med gasolflaskor som inträffar på 
Ekelundsvägen som innebär att ett flertal personer inom området 
förväntas omkomma. Med avseende på brandfarliga vätskor som 
utgör den absoluta merparten av transporterna innebär avståndet 
till Essingeledens på- och avfartsramper området ett erforderligt 
skydd för samtliga studerade olyckor. Detta obeaktat att en 
pölbrand inte kan sprida sig fritt mot området.  

Påverkan Essingeledens huvudkörbanor 

Avståndet till Essingeledens huvudkörbanor (>130 meter) är så 
stort att dessa i den inledande analysen inte bedömdes studeras 
detaljerat. Mycket stora olyckor med explosiva ämnen, brännbara 
gaser eller giftig gas skulle kunna medföra konsekvenser för den 
planerade bebyggelsen och därmed även en påverkan på de 
beräknade risknivåerna. Sannolikheten att så stora olyckor ska 
inträffa är extremt låg och påverkan på de beräknade 
riskkurvorna blir därför marginell. Med hänsyn till de beräknade 
risknivåerna är bedömningen att en eventuell olycka på 
Essingeledens huvudkörbanor inte påverkar risknivån på sådant 
sätt att ytterligare säkerhetshöjande åtgärder skulle behöva vidtas.  

Sammanfattningsvis visar den fördjupade analysen med 
beräkning av individ- och samhällsrisk på en låg risknivå men 
individrisknivån på avstånd nära riskkällorna hamnar på en sådan 
risknivå att säkerhetshöjande åtgärder ska undersökas. Förslag på 
åtgärder redovisas i efterföljande avsnitt. Åtgärderna är generellt 
av enklare karaktär med bedömt begränsad inskränkning på 
områdets utformning i övrigt. Baserat på genomförd analys gör 

Brandskyddslaget (2022) att planerad bebyggelse kan placeras 
utifrån studerat förslag med hänsyn till identifierade risker, 
förutsatt att säkerhetshöjande åtgärder genomförs. 

Åtgärder inför fortsatt arbete 
Brandskyddslaget (2022) rekommenderar följande vid fortsatt 
planering utifrån den inledande och fördjupade riskanalysen:  

Generella rekommendationer: 

• Risknivån för det studerade området kan komma att 
hamna på en sådan nivå att åtgärder behöver beaktas vid 
exploatering. De olyckor som behöver beaktas är olycka 
med brandfarlig vätska och brandfarlig gas (gasolflaskor).  

• Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd bör 
användas som riktvärden för placering av verksamheter. 
Om det med en riskanalys kan påvisas att risknivån, med 
eller utan åtgärder, är låg kan de rekommenderade 
avstånden frångås. 

• Känsligare verksamheter, såsom förskolor och skolor, 
äldreboende med mera, bör placeras längre från 
riskkällan, så att länsstyrelsens rekommenderade 
skyddsavstånd uppfylls. 

• Verksamheter som omfattar sovande människor som 
bostäder och hotell bör inte placeras närmast riskkällan, 
men är inte lika ”skyddsvärda” som exempelvis känsliga 
verksamheter. Kontor kan i de allra flesta fall placeras 
närmare riskkällan än bostäder. Närmast riskkällan kan 
exempelvis garage och förråd placeras. 
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Essingeleden: 

• Ny bebyggelse ska placeras så att avstånd till 
Essingeledens på- och avfartsramper inte understiger 25 
meter. 

• Utformning av obebyggda områden i anslutning till 
riskkällor bör inte utformas så de uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse, såsom lekplatser eller 
uteserveringar. Inom 30 meter från ramper bör det inte 
uppmuntras till stadigvarande vistelse om ytorna är direkt 
exponerade mot ramperna och inte i skydd av annan 
bebyggelse.  

• Bebyggelse som vetter direkt mot ramperna och som 
ligger inom rekommenderade skyddsavstånd 
(bostäder/förskola 75 meter, kontor 40 meter) ska 
utformas med minst en utrymningsväg som mynnar bort 
från vägen. Det rekommenderas att denna utrymningsväg 
utgörs av normal entré för att på så sätt ta hänsyn till 
personers benägenhet att utrymma samma väg som de 
kom in.  

• Friskluftsintag till utrymmen för stadivarande viselse och 
som ligger inom rekommenderade skyddsavstånd från 
Essingeledens ramprt (bostäder/förskola/handel 75 
meter, kontor 40 meter), ska placeras mot en trygg sida, 
alternativt på byggnadernas tak.  

• För att begränsa risken för brandspridning in i byggnader 
rekommenderas att fasader inom 30 meter från ramper 
utförs i obrännbart material, alternativt med konstruktion 
som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30. Eventuella 

fönster eller glaspartier i denna fasad bör utföras i lägst 
brandteknisk klass EW 30.  

Ekelundsvägen: 

• Bebyggelse som vetter direkt mot Ekelundsvägen bör 
förses med utrymningsmöjlighet bort från vägen eller 
annan enklare byggnadsteknisk åtgärd. Detta inom 25 
meter från vägkant.  
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Nollalternativets konsekvenser 
Det är svårbedömt hur Essingeledens framtida situation kommer 
att se ut på grund av att det sker stora förändringar i 
transportstrukturen i Stockholmsområdet. Trafikflödet förväntas 
att minska på Essingeleden men i vilken utsträckning det 
påverkar antal transporter med farligt gods är oklart. I ett 
nollalternativ förväntas andra pågående infrastrukturprojekt 
såsom Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn vara 
färdigställt, vilket kan påverka och avlasta trafikflödet förbi 
aktuell sträcka på Essingeleden. Exempelvis förväntas Förbifart 
Stockholm kunna avlasta Essingeleden, framför allt när det gäller 
tunga fordon men även transporter för farligt gods förväntas 
minska då Förbifart Stockholm med stor sannolikhet kommer att 
utgöra rekommenderad transportled för farligt gods. Att antalet 
transporter med farligt gods skulle öka markant på sträckan 
bedöms osannolikt, även i ett nollalternativ.  

I ett nollalternativ kommer ingen bebyggelse att komma till stånd 
inom planområdet, vilket innebär att antal människor som är 
bosatta i området och utsätts för risker från en möjlig ökad trafik, 
kommer vara lägre än i planförslaget. Därmed antas riskbilden att 
kvarstå i ett nollalternativ likt nuläget.  
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3.6 Naturmiljöer 
Bedömningsgrunder 
Till detaljplanen har en naturvärdesinventering gjorts av Adoxa 
naturvård (Adoxa Naturvård, 2020, rev 2022). Bedömningarna i 
naturvärdesinventeringen utgår från svensk standard SS 1999 
000, 2014 med detaljeringsgrad medel och tillägg värdeelement och 
detaljerad redovisning av artförekomst. Bedömningen görs i fem klasser 
med både naturvårdsarter och biotopernas egenskaper som 
grund, se Figur 46. 

I naturvärdesinventeringen ingick studier av satellitbilder och 
historiska kartor från förra sekelskiftet och från 1950–1960-talet. 
Databaser med uppgifter om växt- och djurarter gick igenom 
varefter fältbesök gjordes, både 2018 och 2020. Vid fältbesöken 
noterades, värderades och koordinatsattes naturvårdsarter, 
värdeelement och naturvärdesobjekt.  

Detaljplaneområdet med dess intilliggande områden delades i 
naturvärdesinventeringen in i sex olika delområden, se Figur 48. 
Delområden med gul begränsningslinje i figuren inventerades i 
december 2020 medan delområden med huvudsakligen röd 
begränsningslinje inventerades i maj 2018. 

 
Figur 48. Naturvärdesbedömningens klasser. (Adoxa Naturvård, 2020, rev 2022).  

Naturvärdesbedömningens klasser: 

1. Högsta naturvärde - området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på 
nationell eller internationell n ivå. Ej noterat i inventeringsområdet . 

2. Högt naturvärde - området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på 
regional eller nationell nivå. 

3. Påtagligt naturvärde - Kvaliteten motsvarar ungefär Skogsstyrelsens "objekt med 
naturvärde" eller länsstyrelsens "restaurerbar naturlig fodermark" 

4. Visst naturvärde - Trots stor mänsklig påverkan finns strukturer eller arter av posit iv 
betydelse för biologisk mångfald. 

5. Lågt naturvärde - Hyggen, träd plantager, åkrar, igenväxande åkermark, hårdgjorda ytor 
mm. 

Värdeelement: Element med särskilt positiv betydelse för biologisk mångfald (hålträd, 
stenrösen, död ved, myrstackar, lodytor mm). 

Naturvärdesträd: Träd med särski lt stor betydelse för biologisk mångfald - gamla, grova, träd 
med hål igheter eller stamskador, träd som är värd åt röd listade arter och signalarter. Sälg, 
asp, lind, rönn, fågelbär, hagtorn och oxel utgör en biologisk bristvara i det svenska 
skogslandskapet och noteras ibland som naturvärdesträd. Både unga och gamla exemplar av 
de hotade t rädslagen a lm och ask noteras som naturvärdesträd. 

Nyckelart: Arter vars förekomst på ett påtagligt sätt påverkar förutsättningarna för biologisk 
mångfald - exempelvis ek, g ran, blåbär m fl. 

De naturvårdsarter som omnämns i texten är antingen upptagna på den svenska rödlistan 
eller så är de s ignalarter enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Arter som ä r 
upptagna på Eus habitatdirektivs eller fågeldirektivs förteckning över skyddsvärda arter 
betraktas också som naturvårdsarter. Några av författa ren sjä lwalda naturvårdsarter kan 
förekomma men kommenteras då särskilt. Fridlysta arter eller särskilt sä llsynta arter a nvänds 
selektivt men omnämns ibland där det anses befogat. 
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Förutsättningar 
Övergripande grönstruktur 
Sammanhängande grönområden skapar förutsättningar för 
biologisk mångfald på olika nivåer. Hög biologisk och genetisk 
diversitet medför en ökad motståndskraft (resiliens) mot 
förändringar. När hänsyn ska tas till biologisk mångfald och 
hållbar naturresurs-förvaltning bör analyser ur ett 
landskapsperspektiv anammas, där hänsyn tas till sammanhanget 
av arter, ekosystem och naturtyper. Inom ramen för 
planprogrammet genomförde Iterio (2014) en översiktlig 
naturvärdesinventering.  

I samband med planarbetet för ny bussdepå i näraliggande 
Tomteboda, genomfördes en insektsinventering i ekmiljöerna vid 
Tomteboda (Andersson & Koffman, 2014). Vid insekts-
inventeringen påträffades här fem rödlistade arter och ett flertal 
andra fynd som är intressanta ur ett naturvårdsperspektiv. Det i 
särklass mest intressant fyndet gäller bredbandad ekbarkbock 
som är i gällande rödlista placerad i kategorin Starkt Hotad.  

I detaljplanen ingår vägar, angränsar till större cirkulationsplatser 
och på- och avfarter till större trafikleder som kan utgöra 
barriärer för naturvärden och isolerar området från närliggande 
stadsdelar. Inom detaljplaneområdet samt i intilliggande områden 
finns naturvärden i form av bland annat ädellövskog (med träd så 
som ek, bok, lind, lönn) som trots att de till viss del är 
fragmenterade, ingår i viktiga ekologiska landskapssamband. 
Inom planarbetet har träd inventerats och mätts in, vilket 
redovisas i Figur 49. 

 

 

       
Figur 49. Värdefulla träd i Ekelund. (Adoxa Naturvård, 2020, rev 2022). 
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Ekmiljöerna i Solna är inventerat sedan tidigare av länsstyrelsen 
2009 och i ett examensarbete av Erik Olsson från Stockholms 
universitet 2009. I inventeringen inventerades och inmättes 
jätteekar (minst 3 meter i stamomkrets) och ek-efterträdare 
(minst 2 meter i stamomkrets).  

Genomförd naturvärdesinventering 
Inom planarbetet har en naturvärdesinventering utförts av Adoxa 
Naturvård. Inventeringen har utförts under 2018 och 2020. 
Detaljplaneområdet delades i in i sex delområden och identifierat 
värdeelement, se Figur 50 - Figur 52. (Adoxa Naturvård, 2020, 
rev 2022). 

Delområde 1  
Området är cirka 6 hektar stort och beläget nära mälarstranden 
vid Ulvsundasjön intill Pampas Marina. Området sluttar bitvis 
brant mot Karlbergs strand i söder och i norr begränsas 
vegetationen av bebyggelse och grusade ytor vid Johan Enbergs 
väg. Berget går i dagen på flera ställen där hällmarksmiljöer 
skapas med senvuxna lövträd. Bärande buskar och grovbarkiga 
tallar. I öster, nära Karlbergs strand, har en liten sumpskog med 
klibbal, knäckepil och ask bildats och längst upp i norr finns ett 
par exempel på välutvecklade aspkloner. Karakteristiskt för hela 
området är dock det stora inslaget av ädellövträd och åldriga 
tallar.  

De flesta av inventeringsområdets många ekar tillhör inte de så 
kallade ”jätteträden” med en brösthöjdsdiameter över 1 meter. 
De är, med två undantag, värdeelement 19 och 52, yngre och 
mindre omfångsrika. Några Några är senvuxna och några av dem 
kan föras till gruppen medelålders ekar som det är brist på. Dessa 
träd kan på sikt ersätta de ”jätteträd” som idag finns i närbelägna 

områden som till exempel Karlbergsparken, Jungfrudansen, 
Norra begravningsplatsen, Hagaparken och Kristineberg på 
Kungsholmen.  

Idag begränsas många ekbundna och ekgynnade organismers 
spridningsmöjligheter mellan dessa områden av långa avstånd, 
vägar, vatten och bebyggelse. I det perspektivet ökar värdet av 
områden som Pampas Södra Ekelund, vars unga och medelålders 
trädbestånd på sikt kan täppa till det generationsglapp som 
annars riskerar att bli förödande för många organismer som är 
knutna till gamla, grova ekar med håligheter, mulm och död ved. 
Eken är en nyckelart och ett talande exempel på fragmenterings- 
och spridningsproblematik men resonemanget är i varierande 
grad giltigt även för tall, alm, ask, andra träd, naturvårdsarter och 
egentligen all trängd miljö i urban miljö.  
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Figur 50. Detaljplaneområdet med omnejd utgör sex olika delområden i 
naturvärdesinventeringen. (Adoxa Naturvård, 2020, rev 2022). 

 
Figur 52. Norra delen av det inventerade området med utpekade värdeelement och 
naturvårdsarter. (Adoxa Naturvård, 2020, rev 2022). 

 

Figur 51. Södra delen av det inventerade området med utpekade värdeelement och 
naturvårdsarter. (Adoxa Naturvård, 2020, rev 2022). 
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Figur 53. Alm är en karaktärsart i inventeringsområdet. Den här unga almen har hunnit 
sätta frö innan den med stor sannolikhet kommer att drabbas av almsjukan och dö. 
(Adoxa Naturvård, 2020, rev 2022). 

Skogsområdet har en viktig roll att fylla som länk mellan 
närbelägna områden med liknande natur. Närheten mellan 
naturområdet är en förutsättning för många arters 
spridningsmöjligheter och är särskilt viktig att beakta där 
barriäreffekterna är stora. Det vill säga där vägar, vatten och 
bebyggelse begränsar spridningsmöjligheterna.  

Området är välbesökt och nyttjas av närboende för 
naturpromenader eller bara för att ta sig mellan bostaden och 
Karlbergs strand. Många gångvägar genomkorsar området, både 
en asfalterad gång- och cykelväg och vältrampade skogsstigar. 

Längs gång- och cykelvägen förekommer bänkar, räcken och 
lyktstolpar.  

Delområdet består till stor del av ädellövskog med inslag av 
åldriga tallar. Området är klassificerat som Naturvärdesklass 2 – 
högt naturvärde. Lövträden inom området är i huvudsak unga till 
medelålders men enstaka exempel på betydligt äldre och grova 
träd finns här och var av ek, ask, lönn och knäckepil. Områdets 
tallar är genomgående 150 år och äldre. De är ofta kring 200 cm i 
omkrets och är relativt stort, både i form av torrträd och lågor, 
flera av de döda tallarna lutar mot omgivande träd och skapar 
bitvis ett intryck av naturskogsartade förhållanden. De flesta av 
områdets almar har drabbats av almsjuka och dött, några av dessa 
barklösa torralmar har noterats som värdeelement.  

Delområde 2 
Området är litet, endast 0,6 hektar stort och omges helt av vägar. 
I området finns dungar av ädellövträd. Träd- och buskskiktet 
utgörs av betydande grad av lönn, alm och ask. Tre lindar har 
planterats som en förlängning av en befintlig trädrad längs 
Ekelundsvägen. Knäckepil, klibbal och sälg förekommer också i 
området. 

Fältskiktet är trivialt och återspeglar kväverika förhållanden 
såsom stormåra, ryssgubbe, löktrav, ogräsmaskros och andra 
arter med liknande miljökrav. Längst i söder växter en dunge 
med cirka 30 stammar av, till synes frisk, ung alm, 10–30 cm i 
diameter.  

Området har klassificerats som Naturvärdesklass 3 – påtagligt 
naturvärde. Delområdet skiljer sig väsentligt från delområde 1 
genom att en betydligt större grad av mänsklig påverkan och 
därmed mindre naturlighet. 
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Delområde 3 
Området är ett exploaterat område med hårdgjorda ytor, p-
platser, byggnader samt små ytor med anlagd gräsmatta, se Figur 
52. 

Området har klassificerats som Naturvärdesklass 5 – lågt 
naturvärde. Enstaka vårtbjörk förekommer liksom tujahäckar och 
några mycket små ytor med planterad vegetation och oönskade 
inslag som till exempel kvickrot. 

Delområde 4 
Området utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor i form av p-
platser samt en gång- och cykelväg. Kring dessa ytor är häckar 
och oxelträd planterade. Området har klassificerats som 
Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde.  

Oxeln är medelålders och de tämligen släta stammarna hyser ett 
begränsat antal lavarter. Skrynkellav är dominerande på flera träd. 
I ett par av oxlarna har skator byggt bo. Liguster, nypon och 
snöbär är exempel på häckbildande och bärande buskar. Längs 
Ekelundsvägen har en ensidig lindallé planterats. Träden är unga 
– medeleålders och fungerar även de som värdträd åt ett litet 
antal lavar. Här märks skynkellav, vägglav och hjälprosettlav. 

Delområde 5 
I sydostsluttningen norr och väster om bebyggelsen på 
Ekelundsvägen 14–18 breder ett skogsklätt område ut sig. 
Området utmärker sig genom ett stort antal naturvärdesträd, 
främst gamla tallar men även äldre vidkroniga ekar och 
medelålders ekar. Området är klassificerat som Naturvärdesklass 
2 – högt naturvärde.  

 
Figur 54. I de tunna och näringsfattiga jordlagren kring berghällarna i norr växer ek 
långsamt bland de grova tallarna. I fältskiktet dominerar blåbär och fläckvis även 
örnbräken. (Adoxa Naturvård, 2020, rev 2022) 

Ung alm förekommer även liksom ovanligt rikligt med död ved i 
olika nedbrytningsstadier. I det östvända brynet norr om 
bebyggelsen växer en aspklon med naturvårdspotential. Vid 
fältbesöket noterades fruktkroppar och aspticka.  

De flesta av områdets tallar har uppnått en aktningsvärd ålder 
kring 150 år och alla dessa är potentiella värdträd för den 
rödlistade signalarten tallticka (se Figur 55) och några även som 
värd åt en annan rödlistad signalart, skalbaggen reliktbock. 
Fruktkroppar och tallticka noterades på två av träden. 
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Figur 55. En av många åldrade och grova tallar med pansarbark. Den här är värd för den 
rödlistade signalarten tallticka. Många fruktkroppar syns på bilden. (Adoxa Naturvård, 
2020, rev 2022) 

Delområde 6 
Ett litet, i huvudsak trädklätt, område mellan uppställningsplatsen 
i delområde 3 och Pampaslänken. Enbart unga träd förekommer 
i området, såsom vårtbjörk, poppel sp, druvfläder, lönn med 
flera. Ett skatbo noterades vid fältbesöket. Området saknar 
naturvårdsarter. Värdeelement såsom bärande träd och buskar 
samt fågelbo finns i området. 

Fladdermöss 
Under juli-augusti 2014 inventerades fladdermusfaunan på 11 
olika potentiellt naturvårdsintressanta områden i Solna stad. Det 
område som den inventeringen fått namnet Furuberg (Huvudsta) 
har störst relevans i framtagen naturvärdesinventering. Tre 
fladdermusarter av kommunens åtta konstaterades i 
inventeringsområdet, se Figur 56.  

 
Figur 56. De transparenta cylindrarna visar på fladdermusförekomst och aktivitet i delar 
av Solna stad. Några få arter och låg aktivitet karakteriserar område 11 – Furuberg 
(Huvudsta) där planområdet delvis ligger. (Adoxa Naturvård, 2020, rev 2022). 
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Området Furuberg (Huvudsta) beskrivs som följande: 

Ligger vid vatten (Mälaren), men är inte särskilt varierat. Troligen 
begränsad förekomst av lämpliga koloniplatser. Ganska låg 
potential för fladdermöss. Tre observerade arter, men låg 
aktivitet.  

Konsekvenser planförslaget 
I stort behålls områdets sammanhängande gröna skogssamband 
inom delområde 1 (högt naturvärde), se Figur 57 på nästa sida. 
Detta skogsområde är viktigt både för rekreation och för växter 
och djur. En liten del av naturmarken inom delområde 1 tas i 
anspråk för ett nytt kvarter. I stort har dock bebyggelsen flyttats 
tillbaka för minsta möjliga intrång i skogsområdet. Totalt tas fyra 
mer värdefulla och inmätta träd ned till följd av bebyggelsen; en 
jätteask (minst 1 m i stamdiameter, en ask om minst 70 cm i 
diameter, en ekefterträdare (minst 50 cm i stamdiameter) och en 
tall om minst 50 cm i stamdiameter, se Figur 58. Förlusten av 
dessa träd innebär en lokalt negativ konsekvens för den 
biologiska mångfalden. I övrigt försvinner en del triviala träd som 
inte pekats ut som värdefulla ur naturvårdssynpunkt och som 
idag står på nuvarande parkeringsyta. En stor del av området 
saknar också växtlighet.  

Ingrepp i befintliga skogsområdet innebär en viss risk för 
fragmentering och påverkan på viktiga habitat här och negativ 
påverkan på biologisk mångfald som följd, exempelvis genom 
förlust av värdefulla strukturer i form av död ved och äldre träd 
med håligheter. För att mildra de negativa konsekvenser som 
ändå uppstår kommer alla värdefulla träd som tas ned 
”återbrukas” i området genom tillskapande av veddpeåer på 
lämpliga platser och som kojmaterial. Inom den nya stadsdelen 

planteras i huvudsak bärande buskar och träd, brynarter väljs där 
mark återställs i slänter och fladdermusholkar placeras nära 
vattnet. 
 
Utmed Ekelundsvägen tas en biotopskyddad yngre planterad 
trädallé ned. Träden som är av arten Lind har i 
naturinventeringen bedömts ha ett lågt biologiskt värde varav 
konsekvenserna av att dessa träd tas bort bedöms som relativt 
låga. Träden ersätts med nya alléträd som planteras i trädrader 
utmed Ekelundsvägen.  

Vid exploatering inom ett redan fragmenterat landskap finns 
möjligheter att aktivt arbeta för att stärka de gröna sambanden i 
den nya kvartersstrukturen och därmed gynna spridning av växter 
och djur. I detaljplanen planeras för bland annat rikligt med nya 
träd längs med gator och i parken samt rikligt med växtbäddar på 
både allmän platsmark och kvartersmark. Detta kan bidra till att 
det på sikt skapas nya ekologiska samband mellan befintliga 
skogsområden och naturområden runt omkring Ekelund. 
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Figur 57.  Bebyggelseförslaget ovan naturvärdesklassningen (Urbio 2021). 

 
Figur 58. Bebyggelseförslaget ovan inmätta träd (Urbio 2021).  
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Den förändrade markanvändningen innebär att permanenta 
barriärer för vissa arter tillskapas i form av ny bebyggelse. Dock 
kan tydliga släpp i bebyggelsen, planteringar samt gröna tak och 
väggar bidra till att barriäreffekten kan mildras och att biologisk 
mångfald lokalt gynnas. Detta är särskilt viktigt för den 
spridningskorridor som löper väster om kontorsbyggnaden och 
vidare norrut samt västerut till grönområdet väster om 
Armégatan. 

En ökad befolkning inom planområdet kan även leda till ett ökat 
slitage på kvarvarande skogsmark i sluttningen öster om 
bebyggelsen. Samtidigt nyttjas skogsområdet redan idag av många 
kojbyggare och besökare.  
 
Fladdermöss 
Förekomsten av lämpliga koloniplatser är sannolikt låg men flera 
grova träd kan i framtiden utveckla lämpliga håligheter och 
därmed förbättra förutsättningarna för fladdermöss avsevärt. 
Idag spelar detaljplaneområdet trots allt med stor sannolikhet en 
roll för fladdermössens spridningsmöjligheter i närområdet. Men 
förutsättningarna skulle kunna förbättras, genom att exempelvis 
förstärka den gröna infrastrukturen mellan områden som redan 
idag hyser rik fladdermusfauna och sätta upp nya koloniplatser 
(holkar). Genom att förbättra förutsättningarna för 
fladdermössen skulle området då få en större betydelse för 
fladdermössens spridning mellan områden som redan idag är 
viktiga fladdermuslokaler, såsom Huvudsta gård, Stockholms 
norra begravningsplats och Hagaparken.  
 

Åtgärder inför fortsatt arbete 

• Förbättra förutsättningarna för fladdermössen i området 
för att förstärka den gröna infrastrukturen mellan 
områden som redan idag hyser en rik fladdermusfauna. 
Koloniplatser (holkar och fladdermushus) sätts med 
fördel upp i närheten av vattnet.  

• Inventera förekomst av vedlevande insekter i områdets 
ekar. En fokusart bör vara den hotade bredbandade 
ekbarkbocken som påträffats i närliggande lokal i 
Tomteboda och Karlbergs slottspark. En 
insektsinventering planeras under sommaren 2022. 
Denna kommer främst att fokusera på delområde 1 och 
5. 

• Studera lämpliga lokaler för etablering av veddepåer, 
mulmholkar och fladdermusholkar inom eller i nära 
anslutning till planområdet. 

• Bärande buskar och träd väljs där nya växter planteras. 

• Brynarter väljs intill naturslänten i väster. 
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Nollalternativets konsekvenser  
Nollalternativet innebär att naturvärdena inom 
detaljplaneområdet till stor del kvarstår likt nuläget. Ingen ny 
bebyggelse kommer att komma till stånd, vilket innebär att 
befintliga grönstråksfunktioner kommer att upprätthållas.  

De ytor som idag är relativt öppna och saknar vegetation eller 
består av unga träd och buskar kommer med tiden att utvecklas 
och unga bestånd utvecklas till äldre. Sammantaget innebär detta 
att naturvärdena och den biologiska mångfalden långsiktigt kan 
stärkas.  

Nollalternativet innebär även att en ökad befolkning i stadsdelen, 
men även i kommunen och regionen, innebär att fler människor 
kommer att visats inom området dagtid. Även på grund av att 
kontorsbyggnadens lokaler hyrs ut, vilket kan medföra en liten 
risk för slitage på befintliga naturmiljöer. I relation till 
planförslaget är dock denna konsekvens försumbar. 
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3.7 Rekreation och strandskydd 
Förutsättningar 
Strandskyddet ska långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång 
till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska 
strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. För 
att tillgodose syftena är det enligt huvudregeln förbjudet att inom 
strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, bland annat att 
uppföra nya byggnader. 

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i 
hela landet. Bestämmelserna gäller oavsett om området är tätt- 
eller glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller 
inte samt oavsett vilka naturtyper eller arter som finns i området. 
Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att 
bestämmelserna ska gälla. Bestämmelserna gäller vid alla kuster, 
sjöar och vattendrag oavsett storlek. Det skyddade området är 
normalt 100 meter från strandkanten både på land och i 
vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. 

Strandpromenaden längs med Ulvsundasjön, Huvudsta 
strandpromenad, är en populär promenadväg på cirka 4 km som 
sträcker sig från Vasastan i Stockholms stad ända till Sundbyberg.   
Området närmast strandlinjen längs Ulvsundasjön är 
vegetationsklädd av buskar och träd (bland annat äldre pilar), se 
Figur 60.  

 
Figur 59. Strandpromenaden längs Ulvsundasjön, sydväst om planområdet. (Iterio, 2021). 

Allmänheten har möjlighet att vistas i delar av Pampas Marina 
som ligger närmast vattnet. En del av området är instängslat. 
Inom området får det även finnas upp till 40 bostäder på vatten 
(husbåtar), varpå området delvis upplevs som privat. I 
båthamnen finns en restaurang som är öppen för allmänheten.  

I detaljplan för Pampas Marina, som är en privatägd 
småbåtshamn, är strandskyddet upphävt. Delar av detaljplanen 
för Pampas Marina ingår i denna detaljplan (fastighet Huvudsta 
4:28) och kommer ersättas med ny detaljplan. Enligt 7 kapitlet 18 
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g § miljöbalken återinträder strandskyddet automatiskt när en 
detaljplan upphävs eller ersätts.  

Naturmarken omkring detaljplaneområdet utgörs i den östra 
delen av planterade oxlar och anlagda gräsytor, längs parkering, 
Ekelundsvägen och gång- och cykelväg längs Ekelundsvägen ner 
mot strandpromenaden. Stigar, hinderbanor och kojor som finns 
i slänten väster om kontorsbyggnaden vittnar om att dessa 
miljöer används för lek och närrekreation för närliggande 
boende, skolor och förskolor, se Figur 60 och i avsnitt 4.1  
Barnperspektiv.  

 
Figur 60. Hinderbana i slänten väster om kontorsbyggnaden. (Iterio, 2021). 

Bedömningsgrunder 
Regler kring att upphäva strandskydd 
Bestämmelser om kommunens möjligheter, i det här fallet Solna 
stad, att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en 
detaljplan finns i 4 kap 17 § plan- och bygglagen. Enligt 7 kap 18 
b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens om 
det finns särskilda skäl, enligt 7 kap 18 c §. Vid alla dispenser och 
upphävanden måste man lämna en fri passage närmast 
vattnet. Prövningen av frågan om särskilda skäl för dispens eller 
upphävande föreligger ska alltid omfatta påverkan på både 
friluftslivet och djur- och växtlivet. I 7 kap 18 c § miljöbalken 
anges de sex särskilda skälen: 

1. Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen 
mark. 

2. Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till 
exempel en järnväg eller större väg och saknar därför 
betydelse för allmänhetens friluftsliv. 

3. Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara 
båthamnar, bryggor, pirar med mera. Sådana bör dock 
inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde 
eller om djur- och växtlivet påverkas på ett icke 
acceptabelt sätt. Samlokalisering bör eftersträvas.  

4. Det avser ett område som behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske 
utanför området.  

5. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske 
utanför området. 

6. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
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Solna stads grönplan 
Solna stad (2020) har arbetat fram en strategi för kommunens 
park- och naturmark. Med rätt planerad grönstruktur gynnas den 
biologiska mångfalden och gör det möjligt för Solnabor och 
besökare att ha nära till ett varierat utbud av aktiviteter och 
upplevelser i park och natur. Solnas parker och natur är en 
självklar del av stadens struktur, viktig för såväl rörelse som vila, 
de utför viktiga ekosystemtjänster och erbjuder inte minst 
estetiska upplevelser.  

I grönplanen redovisas Solna stads definition av olika parker och 
hur närheten till dessa bör planeras. Utgångspunkten är inte att 
det alltid måste finnas alla typer av parker på det avstånd som 
ges. Om tillgång till ett strövområde inom 300 meter finns, 
behöver det inte även planeras för en närpark, i och med att 
tillgängligheten till det gröna rummet redan är uppfyllt.  

• Fickpark, småpark och lekplats – ett litet grönt rum 
som ligger nära bostaden och erbjuder rekreativa värden. 

• Närparker och närnatur – nås på ett säkert sätt i 
förhållande till bostaden och vara stor nog för kortare 
promenaden. Bör ligga på ett avstånd om högst 300 
meter från bostaden/arbetsplatsen.  

• Stadsdelspark – erbjuda olika upplevelser och aktiviteter 
samt ge plats för både rörelse och vila. 

• Stadspark – centralt belägen park, som ska vara 
tillgänglig för stadens alla invånare.  

• Strövområde – Så pass stor att de kan nyttjas för längre 
promenader och för motion, bär- och svampplockning 
med mera. Bör inte ligga längre bort än 2,5 kilometer från 
bostaden.  

I grönplanen har fem övergripande strategier formulerats:  

• Strategi för parker, natur och gröna stråk som en självklar 
del av den hållbara staden. 

• Strategi för optimering av grönstrukturens 
ekosystemtjänster. 

• Strategi för rörelse och vila.  
• Strategi för biologisk mångfald. 
• Strategi för skönhetsupplevelser.  

Konsekvenser planförslaget 
Befintlig slänt väster om kontorsbyggnaden bedöms fortsatt 
komma att nyttjas för lek och närrekreation, både av befintliga 
boende i Västra skogen samt de förskolor som detaljplanen 
möjliggör för samt boende i de tillkommande bostadskvarteren. 

Motionstråk, gång- och cykelvägar kommer att ligga kvar. För att 
motverka att inte allmänheten hindras från att vistas eller röra sig 
utmed strandlinjen nedanför bostadskvarteren är det viktigt att 
gränsen mellan de nya bostadskvarteren och allmän plats görs 
tydlig. I planeringen av detaljplanen ingår även att rusta upp 
strandpromenaden, för att göra den mer attraktiv för både 
boende och besökare. Hur upprustning och utformning av 
strandpromenaden ska göras är ej fastställt i dagsläget.  

Den nya bebyggelsen bedöms inte avskärma allmänheten från 
strandzonen rent fysiskt. En ny allmän gata planeras söder om 
Hamnkvarteret (norr om Pampas Marina), vilket säkerställer 
allmänhetens tillträde och blir en tydlig uppdelning mellan privat 
och allmän. Det kan vara positivt att fler människor bosätter sig i 
området som idag är ganska folktomt, vilket ger en känsla av 
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trygghet då fler människor vistas i stadsrummet under dygnets 
timmar och genom att mer ödsliga områden kan byggas bort. 
Kvarteren närmast vattnet kommer dessutom erbjuda lokaler för 
serveringar med uteplatser etcetera, vilket kan bidra till nya 
sociala målpunkter och mötesplatser i ett strandnära läge. 

 

Figur 61. Planerad bebyggelse inom strandskyddat område. Den röda linjen markerar gränsen för 
strandskyddat område. (Kjellander Sjöberg, 2022). 

En indirekt konsekvens av planen är att detaljplanen innebär att 
fler boende bosätter sig på platsen och därmed nyttjar och rör sig 
i den kvarvarande naturen och strandzonen, vilket är positivt då 
det uppmuntrar till vardaglig motion och främjar folkhälsan. 
Dock kan det ses som negativt i och med att ett ökat antal 
människor som rör sig i naturområdena innebär ett slitage på 
naturen. Det ställer krav på att naturområdena hålls städade både 
av skräp och sly samt att Solna stad planerar för olika typer av 
rekreationsområden inom rimliga avstånd.  

Enligt Solna stads grönplan (2020) nämns det att vid utveckling 
av nya bostadsområden, ska kommuninvånarna ha högst 300 
meter till en fick- eller småpark, högst 800 meter till en 
stadsdelspark samt högst 2,5 kilometer till ett större strövområde. 
Detaljplaneområdet har ett strategiskt läge vid Ulvsundasjön, 
dess strandpromenad samt närheten till rekreationsområden runt 
Huvudsta gård. Det är positivt att strandpromenaden rustas upp i 
och med att platsen förväntas attrahera fler människor till följd 
av detaljplanens genomförande samt en ökad befolkning i 
regionen.  

Den sammantagna bedömningen är dock att allmänhetens 
möjligheter till motion, rekreation och naturupplevelser inom 
området kan tillförsäkras och eftersom området tidigare varit 
ianspråktaget bedöms påverkan på växt- och djurliv som liten.  

Eftersom en ny detaljplan upprättas, sker prövningen av ett 
upphävande av strandskyddet inom ramen för 
detaljplaneprocessen. För att ett upphävande av strandskyddet 
inte ska ges i strid med gällande bestämmelser behöver minst ett 
av de särskilda skälen enligt 7 kap. 18c § punkt 5 miljöbalken 
kunna motiveras. Det skäl som bedöms vara möjligt att tillämpa 
för föreslagen bebyggelse inom strandskyddat område är:  
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• Nr 1: Att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. 

Marken inom 100 meter från strandlinjen är idag till stor del 
redan ianspråktagen och hårdgjord då Pampas marina ligger här 
idag. I och med detta är dessa markytor redan ianspråktagna på 
ett sätt som gör att de saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Ny bebyggelse kommer att lokaliseras på samma plats som 
tidigare byggnad tillhörande marinan. 

Fri passage kommer att lämnas mot marinan och 
rekreationsmöjligheterna i området bedöms stärkas i och med 
planens genomförande. 

I den västra delen av detaljplaneområdet kommer dock ett 
mindre område med naturmark att tas i anspråk. Detta innebär 
en viss negativ påverkan på naturmiljön i skogsområdet, se 
avsnitt 3.6 Naturmiljöer. Sammantaget bedöms påverkan på växt- 
och djurliv inom strandskyddat område som liten. 

Åtgärder inför fortsatt planering 
Flera av de åtgärder som föreslås under avsnitt om naturmiljö 
berör även frågan kring minskad påverkan på naturmiljön inom 
strandskyddat område. 

Nollalternativets konsekvenser  
Gällande strandskyddet förväntas detaljplanen för Pampas 
Marina, där strandskyddet är upphävt, att kvarstå likt nuläget och 
inga andra förändringar inom strandskyddat område planeras i ett 
nollalternativ.  

Inga åtgärder planeras för att förbättra dagens bristfälliga 
tillgänglighet och till stor del kommer möjligheterna för 
rekreation att kvarstå likt nuläget. Ingen upprustning av 
strandpromenaden kommer att göras i ett nollalternativ.  

Genom mer vistelse vid kontorsbyggnaden, till följd av att en 
ökad befolkning i regionen och i kommunen, kan det förväntas 
att det blir fler människor som besöker den redan idag välbesökta 
strandpromenaden längs Ulvsundasjön och slänten intill 
kontorsbyggnaden.   

I ett nollalternativ kommer befintliga infrastruktur att kvarstå och 
utgöra barriärer och stadsbilden förväntas att vara likt nuläget då 
ingen tillkommande bebyggelse antas byggas i närtid.   
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4 Övriga miljöaspekter 
4.1 Barnperspektiv 
Inom ramen för detaljplanen har en övergripande 
barnkonsekvensanalys (BKA) tagits av Iterio (2022) fram i syfte 
att belysa och sätta perspektiv på barns behov i stadsplaneringen. 
BKA:n syftade även till att bedöma hur planförslaget påverkar 
barn och ungas livsmiljö utifrån forskning, framtagna 
planhandlingar och genomfört platsbesök. I detta skede 
genomfördes inga dialoger med barn och unga.  

I arbetet med BKA:n genomfördes ett platsbesök i syfte att 
inventera området för att studera barns framtida rörelsemönster, 
möjlighet till lek, trygghet, tillgänglighet, rekreation med mera. 
Utifrån den bebyggelsestruktur som finns framme analyserades 
denna utifrån ett barnperspektiv. Analyserna i BKA:n utgick ifrån 
tre huvudgrupper med frågeställningar; Boende och vardagsliv, 
Trygghet och tillgänglighet och Miljö och hälsa.  

Det planeras för två förskolor i området. Förskolornas placering 
föreslås i den norra delen av det ombyggda kontorshuset och i 
det norra släntkvarteret. Närmsta förskolor ligger i anslutning till 
Tallbackaskolan (förskolan Augustendal), Granbackaskolan, nära 
ICA Nära Armégatan och längs Arvid Tydéns allé, alla samtliga 
cirka 500 meter från planområdet. Närmsta grundskolor 
(Granbackaskolan, Tallbackaskolan och Internationella skolan) 
ligger cirka 500 meter från planområdet.  

Ur ett barnperspektiv är det positivt att området omvandlas och 
bebyggs med bostäder och förskolor. Förskolorna kan med 
fördel placeras i byggnaderna med gårdar mot slänten, för att 
minimera störningar från trafik. Slänten är en grön oas som 

bjuder in till både spontanlek och fasta aktiviteter och är ett 
positivt inslag i området idag men även när området är utbyggt. 
För att minimera slitaget på slänten är det positivt om 
kompletterande ytor för barn tillskapas på bostadsgårdarna och 
längs strandpromenaden. 

Området är bullerutsatt från vägtrafiken och dess närhet till 
större trafikleder, vilket är negativt. Dock är närheten till slänten 
och strandpromenaden positivt, vilket ger boende en möjlighet 
att lätt ta sig till grönområden av både mindre och större karaktär 
för möjlighet till lek och rekreation. 
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5 Samlad bedömning av 
planförslaget 

Planförslaget för fastigheten Huvudsta 4:28 med flera utgör en 
del av Solna stads översiktsplans vision om en förtätning inom 
Huvudsta.  

En utbyggnad i enlighet med detaljplanen bedöms innebära såväl 
positiva som negativa konsekvenser för människors hälsa och 
miljön. De negativa konsekvenserna 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. 

Nedan görs en sammanfattande bedömning av planen.   

Hur är detaljplanen utformad med 
avseende på miljö och hälsa? 
Planläggningen inom området innebär att offentliga miljöer 
såsom gång- och cykelvägar och grönytor inom och i anslutning 
till planområdet kommer att brukas mer intensivt. Områdets 
framtida grönstruktur är av betydelse för människor, växter och 
djur samt fungerar som buffert mot framtida klimatförändringar.  

Ädellövskog är den dominerande naturtypen i området och här 
finns de hotade trädarterna alm och ask frekvent. Även gammal 
och grov tall är ett karaktäristiskt inslag i området och många av 
dem fungerar som värd för rödlistade signalarter som tallticka 
och reliktbock. Detta tillsammans med viktiga strukturer som 
död ved, gamla grova träd, hällmarker mm ger bedömningen 
”Högt naturvärde” för hela den västra delen av planområdet. 

Utformningen av bebyggelsen har i hög grad anpassats till att 
kunna bevara dessa naturvärden. Både bebyggelsen och 
gångvägen har dragits tillbaka och utformats så att minsta möjliga 
intrång sker. Totalt behöver fyra större värdefulla och inmätta 
träd avverkas till följd av exploateringen, varav en är en Ask om 
ca 1 meter i stamdiameter. Detta innebär lokalt negativa 
konsekvenser ur naturvårdssynpunkt. Det är viktigt att askens 
ved lämnas kvar i området.  

Befintlig vegetation som utvecklat värden och strukturer under 
många år går inte att jämföra med nya trädplanteringar. På lång 
sikt är det dock positivt att det planteras många nya träd samt att 
det anläggs växtbäddar och en park med växtlighet inom 
planområdet. Den nya grönstrukturen bidrar långsiktigt till 
ekologiska spridningsmöjligheter inom området och kan lokalt 
också bidra med en rad ekosystemtjänster såsom klimatreglering, 
biologisk mångfald vattenhantering, rekreation och estetik.  

Beträffande artskydd kommer en kompletterande artinventering 
(bland annat fladdermöss och vedlevande insekter) genomföras 
under sommarhalvåret 2022. 

När befintlig detaljplan upphävs återinträder strandskyddet. Ett 
beslut om upphävande av strandskyddet inom den nya 
detaljplanen kan ges av kommunen under förutsättning att 
beslutet inte ges i strid med gällande bestämmelser. Minst ett av 
de särskilda skälen enligt 7 kap. 18c § miljöbalken måste kunna 
motiveras. I och med att marken inom 100 meter från 
strandlinjen idag till stor del redan är ianspråktagen och 
hårdgjord, då Pampas marina ligger här idag, bedöms dessa 
markytor redan vara ianspråktagna på ett sätt som gör att de 
saknar betydelse för strandskyddets syften (skäl nummer 1). Ny 
bebyggelse kommer att lokaliseras på samma plats som tidigare 
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byggnad tillhörande marinan. Fri passage kommer att lämnas mot 
marinan och rekreationsmöjligheterna i området bedöms stärkas i 
och med planens genomförande. I den västra delen av 
detaljplaneområdet kommer dock ett mindre område med 
naturmark att tas i anspråk. Detta innebär en viss negativ 
påverkan på naturmiljön men sammantaget bedöms påverkan på 
växt- och djurliv inom strandskyddat område som liten. 

Planen bedöms inte försvåra ett uppfyllande av MKN i 
Ulvsundasjön, utan snarare bidra till denna del av 
avrinningsområdet genererar mindre föroreningar efter en 
byggnation jämfört med före. Med föreslagen höjdsättning 
bedöms heller inga lågpunkter skapas där stående vatten skulle 
kunna skada fast egendom eller påverka framkomligheten 
negativt.  

Planförslaget innebär att risken för exponering av 
markföroreningar bedöms minska något, i och med att 
fyllnadsmassor delvis kommer att schaktas bort. Inom fastighet 
Huvudsta 4:28 föreslås kompletterande provtagningar där 
befintliga byggnader rivs för att få en komplett bild av 
föroreningssituationen och om eventuella ytterligare åtgärder 
krävs.  

Trafiken på vägar inom planområdet men i synnerhet på E4/E20 
innebär att utsläpp till luft inklusive buller kan innebära negativa 
konsekvenser för människors hälsa. Utformning och placering av 
bebyggelsen och innergårdar har gjorts för att klara uppsatta 
riktvärden för buller. Framtagen bullerutredning visar att samtliga 
nya byggnader får minst en sida med högst 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå och gemensamma uteplatser med högst 70 dB(A) 
maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan skapas på 
gårdarna. Därmed uppfylls gällande riktvärden för buller.  

Miljökvalitetsnormer för ytvatten och 
utomhusluft 
Detaljplanen bedöms inte äventyra möjligheten att uppfylla 
miljökvalitetsnormer för ytvatten eller utomhusluft. Med 
föreslagna dagvattenåtgärder bedöms planförslaget leda till en 
förbättring jämfört med nuläget och gällande 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft klaras inom hela 
planområdet.  

Planens påverkan på miljöbalkens och 
PBL:s hänsyns- och hushållningsregler 
Förslaget kan anses förenligt med 2 och 3 kap. miljöbalken i det 
avseende att det inte medför skada eller olägenhet av väsentlig 
betydelse för människors hälsa eller säkerhet. När det gäller val 
av plats föreskriver 3 kap. 1 § MB och 2 kap. 2 § PBL att mark- 
och vattenområden används för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. 

Planens genomförande innebär en förtätning i ett centralt och 
strategiskt läge i Solna men med direkt närhet till Stockholms 
innerstad. Detta medger goda förutsättningar för effektivt 
markutnyttjande samt skapar goda möjligheter för att stärka och 
utveckla goda kollektivtrafik-förbindelser. Planen medför också 
möjlighet att tillskapa och utöka serviceutbudet vilket också. talar 
för hushållnings-bestämmelserna. 

Stora delar av marken inom planområdet är i huvudsak redan 
ianspråktagen av bebyggelse och hårdgjorda ytor såsom parkering 
och vägar. Utveckling som succesivt har skett i området senaste 
årtionde har inneburit en stegvis förändring och fragmentering av 
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landskapet. Sett ur ett regionalt perspektiv innebär principen att 
”bygga staden inåt” att större sammanhängande grönområden, 
som är av värde för både biologisk mångfald och rekreation kan 
bevaras och utvecklas, medan redan exploaterad mark tas i 
anspråk för ny stadsbebyggelse. Med stöd av ovanstående kan det 
därmed anses vara god hushållning med mark- och naturresurser 
att fortsätta använda den redan ianspråktagna marken för att 
skapa en tätare stadsdel.  

På gång- och cykelavstånd kommer boende och besökare enkelt 
att kunna ta sig till Stockholms city. Området är även bra beläget 
ur kommunikationssynpunkt då en sekundär tunnelbaneuppgång 
till Västra skogens tunnelbanestation kan möjliggöras inom den 
nya stadsdelen. Västra skogen är en bra kollektivtrafiknod, där 
byte till ett flertal busslinjer in till Stockholm city och andra delar 
av Solna är möjlig.  

Planens direkta påverkan på riksintressen 
Detaljplanen berör direkt ett riksintresse, riksintresse för 
kommunikationer – E4/E20. Utvecklingen av Ekelund tar 
hänsyn till trafikleden har vidtagit riskreducerande- och 
skyddsåtgärder beträffande risker och buller trafikleden. 

Planförslaget bedöms inte medföra risk för påtaglig skada på 
berört riksintresse. 
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6 Fortsatt planering och arbete 
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, enligt 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 MKB:n 
ska innehålla en redogörelse för ”de åtgärder som planeras för 
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av planen eller programmet medför”, enligt 
6 kap 12 § punkt 9, miljöbalken. Uppföljningen kan bygga på 
befintliga övervakningsprogram, exempelvis kommunens ansvar 
vad gäller uppfyllelse av MKN 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 fortsatta uppföljningen bör ett miljökontrollprogram tas fram, 
vilket kan ingå som bilaga till exploateringsavtalet och vidare 
bevakas i samband med bygglov. I miljökontrollprogrammet bör 
både konkreta krav vad gäller fortsatta utredningar samt 
anpassning av bebyggelsens placering, materialval och byggtid 
ingå. Även skötsel och kompensationsåtgärder för att utveckla 
områdets nuvarande naturvärden bör ingå i detta. 

För att exemplifiera uppföljningen av specifika krav/åtgärder kan 
nedan nämnas: 

• Reningsåtgärder ska genomföras i enlighet med 
framtagen dagvattenutredning, detta för att 
tillförsäkra att vattenkvaliteten i Ulvsundasjön inte 
påverkas negativt och för att säkra att MKN för 
ytvatten klaras.  

• Andra åtgärder handlar om att följa upp 
föroreningssituationen och göra provtagningar inom 
Huvudsta 4:28, som ej varit möjliga i detta skede, när 
byggnaderna inom fastigheten rivits.  

• Även föreslagna bullerskyddsåtgärder bör följas upp 
och bullermätningar bör göras i samband med 
slutbesiktning.  

• Föreslagna åtgärder för att minska de negativa 
konsekvenserna för den lokala naturmiljön bör följas 
upp inför granskning av detaljplanen. 

• Under sommarhalvåret 2022 ska en artinventering 
göras för att komplettera kunskapen om områdets 
naturvärden. 

Inför granskning av detaljplanen kommer förslag på uppföljning 
av den betydande miljöpåverkan beskrivas mer noggrant.  
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7 Riktningsanalys nationella 
miljömål 

Miljömålssystemet i Sverige består av ett generationsmål, 16 
miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Sveriges miljömål är 
det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av 
de globala hållbarhetsmålen. Generationsmålet är ett 
övergripande mål som inriktar den svenska miljöpolitiken och är 
vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser” 

För detaljplanen har 10 nationella miljökvalitetsmål bedömts vara 
relevanta att utvärdera. Sex av målen (Bara naturlig försurning, 
Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Myllrande våtmarker, Ett rikt 
jordbrukslandskap och Storslagen fjällmiljö) bedöms inte vara relevanta 
att beakta i föreslagen exploatering. Planen bedöms i flera 
avseenden påverka målen i både positiv och negativ riktning. 
Med detta menas att planförslagets markanvändning och 
föreslagna åtgärder kan verka både i positiv och negativ riktning 
beroende på vad som utvärderas inom ramen för målet. Nedan 
följer en utvärdering av de för detaljplanen relevanta miljömålen. 

För miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft 
bedöms detaljplanen påverka målen i både positiv och negativ 
riktning. Planområdet kommer att ha goda 
kollektivtrafikförbindelser med både buss och tunnelbana. 
Invånarna i Huvudsta ges därför goda förutsättningar till att välja 
alternativ till bilen. Nya gång- och cykelvägar kommer att ansluta 
till regionala och den befintliga strandpromenaden längs med 

Ulvsundasjön planeras att rustas upp inom ramen för 
detaljplanen.  

I den fortsatt planeringen kan ytterligare åtgärder föreslås för att 
minska negativ klimatpåverkan, såsom energieffektiva hus, 
klimatsmarta lösningar för de boende, attraktiva cykelparkeringar. 
MKN för partiklar, PM10, överskrids i ett planalternativ på delar 
av vägbanan för E4/E20 Essingeleden, men klaras intill de 
planerade byggnadernas fasader. Högst halter längs med 
Ekelundsvägen uppgår till dygnsmedelhalter mellan 25–30 µg/m3 
PM10. Beräknade dygnsmedelhalter inom det planerade 
bostadsområdet är i intervallet 20–25 µg/m3. Dessa siffror är 
båda under gränsen för att MKN ska överskridas.  

Miljömålet för årsmedelvärde är svårast att uppnå. Om halten är 
högre än 15 µg/m3 uppnås inte miljömålet. Med mycket liten 
marginal beräknas miljömålen för dygnsmedelvärde (vid högre än 
30 µg/m3 uppnås inte miljömålet) och årsmedelvärde att uppnås 
intill fasad vid alla planerade byggnader. Miljömålet för PM10 
uppnås inte inom vägområdet för E4/E20 samt dess av- och 
påfartsramper med omnejd. 

Planförslaget bedöms sammantaget verka i både positiv och 
negativ riktning för måluppfyllelse för målen Giftfri miljö, 
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i 
balans och Grundvatten av god kvalitet. Förutsatt att 
förorenade fyllnadsmassor schaktas bort och att inga nya 
påträffas över KM vid provtagning av Huvudsta 4:28 samt att 
dagvattenåtgärderna som föreslås i framtagen dagvattenutredning 
kommer till stånd, kan utbyggnaden medverka till uppfyllelse av 
miljömålen då föroreningssituationen blir bättre än idag.  
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Om kombinationer av olika LOD-anläggningar tillämpas i 
detaljplanen (i enlighet med framtagen dagvattenutredning) 
bedöms de föreslagna LOD-anläggningarna tillsammans klara 
reningskravet om att föroreningsbelastningen ej får öka. Om 
onödig gödsel på grönytor och miljöfarliga ämnen i byggmaterial 
undviks kan föroreningsbelastningen bli ännu mindre än vad 
framtagna schabloner i dagvattenutredningen visar. Detta 
sammantaget innebär att detaljplanen inte motverkar 
måluppfyllelse 

Utbyggnaden bedöms verka i både positiv och negativ riktning 
för miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. 
Idag finns vissa utpekade värdefulla naturmiljöer inom och i 
anslutning till planområdet som naggas i kanten till följd av 
bebyggelsen. Stor del av den värdefulla natur och värdefulla träd 
som inventerats kommer att bevaras, vilket är positivt. 
Kvarvarande grönytor och gröna stråk är, utöver det ekologiska 
värdet, även positivt ur rekreationssynpunkt och pedagogiskt 
lärande.  

Detaljplaneförslaget bedöms delvis påverka områdets 
naturmiljöer negativt genom att den nya bebyggelsen kan 
försämra spridning av arter mellan södra delarna av området upp 
norrut om Huvudsta och österut mot Tomteboda, vilket innebär 
att själva bebyggelsen kan innebära en tillkomst av nya barriärer. 
Hur områdets framtida funktion som spridningsväg slutligen 
kommer att påverkas av den nya bebyggelsen, beror dock i hög 
grad av hur kommande detaljplanering och fortsatt utformning 
av bebyggelsens struktur tar hänsyn till betydelsefulla 
spridningssamband och biotoper. Det är positivt att gröna tak 
planeras att anläggas, vilket har flera biologiska och estetiska 
fördelar, förutsatt att ett tak om minst 10 cm substratdjup 

anläggs. Ett sådant tak tillåter ett vegetationssystem med 
ängskaraktär och möjlighet till mikroklimat, vilket även gynnar 
den biologiska mångfalden i området, vilket delvis kan mildra den 
spridningsbarriär den tillkommande bebyggelsen kan innebära.  

Planförslaget bedöms verka i både positiv och negativ riktning 
för uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö. Den nya 
planerade bebyggelsen med bostäder, sociala bostäder, förskolor 
och lokaler i bottenvåning, innebär att värden knutna till 
biologisk mångfald och närrekreation minskar, vilket verkar emot 
måluppfyllelse. Dock innebär utbyggnaden även att nya 
rekreativa, sociala och rumsliga upplevelsevärden skapas och 
tillvaratas. Nya gång- och cykelvägar kommer att byggas och 
strandpromenaden längs med Ulvsundasjön kommer att rustas 
upp, vilket ger området bättre kopplingar mot vattnet och 
tydligare platsbildningar. Med rätt åtgärder bedöms både buller 
och MKN kunna hanteras så att boende kan erbjudas bra 
livsmiljöer. Den nya bebyggelsen kan skapa en skärm mellan 
befintliga bostadskroppar och E4/E20 Essingeleden, vilket 
innebär att detaljplanen bidrar till måluppfyllelse.  
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1 Bakgrund och syfte 
 

1.1 Uppdraget 
HSB/Aros Bostad planerar att utveckla Ekelund/Pampas-området 
med nya bostäder och kontor. Planförslaget innehåller främst nya 
bostadskvarter, men även ombyggnad av en bevarad del av de 
befintliga kontorshusen på platsen. Detaljplanen möjliggör även en 
tillkommande entré till Västra skogens tunnelbanestation inom 
planområdet. 
 
HSB/Aros Bostad har tillsammans med Solna stad tagit fram ett 
förslag till ny detaljplan och Iterio har haft i uppdrag att utreda de 
trafikala frågorna inom detaljplanen. 
 
Utredningen omfattar trafik för samtliga trafikslag inklusive parkering. 
Utredningen har även omfattat förslag till gatuutformning som sedan 
arbetats in i plankartan och illustrationsmaterialet. 
 
Konsekvenser ur ett barnperspektiv har hanterats i en separat 
Barnkonsekvensanalys (Iterio). Utredningar gällande ny 
tunnelbaneuppgång har utretts parallellt av Sweco. 
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2 Planeringsförutsättningar 
2.1 Översiktsplan 
Solnas kommunfullmäktige antog 2016 en ny översiktsplan, som 
aktualitetsförklarades år 2020, med sikte på 2030. Solna växer och 
målet är att bygga sammanhållna, levande och trygga stadsmiljöer som 
förenar innerstadens promenadstad med närheten till natur.  
 
Huvudsta pekas ut som ett av Solnas stora utvecklingsområden med 
potential för både bostadsbebyggelse och arbetsplatser. I planen 
föreslås området kring Pampas och Ekelund, beläget i Huvudstas 
sydöstra del, att kompletteras med ny bebyggelse samt en möjlig 
sekundär entré till Västra Skogens tunnelbanestation. 
 

2.2 Cykelplan 
Solnas cykelplan antogs 2016 och aktualiserades 2020. Planen 
understödjer översiktsplanens ambitioner att det ska vara 
möjligt att gå och cykla i hela staden. Syftet med planen är att skapa 
förutsättningar för ett cykelnät som gör det attraktivt att välja cykeln 
som transportmedel. 
 
Stadens viktigaste länkar är uppdelade i regionala cykelstråk respektive 
huvudcykelstråk. De regionala cykelstråken ska följa de mått och 
standarder beskrivna i Stockholms regionala cykelplan. Huvudstråken 
ska följa rekommendationer i GCM-handboken.  
 
Tabell 1. Bredder på dubbelriktat gång- och cykelstråk i Solna  

Dubbelriktad gång- och cykelbana  

Regionalt stråk minsta mått  4,3 m (1,8 m gång, 2,5 m cykel)  

Regionalt stråk god standard  5,3 m (1,8 m gång, 3,5 m cykel)  

Huvudcykelstråk, separerat  
≥ 5,1 m (1,8 m gång, 0,3 m skyddszon, 
2,25 - 3 m cykel)  

Huvudcykelstråk, oseparerat  3 - 4 m  

2.3 Parkeringsnorm 
Kommunstyrelsen antog i november 2021 en ny parkeringsnorm för 
Solna stad, vilken specificerar antalet bil- och cykelparkeringsplatser för 
bostäder och kontor. Parkeringsnormen är lägesbaserad med hänsyn till 
vilken zon inom kommunen parkeringsplatserna kommer att lokaliseras 
och erbjuder möjlighet till reducering av antalet bilparkeringsplatser 
baserat på tillämning av mobilitetsåtgärder. I utredningsarbetet har 
denna nya parkeringsnorm inarbetats (se Avsnitt 4.5). 
 

2.4 Plan för säkrare och tryggare skolvägar 
Med avsikt att stödja arbetet med att skapa säkra och trygga 
trafikmiljöer i närhet av stadens skolor samt längs stråk till och från 
skolorna har Solna stad tagit fram Plan för säkrare och tryggare 
skolvägar. Planen syftar till att redovisa åtgärder och förslag på hur 
staden bör arbeta långsiktigt med dessa frågor för att höja 
trafiksäkerheten och den upplevda tryggheten i stadens trafikmiljöer. 
För att omsätta arbetet med säkrare och tryggare skolvägar i praktiken 
redovisas diverse åtgärdsförslag i planen, vilka bland annat inrymmer 
åtgärder kopplade till den fysiska miljön. 
 

2.5 Angränsande projekt och planer 
Mälarbanan 
För att möjliggöra ökad turtäthet och förbättra framkomligheten 
bygger Trafikverket ut Mälarbanan från två till fyra spår. 
Pendeltågstrafiken får egna spår och kan utöka turtätheten samtidigt 
som framkomligheten för fjärr- och regionaltåg ökar.  
 
Trafikverket och Solna stad har i samband med projektet avtalat om att 
delar av Mälarbanan genom Solna ska förläggas i tunnel för att 
möjliggöra ny exploatering i Huvudsta. Dessutom ska en ny hållplats 
för pendeltågen anläggas i Huvudsta. Detaljplaneförslaget innehåller 
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förutom Trafikverkets utökade järnvägsområde även förslag till ny 
exploatering. 
 
Längs Mälarbanans intunnling samt på mark som frigörs genom 
planens genomförande föreslås ny bebyggelse i form av bostäder, 
kontor och verksamheter med kringliggande park- och gatumiljöer. 
Totalt planeras för cirka 1000 nya bostäder och 100 000 m2 kontor. 
Nya kopplingar planeras att skapas för såväl gående och cyklister som 
bilister över järnvägen, vilket kopplar ihop stadsdelarna Skytteholm och 
Huvudsta. Planförslaget har varit på samråd under våren 2021. 
 

 
Figur 1. Planförslag för utveckling längs Mälarbanan. 

Utveckling av Solnavägen 
Solna stad planerar för att Solnavägen ska få en mer stadsmässig 
utformning och omformas från trafikled till en levande stadsgata med 
fokus på gång-, cykel- och busstrafik. 
 
Flertalet projekt pågår, vilka tillsammans planerar för utvecklingen av 
stadskvarter med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. 
Under de kommande åren planeras cirka 5 000 nya bostäder, nya 
arbetsplatser och ny service uppföras längs gatan. 
 

Ny skola och bostäder i Huvudsta 
Solna stad har tagit fram ett planförslag för ny bebyggelse i Huvudsta. 
Förslaget innebär att cirka 250 nya lägenheter i flerbostadshus och 29 
nya radhus skapas, samt att befintlig skolbyggnad ersätts med en ny 
skola för cirka 750 – 900 elever. Dessutom innebär planförslaget att 
området får delvis ny gatustruktur, genom att Armégatan omvandlas 
från trafikled till stadsgata. Detta medför en bättre trafikmiljö i området 
för fotgängare, cyklister och bussresenärer. 

Nya kontorslokaler i Huvudsta 

Solna stad planerar att möjliggöra för byggnation av kontorshus i 
Huvudsta/Karlberg. Planen omfattar även ett entrétorg mot 
Ekelundsvägen samt mot en ny gata som skapas. Detaljplanen antogs i 
kommunfullmäktige under februari 2020. 
 

 
Figur 2. Streckade linjer utgör ungefärligt planområde, beläget norr om Ekelundsvägen. Bild: 
Solna stad (2020).  
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3 Nulägesbeskrivning  
Planområdet är beläget invid vattnet i Huvudstas sydöstra del, mellan 
Karlbergs slott och Huvudsta gård i Solna. Intill området är Västra 
Skogens tunnelbanestation belägen. 
 

3.1 Området 
Området kring stadsdelen Huvudsta och området Västra Skogen är 
relativt tätbebyggt, med flerfamiljs- och kontorshus främst tillkomna 
under 1960- och 1970-talet. Det har ett varierande innehåll med allt 
från bostäder till arbetsplatser, verksamheter, service, skolor samt 
idrotts- och rekreationsytor. Flertalet parklekytor och lekplatser är 
belägna i grönområden mellan byggnaderna. 
 
Planområdet ligger i utkanten av kommunen, nära Ekelundsbron som 
ansluter till Kungsholmen och Hornsbergs Strand. Huvudsta Centrum, 
Västra Skogen och Hornsbergs Strand är noder för handel, 
verksamheter och kollektivtrafik. Inom planområdet finns i dagsläget 
en större kontorsbyggnad samt parkeringsytor belägna. 
 
I anslutning till planområdet mot Ulvsundasjöns strand finns Pampas 
Marinas småbåtshamn och strandpromenad österut längs med 
Karlbergskanalen, som leder bort mot S:t Eriksplan och Vasastan, samt 
västerut mot bland annat Huvudsta gård. Rekreationsytor finns i 
närområdet genom skogsslänten upp mot Västra skogen intill 
planområdet samt Karlbergsparken som erbjuder såväl öppna 
grönområden som motionsspår, Karlbergs slott och Augustendals 4H-
gård. 
 
Flertalet skolor och förskolor finns belägna kring områdena Västra 
Skogen, Ingenting och Huvudsta Centrum. 
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Figur 3. Målpunkter kring planområdet.  
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3.2 Gångstråk

 
Figur 4. Gångstråk kring planområdet. 

Huvudsta är ett trafikseparerat område med 
gångstråk av varierande karaktär. Det huvudsakliga 
gångvägnätet består av separerade gångvägar som går 
genom parker och bostadsområden på en lägre nivå 
än bilvägnätet. Längs större gator består 
gångvägnätet av gångbanor utmed vägnätet, dock är 
parkstråken ofta det genaste vägarna att ta sig fram 
på i området. Längs vattnet mot Ekelundsbron samt i 
Karlbergsparken utgörs gångstråken av stigar och 
motionsspår. 
 
Parkstråken är oseparerade, asfalterade gång- och 
cykelbanor. På vissa sträckor separeras trafikslagen 
genom målad linje. På de sträckor där separering från 
cykel saknas kan konflikter mellan gång- och 
cykeltrafikanter uppstå. Stråken närmast planområdet 
kan bitvis upplevas underdimensionerade, med en 
bredd om cirka 1,5–2 meter. I området kring Västra 
Skogen är gångstråken bredare, med en generell 
bredd om cirka 2,5 meter. 
 
Det planskilda, trafikseparerade gångvägnätet i Västra 
Skogen är framkomligt och trafiksäkert, men kan 
upplevas som mindre orienterbart och otryggt  
under dygnets mörka timmar.  Bebyggelsen vänder 
sig generellt från gatorna och det finns få målpunkter 
längs med gatorna. Tillgängligheten mellan gångstråk 
på olika nivåer brister ofta, och i vissa fall utgör 
endast trappor koppling mellan stråken. 
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3.3 Cykelstråk

Figur 5. Cykelstråk kring planområdet. 

Flera huvudcykelstråk samt ett regionalt cykelstråk, utpekade 
i Solna stads Cykelplan, korsar planområdet. Standarden på 
dessa cykelstråk varierar, och brister på respektive stråk 
redovisas i cykelplanen. Framför allt noteras att 
korsningspunkter ofta brister i framkomlighet för 
cykeltrafikanter, med specifika problempunkter norr och 
sydöst om planområdet, där flera stråk korsar varandra. 
Trafiksäkerhetsproblem noteras norr om planområdet, vid 
korsningspunkterna, samt inom planområdet, där Karlbergs 
strand ansluter till Ekelundsvägen. 
 
Det regionala cykelstråket Sundbybergsstråket sträcker sig 
längs strandlinjen genom och förbi planområdet. Det går det 
till stor del på separerade gång- och cykelbanor. Stråket håller 
generellt en god standard, men är underdimensionerat enligt 
minsta mått för regionala cykelstråk. Genom planområdet 
brister stråket i utformning, då den separerade cykelbanan 
övergår till cykling i blandtrafik. 
 
Huvudcykelstråk 1 går norr om planområdet i öst-västlig 
riktning, på en gång- och cykelbana utan separering mellan 
gående och cyklister. Huvudcykelstråk 2 börjar i 
korsningspunkt norr om planområdet och sträcker sig 
västerut, på såväl separerad som oseparerad gång- och 
cykelbana. Huvudcykelstråk 3 sträcker sig från Ekelundsbron, 
längs Ekelundsvägen förbi planområdet och i norrgående 
riktning. Förbi området går stråket på separerad gång- och 
cykelbana. Uppgradering av Huvudcykelstråk 3 längs 
Ekelundsvägen pågår. Alla huvudstråk håller god standard 
enligt riktlinjerna för minsta bredd.  
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3.4 Kollektivtrafik

 
Figur 6. Kollektivtrafik kring planområdet. 

Kollektivtrafiknätet i närområdet består av tunnelbanans blå 
linje mellan Kungsträdgården och Akalla/Hjulsta samt lokala 
busslinjer 113 (Solna Centrum-Blackebergs gård), 152 (Solna 
Centrum-Liljeholmen), 196 (Stockholm C-Hjulsta), 197 
(Stockholm C-Sollentuna) och 507 (Västra Skogen-Odenplan). 
 
Närmaste busshållplatser är belägna cirka 200–400 meter 
väster om planområdet vid tunnelbaneuppgången i Västra 
Skogen och vid Armégatan samt cirka 350 meter norr om 
planområdet vid Terminalvägen. Planområdet har därmed en 
god kollektivtrafikförsörjning utifrån Trafikförvaltningens 
riktlinjer (2018), enligt vilka närmaste hållplats ska finnas inom 
motsvarande 400 meter radiellt avstånd och närmaste hållplats 
för stomtrafik ska finnas inom motsvarande 700 meter radiellt 
avstånd. Dock får de rådande höjdskillnaderna och kopplingar 
med trappor mot Västra Skogen en negativ påverkan på 
tillgängligheten till kollektivtrafiken i området. 
 
Tunnelbanans linjer har en turtäthet om 7 minuter under 
högtrafik och ca 10 minuter under lågtrafik. Busslinjer 113 och 
507 går i kvartstrafik under högtrafik samt i halvtimmestrafik 
under resterande timmar samt helger. Linje 152 avgår cirka var 
tjugonde minut. Linjer 196 och 197 är nattbussar och går i 
halvtimmestrafik under vardagar mellan cirka 01.00 och 04.00. 
På andra sidan Ekelundsbron vid Hornsbergs Strand ligger 
busshållplats trafikerad av linje 65 (Fredhäll-Skeppsholmen), 
vilken avgår cirka var tjugonde minut. 
 
På cirka 1,5–2,5 kilometers radiellt avstånd är Solna och 
Sundbyberg centrum belägna, vilka är stora 
kollektivtrafiknoder med omstigning mellan 
kollektivtrafikslagen och som även trafikeras av pendeltåg.  

0 

G 

• 

1 ,., 

Planområde 

Tunnelbanelinje 

Tunnelbanestation 

Busslinje 

Bussl-.lllplals 

I 

I 
I 

' I 

' ' 
' I 

'\ I 

I 
I 

) ' 
I ' 

\ 
\ 

i 

iterio 



 
12 

3.5 Motorfordonstrafik / huvudsakligt gatunät

 
Figur 7. Huvudsakligt gatunät kring planområdet. 

Längs, och delvis genom, planområdets östra del går 
Ekelundsvägen, vilken sträcker sig från Ingenting i 
norr till Ekelundsbron över till Kungsholmen i söder. 
Ekelundsvägen har i dagsläget 2+2 körfält förbi och 
norr om planområdet. 
 
Även lokalgatan Karlbergs strand korsar planområdet, 
och sträcker sig till längs stranden till Huvudsta gård. 
Huvud- och lokalgatorna Armégatan, Johan Enbergs 
väg och Terminalvägen är belägna väster och norr om 
utredningsområdet. Via Armégatan nås målpunkter 
belägna i Västra Skogen och Huvudsta. 
 
Planområdets befintliga bebyggelse nås via Karlbergs 
strand samt mindre lokalgator och infarter inom 
området. Via dessa angörs även områdets 
parkeringsytor. Flertalet parkeringsmöjligheter finns 
tillgängliga i närområdet, främst i Västra Skogen. 
 
Planskilt intill området går Essingeleden (E4/E20), 
vilken är en tungt trafikerad trafikled väster om 
Stockholms innerstad. Södergående ramper angör till 
en cirkulationsplats strax norr om planområdet. 
Pampaslänken startar i en andra cirkulationsplats norr 
om planområdet och kopplar Huvudsta till centrala 
Stockholm via Klarastrandsleden västerut. 
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4 Föreslagna lösningar och konsekvenser  
Detaljplaneförslaget för Huvudsta 4:28 m.fl. innehåller ny bostads och 
kontorsexploatering samt ändringar av infrastrukturen i området.  
 
Ekelundsvägen får genom planen en ny utformning av mer stadslik 
karaktär och utformas för framtida busstrafik med möjligt nytt 
hållplatsläge i höjd med den nya parken. Längs Ekelundsvägen planeras 
tre nya bostadskvarter samt en friliggande byggnad att byggas. 
 
Planområdet får en ny genomgående nordsydlig lokalgata, Hamnallén. 
Den utgör ett grönt/socialt stråk genom området. Gatan knyter ihop 
interna rörelsestråk och förbinder målpunkter i området. Två tvärgator 
kopplar Hamnallén till Ekelundsvägen och fungerar som infarter till 
området. Väster om Hamnallén bevaras en del av befintlig 
kontorsbyggnad, som byggs om och till. Norr och söder om den 
bevarade kontorsbyggnaden uppförs bostadskvarter längs med 
Hamnallens västra sida. Mellan kvarteren kopplas de nya gångstråken i 
området till befintliga parkstråk väster om planområdet. 
 
Centralt i området planeras en ny park, vilken omringas av gångytor. 
Parken planeras att bli en mångfunktionell grönyta för lek och spel. 
Ytan angränsar till ett mindre torg, från vilken en ny planerad uppgång 
till Västra skogens tunnelbanestation kan nås. Även den planerade 
busshållplatsen nås direkt via parken. 
 
Längs vattnet skapas ett nytt stråk som består av Hamntorget och 
Bryggan. Hamntorget omfattar stråk för gående, cyklister och 
begränsad motorfordonstrafik och ansluter mot befintliga höjder vid 
Pampas marina. Bryggan är en bred gångyta på en övre nivå anpassad 
husets entréer och kan även innehålla uteserveringar. Stråket utgör ett 
viktigt socialt och rekreativt stråk för såväl boende som besökare. 
Hamntorget ansluter i väster till Hamnallén och i öster till 
Ekelundsvägen och möjliggör rundkörning för leveranser och 

avfallshantering runt Hamnkvarteret (kvarteret närmast vattnet). 
Pampas marinas befintliga tillfart ligger kvar i befintligt läge parallellt 
med Hamnalléns avslutning i väster mot Hamntorget.  

 
Figur 8. Föreslagen ny struktur.  
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4.1 Gångtrafik 

 
Figur 9. Föreslaget gångvägnät i området. 

 
Planen för området är att skapa ett gångvägnät som upplevs som gent, 
sammanhängande, trafiksäkert och orienterbart. 
 
Befintligt separerat gångstråk längs Ekelundsvägens västra sida förflyttas 
något i östlig riktning och utformas i stället som en gångbana längs med 
gatan, för att ge gatan en mer stadsmässig karaktär förbi planområdet. 
Befintlig gångbana vid Karlbergs strand förlängs enligt förslaget upp 
genom området via den nya Hamnallén, vilken sträcker sig förbi parken 
och förbinder till kringliggande gångytor. Där Hamnallén passerar parken, 
i höjd med den nya planerade tunnelbaneentrén, föreslås generösa 
passager som upphöjda gångfartsytor. I öst-västlig riktning kopplar 
gångbanor längs Hamnallén samman med gångstråket längs 
Ekelundsvägen via gångbanor längs tvärgående gator inom området samt 
via gångytor i och runt parken. Genomgående gångstråk med separata 
gångbanor föreslås därmed genom hela området. 
 
Befintligt gångstråk längs Pampas marina är beläget utanför planområdet 
och behålls i sin nuvarande utformning med trappa upp till gångbana vid 
Karlbergs strand, Stråket kompletteras med en gångmöjlighet över 
”bryggan” direkt söder om det närmaste nya kvarteret som ansluter via 
ramp och trapp till befintligt stråk öster om marinan. 
 
Den nya strukturen kopplas till det omkringliggande befintliga 
gångvägnätet. Mot Västra Skogen i väster är det stora höjdskillnader 
varför vissa kopplingar utgörs av trappor. Samtliga gator inom 
planområdet utformas för låga fordonshastigheter vilket förbättrar 
trafiksäkerheten för gående som behöver passera. 
 
Gångbanor inom området ska ha en fri bredd om minst 2,5 meter, för att 
både fungera väl och underlätta god drift. 
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4.2 Cykeltrafik 

 
Figur 10. Föreslaget cykelvägnät och cykelparkeringar i området. 

 
Cykelvägnätet inom utvecklingsområdet ska upplevas som gent, 
sammanhängande, trafiksäkert och orienterbart. Cykelvägnätet inom 
planområdet kompletterar och kopplas till det övergripande cykelvägnätet. 
Det ska även säkerställa möjligheten att cykla tryggt och säkert inom 
området för att kunna nå cykelparkeringar vid olika målpunkter. 
 
Då området förväntas ha låga flöden av motorfordonstrafik sker cykling 
till största del i blandtrafik på lokalgatorna inom området. 
 
Den dubbelriktade, separata cykelbanan längs Ekelundsvägen flyttas, likt 
gångbanan, något i österut närmare gatan. Denna cykelbana är fortsatt en 
del av Huvudcykelstråk 3 enligt Solna stads Cykelplan. 
 
Det regionala cykelstråket Sundbybergsstråket, sträcker sig från 
Ekelundsbron, genom planområdets södra del, via Karlbergs strand mot 
centrala Huvudsta, kan läggas om på två sätt i den nya strukturen:  

• Alternativ 1 – via Hamnallén och den södra tvärgatan till 
Ekelundsvägen 

• Alternativ 2 – via ny ramp/lokalgata mellan det södra kvarteret 
och marinan vidare mot Ekelundsvägen 

 
Båda alternativen innebär att cyklister hänvisas till att cykla i blandtrafik 
och även om trafikmängderna är låga i området så uppfyller det inte fullt 
ut stadens tänkta standard på sträckan. 
 
Cykelbanan utmed Ekelundsvägen utformas med en fri bredd om 3,0 
meter. 
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4.3 Kollektivtrafik 

 
Figur 11. Föreslaget kollektivtrafiknät i området. 

 
Planområdet har i dagsläget god kollektivtrafikförsörjning sett till 
Trafikförvaltningens riktlinjer om gångavstånd (2018). Dock är befintliga 
kollektivtrafikhållplatser relativt otillgängliga sett från planområdet, på 
grund av de rådande höjdskillnaderna mot Västra skogen. För att minska 
andelen bilanvändning i området och öka tillgängligheten till 
kollektivtrafiken behöver mer tillgängliga hållplats- och stationslägen 
säkerställas inom planområdet.  
 
Detaljplanen möjliggör en tillkommande entré till Västra skogens 
tunnelbanestation vilket ökar tillgängligheten till kollektivtrafik inom 
området. Uppgången föreslås centralt i planområdet, i anslutning till 
områdets planerade park. 
 
Ekelundsvägen utformas för att kunna nyttjas för busstrafik i framtiden 
och ett nytt hållplatsläge kan placeras i höjd med den föreslagna parken. 
Med en ny busslinje längs Ekelundsvägen ökar tillgängligheten till 
kollektivtrafik i området. 
 
Solna stad har önskat att det i framtiden ska vara möjligt att låta en 
busslinje gå in på den norra tvärgatan och vidare norrut i Hamnalléns 
förlängning. Det innebär att den norra tvärgatan då behöver breddas för 
att möta Trafikförvaltningens krav. En breddning kan hanteras i en 
framtida planläggning av området norrut. 
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4.4 Motorfordonstrafik 

 
Figur 12. Föreslagen gatustruktur i området. 

  
Ekelundsvägen föreslås omvandlas till stadsgata med 1+1 körfält, med 
möjlighet till angöring/parkering längs gatans västra sida. Koppling mellan 
ny och befintlig utformning norr om planområdet kan lösas på en 
övergångssträcka inom befintligt gatuområde. Den nya exploateringen 
försörjs via två infarter: en i områdets norra del och en i områdets södra 
del. Nord-sydligt genom området länkar Hamnallén ihop de två infarterna 
med marinan och Karlbergs strand. Via tvärgatorna och Hamnallén kan 
parkeringsgarage under respektive byggnad nås. Samtliga lokalgator är 
dubbelriktade utom den nya lokalgatan mellan Hamnkvarteret och 
marinan som enkelriktas åt väster för att minimera trafiken intill Bryggan 
och gångstråket mot vattnet. 
 
Hamnallén är tänkt att ha en varierad utformning och bredd som ger ett 
lugnt trafiktempo, förenklar passage för oskyddade trafikanter och 
minimerar genomfartstrafiken. Vid parken föreslås två upphöjda 
gångfartsytor för att underlätta för och prioritera korsande gångströmmar. 
 
Hamnallén ansluter i söder till Karlbergs strand, marinans befintliga ramp 
samt den nya lokalgatan runt kvarteret.  Platsen behöver studeras noggrant 
framöver för att säkerställa bästa möjliga trafiksäkerhet i en komplex 
trafikmiljö. 
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Sektioner 

 
Figur 13. Sektion för norra delen av Ekelundsvägen. 

 
Figur 14. Sektion för södra delen av Ekelundsvägen. 

 

 
Figur 15. Sektion för norra tvärgatan. Breddning för framtida busstrafikering är möjlig. 

 
Figur 16. Sektion för södra tvärgatan.  
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Figur 17. Sektion för norra delen av Hamnallén. 

 
Figur 18. Sektion för södra delen av Hamnallén. 
 

Trafikalstring 
Framtida trafikmängder har tagits fram med utgångspunkt i Solna stads 
uppmätta trafikflöden för 2017. Lokal alstring från ny exploatering har 
generats baserat på antal bostäder och antal p-platser inom 
planområdet och adderats till de uppmätta flödena, samt fördelats ut på 
det lokala gatunätet. Vidare har dessa siffror kalibrerats till 2040 baserat 
på prognoser framtagna av Solna stad respektive Trafikverket. Antagna 
trafikmängder för 2040 redovisas i Figur 19. 

 
Figur 19. Uppmätta trafikflöden för 2017 till vänster, föreslagen gatustruktur med uppskattade 
trafiksiffror för 2040 till höger. 
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4.5 Parkering och mobilitet 
Parkering för bilister och cyklister inom planområdet anordnas i första 
hand på kvartersmark. Angöring och viss besöksparkering anordnas på 
gatumark. 
 
I uträkning av p-tal för bostäder likställs en standardlägenhet med 100 
m2 ljus BTA vilket motsvarar 70 m2 bostadsyta. 
 

Utvecklad parkeringsnorm för Solna stad 2021 
Under 2021 tog Solna stad fram nya riktlinjer gällande stadens 
parkeringsnorm, beskrivna i Utvecklad parkeringsnorm för Solna stad. 
Riktlinjerna ligger till grund för dimensioneringen av parkering för bil 
och uppställningsplats för cykel vid nybyggnadsprojekt samt i 
tillämpbara delar vid ombyggnad och ändrad användning av byggnad. 
Parkeringsnormen anger ett minimum av det parkeringsutbud som en 
fastighet ska erbjuda och är lägesbaserat med hänsyn till vilken zon 
inom kommunen parkeringsplatserna kommer att lokaliseras. 
Planområdet för detaljplanen Huvudsta 4:28 m.fl. ligger inom zon 2. 
 
Enligt de angivna parkeringstalen för bilparkering i Utvecklad 
parkeringsnorm för Solna stad ska det minsta antalet 
bilparkeringsplatser i zon 2 uppgå till 7,5/1 000 m2 BTA för bostäder 
(flerbostadshus, boende och besök) och 8/1 000 m2 BTA för kontor 
(anställda och besök). Utöver detta finns enligt parkeringsnormen 
möjlighet till reducering av antalet bilparkeringsplatser baserat på 
tillämning av mobilitetsåtgärder. Enligt Utvecklad parkeringsnorm för 
Solna stad kan parkeringsnormen för bil reduceras i bostadsprojekt 
genom att parkeringsplatser för bilpoolsbilar reserveras på 
kvartersmark, där en bilpoolsplats ersätter fem vanliga 
parkeringsplatser. Vidare kan parkeringsnormen för bil reduceras i både 
bostads- och arbetsplatsprojekt med upp till 15 procent om de i 
parkeringsnormen listade mobilitetsåtgärderna uppfylls för bostäder 
respektive verksamheter. 

 
Enligt de angivna parkeringstalen för cykelparkering i Utvecklad 
parkeringsnorm för Solna stad ska det minsta antalet 
cykelparkeringsplatser i zon 2 uppgå till 36 per 1 000 m2 BTA för 
bostäder (flerbostadshus, boende) och 20–26 per 1 000 m2 BTA för 
kontor (anställda). 
 
Enligt Utvecklad parkeringsnorm för Solna stad ska minst 50 % av 
cykelparkeringsplatserna placeras inomhus eller i låsbart förråd. 
Utvändiga platser ska vara anpassade till ramlås. Dessutom ska minst 
40 % av cykelparkeringsplatserna ska vara lättillgängliga genom att 
placeras i nära anslutning till entré, hiss eller ramp och minst 10 % av 
cykelparkeringsplatserna ska vara anpassade för mer platskrävande 
cyklar. Detaljerad planering och utformning av cykelparkeringsplatser 
kommer att arbetas in i den fortsatta projekteringen. 

 
Cykelparkering 
Cykelparkering i området ska vara trygg och attraktiv. Den ska anläggas 
i cykelrum som är lätta att nå eller på innergård samt ska alltid 
möjliggöra fastlåsning i ramen. Besöksparkering anordnas i nära 
anslutning till huvudentréer. 
 
Totalt föreslås 2 150 cykelparkeringsplatser för bostäder att förläggas 
inomhus i respektive kvarter. Tillkommande cykelparkering på 
kvartersmark utomhus och allmän plats tillkommer men är inte 
kvantifierad i nuläget. 
 
Parkeringsbehovet enligt Utvecklad parkeringsnorm (2021) uppgår till 
cirka 2 886 parkeringsplatser för cykel som ska inrymmas inom 
planförslaget, exklusive besöksparkering. De 736 parkeringsplatser som 
inte inryms i den planerade inomhusparkeringen föreslås placeras 
utomhus på kvartersmark tillsammans med besöksparkering. Därmed 
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uppfylls stadens nya krav om att minst 50 % av 
cykelparkeringsplatserna ska placeras inomhus eller i låsbart förråd. 
 
I förstudien för kontorshuset finns ca 350 m2 cykelrum inritat, vilket 
med yteffektiva vertikala cykelställ möjliggör ca 250 cykelplatser. För 
att uppfylla stadens krav från 2021 behöver kompletterande parkering 
om 100–200 platser anordnas på kvartersmark utomhus. 
 
Tabell 3. Antal cykelparkeringsplatser inom planområdet samt parkeringsbehov för cykel. 

Kvarter/byggnad 
Föreslaget antal p-
platser för cykel 
(inomhus) 

P-behov cykel 
(inom- och 
utomhus) 

Norra släntkvarteret 190 280 

Södra släntkvarteret 360 453 

Norra parkkvarteret 520 649 

Parkhuset 70 117 

Södra parkkvarteret 490 639 

Hamnkvarteret 520 747 

Bostäder totalt 2 150 2 886 
   

Kontorshuset 250  350–455 

 
Bilparkering 
Enligt Boverkets krav måste boendeparkering för personer med 
rörelsehinder måste kunna garanteras och placeras lättillgängligt inom 
25 meter från entréer (kan vara i garage). Stadens nya parkeringsnorm 
ställer även krav på att minst 50 % av alla bilparkeringsplatser för såväl 
bostäder som verksamheter utrustas med laddningsmöjligheter, och att 
samtliga bilparkeringsplatser ska förberedas för framtida 
laddningsmöjligheter. Planförslaget kan uppfylla dessa krav. 
 
För bostäder (totalt 80 100 m2 ljus BTA) finns 486 parkeringsplatser i 
garage planerade, vilket motsvarar ett parkeringstal om cirka 6,1 

bilparkeringsplatser per 1 000 m2 ljus BTA eller 0,61 bilplatser per 
lägenhet. För kontorsbyggnaden (totalt cirka 17 500 m2 ljus BTA) finns 
40 parkeringsplatser i garage planerade, motsvarande cirka 2,3 
bilparkeringsplatser per 1 000 m2 ljus BTA. 
 
För besökande har totalt 59 markparkeringsplatser planerats inom 
området, varav 5 parkeringsplatser för rörelsehindrade på gata. 
 
Tabell 4. Antal bilparkeringsplatser inom planområdet samt parkeringsbehov för bil. 

Kvarter/byggnad 
Föreslaget antal p-
platser för bil 

P-behov bil 

Hamnkvarteret (G6) 66 156 

Södra parkkvarteret (G5) 186 133 

Parkhuset + Norra 
parkkvarteret (G4) 

161 160 

Södra släntkvarteret (G3) 52 94 

Norra släntkvarteret (G1) 21 58 

Summa bostäder 486 601 
   

Kontorshuset (G2) 40 140 

 
Bostäder 
Behovet enligt Solna stads utvecklade parkeringsnorm (2021) uppgår 
till totalt 601 p-platser för bil (boende och besök). För att få en 
uppskattning om behovet av boendeparkering exklusive 
besöksparkering har ett avdrag om 1 plats per 1 000 m2 ljus BTA gjorts, 
vilket ger ett totalt boendeparkeringsbehov för bostäder om 521 p-
platser. Genom att dela in området i norra respektive södra delen blir 
det tydligt att överskottet från Södra parkkvarteret respektive Parkhuset 
+ Norra parkkvarteret nästan täcker underskottet från övriga kvarter. 
För att täcka upp resterande behov behövs totalt 9 bilpoolsplatser 
reserveras: 7 bilpoolsplatser i de södra kvarteren och 2 bilpoolsplatser i 
de norra kvarteren. 
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Tabell 5. Parkerings- och bilpoolsplatser, södra kvarteren, i enlighet med p-norm 2021 

Kvarter 
Yta (m2, 
ljus BTA) 

P-
platser 

Behov (exklusive 
besöksparkering) 

Över-
/underskott 

Hamnkvarteret 20 750 66 135 -69 

Södra 
parkkvarteret 

17 750 186 115 71 

Södra 
släntkvarteret 

12 600 52 82 -30 

Summa södra 
kvarteren 

51 100 304 332  

Antal bilpoolsplatser 7 

 

Tabell 6. Parkerings- och bilpoolsplatser, norra kvarteren, i enlighet med p-norm 2021 

Kvarter 
Yta (m2, 
ljus BTA) 

P-
platser 

Behov (exklusive 
besöksparkering) 

Över-
/underskott 

Parkhuset + 
Norra 
parkkvarteret 

21 250 161 138 23 

Norra 
släntkvarteret 

7 750 21 51 -30 

Summa norra 
kvarteren 

29 000 182 189  

Antal bilpoolsplatser 2 

 
Det totala behovet av besöksparkering enligt normen från 2021 uppgår 
till 80 p-platser. Antingen behöver 21 p-platser därmed tillskapas på 
gatumark, eller så behöver besöksparkeringen flyttas ned i 
parkeringsgaragen och underskottet löses genom tillskapandet av fler 
bilpoolsplatser (7 stycken). En vidare diskussion behöver föras mellan 
berörda parter om lämpligaste lösningen. 
 
 
 

Kontor 
För kontorsbyggnaden finns ett underskott av p-platser för bil, då det 
föreslagna p-talet om 2,3 bilplatser per 1 000 m2 ljus BTA inte uppfyller 
normen från 2021 (8 platser per 1 000 m2 ljus BTA).  
 
För att täcka upp del av behovet föreslås mobilitetsåtgärder i form av 
mobilitetstjänster att erbjudas inom byggnaden. Enligt Utvecklad 
parkeringsnorm för Solna stad (2021) måste följande mobilitetstjänster 
erbjudas inom kvarteret för att möjliggöra upp till 15 procents 
mobilitetsavdrag: 

• Samtliga cykelparkeringsplatser ska ligga i markplan inomhus 
eller utomhus under tak och med möjlighet till ramlåsning. 

• Det ska finnas ett avsatt utrymme för cykelservice, med 
funktioner såsom verktyg, luftpump, arbetsbänk och tvätt. 

• Omklädningsrum och duschmöjligheter för cykelpendlare samt 
möjlighet till laddning av batterier till el-cyklar ska finnas 
tillgängliga. 

Med 15 procents mobilitetsavdrag uppgår behovet av parkeringsplatser 
för bil inom kontorsbyggnaden till 119 p-platser, medan 40 p-platser är 
planerade. Om det inte går att tillskapa mer parkering inom kvarteret 
behöver parkeringsplatser ordnas genom p-köp i närliggande 
parkeringsgarage, vilket skulle innebära att ytterligare 17–20 
bilpoolsplatser behöver tillskapas som kompensation. En vidare 
diskussion behöver föras mellan berörda parter om lämplig lösning. 
 

4.6 Tillgänglighet 
Det nya gatunätet är tillgängligt med lutningar som understiger 5 %. 
Nya gångkopplingar mot Västra skogen anläggs med trappor eller 
brantare lutning av topografiska skäl. 
 
Samtliga entréer kan angöras tillgängligt inom 25 meter. Detaljerad 
utformning behöver bevakas i kommande projektering. 
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4.7 Trafiksäkerhet 
Områdets gator utformas för låga hastigheter (<30 km/h), vilket 
skapar en i grunden god trafiksäkerhet. 
 
I den kommande projekteringen kommer goda detaljlösningar gällande 
passager över gator samt lösningar för den tunga trafiken till marinan 
säkerställas. Då säkerställs även att lösningar är i linje med åtgärder 
kopplade till fysisk miljö presenterade i Plan för säkrare och tryggare 
skolvägar. 
 

4.8 Avfalls- och varutransporter 
Tunga fordon, såsom för leveranser och avfallshantering behöver 
angöra området. Samtliga kvarter, utom vid stickgatan i nordväst, har 
åtkomst utan att det krävs backning eller vändning vilket skapar goda 
förutsättningar för avfalls- och varutransporter. Placering av miljörum 
för den norra släntkvarteret behöver bevakas i kommande projektering. 
 
Lastfickor kan anordnas utmed samtliga gator i området, vilket 
säkerställer tillgängligheten till lokaler och verksamheter. 
 
Marinans behov av tyngre transporter behöver studeras vidare i 
kommande projektering för att säkerställa god trafiksäkerhet. 
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I området Pampas (Huvudsta 4:28 m. fl.) i Solna stad pågår ett detaljplanearbete i syfte att uppföra 
ny bebyggelse för i huvudsak bostäder med möjlighet till kommersiella lokaler i bottenplan. Del av 
planen innebär även att omvandla befintlig kontorsbebyggelse till kontor och förskola. Det aktuella 
området är beläget inom 150 meter från transportled för farligt gods (Essingeleden med på- och 
avfarter) vilket innebär att Länsstyrelsen ställer krav på att riskerna analyseras i samband med 
planering av området. Utöver Essingeleden förekommer även verksamheter i området som hanterar 
farliga ämnen och som regelbundet får transporter med farligt gods. Även dessa behöver beaktas i 
planeringen, både med avseende på hantering och transporter.  

En inventering har gjorts av möjliga risker som kan påverka området. Riskerna har bedömts 
kvalitativt och en uppskattning har gjorts av olyckornas möjliga konsekvens och frekvens. 
Identifierade olyckshändelser är olyckor förknippade med farligt gods på Essingeleden samt på 
Ekelundsvägen. De verksamheter (bensinstationer, Tomteboda bussdepå) som finns i områdets 
närhet ligger på så stora avstånd att de inte bedöms utgöra riskkällor för området, däremot 
transporter till dessa verksamheter. Ekelundsvägen är inte en rekommenderad transportled för 
farligt gods men det passerar regelbundet drivmedelstransporter på vägen till båtmacken i Pampas 
Marina. Avståndet till planerad bebyggelse är kort och därav har transporterna identifierats som en 
olycksrisk. 

Utifrån en inledande analys är den sammanfattande bedömningen att det finns ett par olycksrisker 
som kan innebära sådan påverkan på områdets risknivå att säkerhetshöjande åtgärder behöver 
vidtas. Aktuella olycksrisker är förknippade med transporter av brandfarliga gaser och vätskor på 
Essingeledens på- och avfartsramper samt på Ekelundsvägen. Avståndet mellan ny bebyggelse och 
Essingeledens huvudkörbanor är så stort att några ytterligare säkerhetshöjande åtgärder inte 
bedöms behöva vidtas. Avståndet överstiger med god marginal de skyddsavstånd som 
rekommenderas av Länsstyrelsen och det har inte identifierats några faktorer som skulle medföra 
behov av ett utökat skyddsavstånd. 

En fördjupad analys med beräkning av samhällsrisk och individrisk avseende transporter av 
brandfarliga gaser och vätskor på Essingeledens på- och avfartsramper samt Ekelundsvägen har 
genomförts. Resultatet visar att samhällsrisken för området är acceptabel men att individrisken kan 
hamna på en sådan nivå att säkerhetshöjande åtgärder ska vidtas. Risknivån för området förväntas 
dock vara relativt låg varför föreslagna åtgärder är av enklare karaktär med bedömt begränsad 
inskränkning på områdets utformning i övrigt.  

Följande åtgärder föreslås för den aktuella förändringen inom Huvudsta 4:28 m. fl.: 

Essingeledens på- och avfartsramper: 

• Ny bebyggelse ska placeras så att avstånd till Essingeledens på- och avfartsramper inte 
understiger 25 meter. 

• Ytor utomhus inom 30 meter från Essingeledens på- och avfartsramper ska utformas så att 
de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

• Fasader inom 30 meter från Essingeledens på- och avfartsramper, och som vetter direkt mot 
ramperna, ska utföras i obrännbart material alternativt med konstruktion som motsvarar 
lägst brandteknisk klass EI30. Fönster kan utföras i klass EW30. Fönster tillåts vara 
öppningsbara. 

• Bebyggelse som vetter direkt mot Essingeledens ramper, och som ligger inom 
rekommenderade skyddsavstånd (bostäder/förskola/handel 75 meter, kontor 40 meter), ska 
utformas med minst en utrymningsväg som mynnar bort från vägen. 
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• Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse, och som ligger inom 
rekommenderade skyddsavstånd från Essingeledens ramper (bostäder/förskola/handel 75 
meter, kontor 40 meter), ska placeras mot en trygg sida alternativt på byggnadernas tak. 

Ekelundsvägen: 

• Bebyggelse som vetter direkt mot Ekelundsvägen och som ligger inom 25 meter från vägen 
ska utformas med minst en utrymningsväg som mynnar bort från vägen. 

Vidtas ovanstående åtgärder är bedömningen att en acceptabel risknivå uppnås i området. 
Observera att åtgärderna endast utgör förslag och det är upp till kommunen/projektet att ta beslut 
om åtgärder. För att säkerställa att ovanstående åtgärder vidtas krävs att dessa utformas som 
planbestämmelser i detaljplanen. De åtgärder som man beslutar om ska formuleras som 
planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och bygglagen (2010:900). 
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I området Pampas (Huvudsta 4:28 m. fl.) i Solna stad pågår ett detaljplanearbete i syfte att uppföra 
ny bebyggelse för i huvudsak bostäder samt att omvandla befintlig kontorsbebyggelse till kontor och 
förskola. Inom området planeras även för kommersiella lokaler i bottenplan. Det aktuella området är 
beläget inom 150 meter från transportled för farligt gods (Essingeleden med på- och avfarter) vilket 
innebär att Länsstyrelsen ställer krav på att riskerna analyseras i samband med planering av området. 
I anslutning till området ligger även Tomteboda bussdepå som hanterar brandfarliga gaser och 
vätskor i större omfattning samt ett par bensinstationer som kan förväntas få transporter förbi 
området. Med anledning av detta har Brandskyddslaget fått i uppdrag att upprätta en riskanalys för 
den aktuella detaljplanen. 

Detaljplanen ingår som en del i ett större programområde för vilket en inledande riskanalys upp-
rättades år 2015/1/. Förutsättningarna för området har sedan dess ändrats i relativt stor omfattning 
och den aktuella detaljplanen utgör endast en mindre del av det ursprungliga programområdet. 
Relevanta delar från tidigare analys kommer att dock att användas som underlag.  

 
Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att utvärdera 
vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för samt i före-
kommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. 

 
Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv och hälsa 
för människor som vistas inom det studerade området. I analysen har hänsyn inte tagits till 
långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller miljöfarliga utsläpp. 

Trafikanter på omgivande vägar omfattas inte av analysen. 

 
Ritningsunderlag för riskanalysen utgörs av: 

• Strukturplan Huvudsta 4:28 m. fl. (Ekelund Pampas) daterad 2022-03-31 upprättad av 
Kjellander Sjöberg 

Övrig information har inhämtats från flertalet underlag. Referenser till dessa redovisas löpande samt 
finns sammanställt i avsnitt 8. 

 
Riskanalysen omfattas av Brandskyddslagets kvalitetsledningssystem som innebär att en annan 
konsult i företaget har genomfört en övergripande granskning av rimligheten i de bedömningar som 
gjorts och de slutsatser som dragits (internkontroll). Signatur i kolumnen för internkontroll på sidan 
2 bekräftar kontrollen. 

 

 
Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser skall utföras. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) skall 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till boendes och övrigas 
hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med hänsyn till behovet av skydd mot uppkomst av 
olika olyckor. Översiktsplaner skall redovisa riskfaktorer och till detaljplaner ska vid behov en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram som redovisar påverkan på bland annat hälsa. Utförande av 
miljökonsekvensbeskrivning regleras i Miljöbalken (1998:808). 
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Länsstyrelsen i Stockholms Län har tagit fram riktlinjer för hur risker från transporter med farligt gods 
på väg och järnväg ska hanteras vid exploatering av ny bebyggelse /2/. Syftet med riktlinjerna är att 
ge vägledning och underlätta hanteringen av riskfrågor. Länsstyrelsen anser att möjliga risker ska 
studeras vid exploatering närmare än 150 meter från en riskkälla. I vilken utsträckning och på vilket 
sätt riskerna ska beaktas beror på hur riskbilden ser ut för det aktuella planförslaget. 

I riktlinjerna presenterar Länsstyrelsen riktlinjer för skyddsavstånd till olika verksamheter. Dessa 
rekommendationer redovisas i figur 1. 

 
Rekommenderad markanvändning inom respektive zon 

Zon A Zon B Zon C 

G 
 
L 
P 
T 

Drivmedelsförsörjning 
(obemannad) 
Odling och djurhållning 
Parkering (ytparkering) 
Trafik 

E 
G 
 
J 
K 
N 
P 
 
Z 

Tekniska anläggningar 
Drivmedelsförsörjning 
(bemannad) 
Industri 
Kontor 
Friluftsliv och camping 
Parkering  
(övrig parkering) 
Verksamheter 

B 
C 
D 
H 
O 
R 
S 

Bostäder 
Centrum 
Vård 
Detaljhandel 
Tillfällig vistelse 
Besöksanläggningar 
Skola 

Figur 1. Rekommenderade skyddsavstånd till olika typer av markanvändning /2/ 

Avstånden i figuren mäts från närmaste vägkant respektive närmaste spårmitt. 

Länsstyrelsen anger i sina riktlinjer generellt att skyddsavstånd är att föredra framför andra skydds-
åtgärder. Vid korta avstånd lägger Länsstyrelsen större vikt vid konsekvensen av en olycka än 
frekvensen av olyckan.  

För ny bebyggelse inom redovisade skyddsavstånd behöver en riskutredning göras som undersöker 
om planförslaget är lämpligt och vilka eventuella skyddsåtgärder som behövs. 

Intill primära transportleder för farligt gods rekommenderas ett skyddsavstånd på minst 25 meter. 
Åtgärder ska vidtas inom 30 meter från vägen. Rekommendationen är även vid sekundära 
transportleder att 25 meter ska lämnas bebyggelsefritt. Avsteg kan dock vara möjligt i särskilda fall 
om det är få transporter som vid en olycka endast kan leda till korta skadeavstånd. 

När det gäller vägar som inte är klassificerade som rekommenderade transportvägar är möjligheten 
till avsteg från riktlinjerna större och behovet av riskreducerande åtgärder generellt mindre. Enligt 
Länsstyrelsen är det dock inte direkt möjligt att bortse från riskbilden i ett område där man 
identifierat transporter eller målpunkter i närheten.  
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För ny bebyggelse intill bensinstationer gäller Länsstyrelsens riktlinjer från 2000 /3/. Dessa innebär 
att 25 meter närmast bensinstationen bör lämnas bebyggelsefritt. Tät kontorsbebyggelse kan 
placeras på 25 meters avstånd och sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv 
verksamhet kan tillåtas på 50 meters avstånd.  

 
Förutom ovanstående lagar och riktlinjer förekommer ytterligare ett antal lagar och föreskrifter 
avseende risk och säkerhet som kan vara relevanta i planärenden. Dessa berör i första hand 
hantering och rutiner för olika typer av riskkällor som kan vara värda att beakta. Exempelvis så ger 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut föreskrifter för hantering av olika 
brandfarliga och explosiva ämnen. 

Vidare hanterar Lag (2003:778) om skydd mot olyckor olika verksamheters ansvar för att upprätthålla 
ett tillfredsställande skydd mot olyckor. En konsekvens av denna lag som kan vara av särskilt intresse 
i planärenden är om det i anslutning till planområdet finns anläggningar vilka klassas som ”farliga 
verksamheter” enligt kap 2:4 i denna lag. Sådana verksamheter är ålagda att vidta nödvändiga 
åtgärder för att hindra eller begränsa olyckor och de är även skyldiga att analysera risker och 
påverkan på närområdet. 

 
 

Det aktuella området är beläget mellan Karlberg och Västra Skogen i området Pampas, Solna Stad. 
Fastigheterna som omfattas av detaljplanen är Ekelund 1, Huvudsta 4:28, Huvudsta 4:24 samt delar 
av Huvudsta 4:18 och Huvudsta 4:25. Området angränsar mot Ekelundsvägen i öster, Pampas Marina 
i söder, natur och vägområden i norr samt befintlig bostadsbebyggelse i väster (Västra skogen). Inom 
området finns idag befintliga kontorsbyggnader samt industri- och verksamhetslokaler i anslutning till 
Pampas Marina. I nära anslutning till området ligger Essingeleden med på- och avfartsramper samt 
Pampaslänken och Tomteboda Bussdepå. Två bensinstationer finns i områdets närhet, en på 
Armégatan samt en båtmack i Pampas Marina. Under området passerar tunnelbanans blå linje där 
närmaste station är Västra skogen.  

Områdets läge i förhållande till omgivningen redovisas i figur 2 nedan. I figur 3 redovisas även en bild 
över områdets läge i höjdled i förhållande till Essingeledens ramper ungefär mitt i området. Området 
ligger lägre än ramperna framför allt i de södra delarna, i den norra delen ligger området i nivå med 
ramperna. Ramper är dock försedda med avåkningsskydd och förhöjd kantsten hela sträckan förbi 
området.  
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Figur 2. Planområdets läge (röd streckad linje) i förhållande till dess omgivning. Ortofoto från Google Maps 2021-09-20 

 

Figur 3. Områdets läge i förhållande till på- och avfartsramp Essingeleden. Sett söderifrån ungefär mitt för området. Hämtat 
från Street View Google Maps 2021-09-24 
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Det finns i dag inga pågående eller kommande planprojekt i den nära omgivningen som bedöms ha 
en direkt påverkan på det aktuella området. Tidigare planer på förändringar i vägnätet som bland 
annat inkluderade att Huvudstaleden skulle byggas ut med tunnel mellan Karlberg och Frösunda-
leden är inte längre aktuella. I förhållande till tidigare är nu även Tomteboda Bussdepå uppförd och i 
drift, se vidare avsnitt 3. Det tidigare programområdet var även betydligt större än den detaljplan 
som nu är aktuell.  

Parallellt med aktuell plan pågår även en utredning avseende möjligheten att inom området bygga en 
ny tunnelbaneuppgång från Västra skogen, den skulle i så fall placeras i anslutning till befintlig 
kontorsbyggnad som kommer att behållas i området (se figur 4). 

 
Den planerade förändringen innebär att befintligt industri- och verksamhetsområde i anslutning till 
Pampas Marina omvandlas till ett bostadsområde. Totalt planeras för ca 850-870 lägenheter i ett 
antal bostadskvarter. En befintlig kontorsbyggnad (tidigare Arbetsmiljöverkets lokaler) planeras 
behållas men få ändrad användning som utöver kontor även tillåter förskola.  

Totalt uppgår BTA för ny bebyggelse till ca 107 000 m2 vilket även inkluderar tillbyggnad på befintlig 
kontorsbebyggelse (ca 7 000 m2). I området planeras även för kommersiella lokaler i bostadshusens 
bottenvåningar (ca 4 000 m2). Där tunnelbanan passerar under området planeras för en större park. 
Som ovan nämnts utreds även möjligheterna för en ny tunnelbaneuppgång i anslutning till den 
befintliga kontorsbyggnaden. Den nya bostadsbebyggelsen planeras generellt i 6-10 våningar samt 
ett högre punkthus i anslutning till parken. En strukturplan över området redovisas i figur 4.  

 

Figur 4. Strukturplan planerad bebyggelse Huvudsta 4:28 m.fl. Förtydligande kommentarer tillagda av Brandskyddslaget. 
(Kjellander Sjöberg 2022-03-31) 
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Inledningsvis görs en inventering av riskkällor i anslutning till det studerade området. Riskinven-
teringen omfattar de riskkällor (transportleder för farligt gods, järnvägar, verksamheter som hanterar 
farligt gods) som kan innebära plötsliga och oväntade olyckshändelser med konsekvens för det 
aktuella området.  

Inventeringen fokuserar på de riskkällor som ligger på ett sådant avstånd att Länsstyrelsens riktlinjer 
anger att de ska beaktas eller om de utgör en farlig verksamhet som bedöms kunna påverka risknivån 
inom planområdet. 

För de aktuella riskkällorna görs en beskrivning av verksamheten samt en inventering av hantering 
och/eller transport av farliga ämnen. Inventeringen utgör grunden för den fortsatta analysen.  

 
Resultatet av riskinventeringen redovisas i tabell 1. I avsnitten nedan görs en beskrivning av 
respektive riskkälla som inte direkt kan avskrivas med anledning av stora avstånd eller andra 
förutsättningar (framgår av tabellen).  

Tabell 1. Inventering av riskkällor i planområdets närhet. 

Riskkälla Avstånd till planområde (m) Kommentar 

Essingeleden inklusive 
på- och avfarter 

Huvudkörbana: 130 m till 
byggnad (södergående 
riktning). 

Påfart: 25 m till byggnad 

Avfart: 45 m till byggnad 

Primär transportled för farligt gods. Även på- och 
avfarter klassas som primära transportleder men för 
dessa kan en uppskattning av antalet transporter 
göras utifrån verksamheter i närheten som bedöms 
nyttja på- och avfarterna.  

Pampaslänken 100 m till byggnad Ej klassad som transportled för farligt gods. 
Eventuellt kan lokala transporter till verksamheter 
förekomma, några större avnämare har dock inte 
identifierats. Rör sig troligen om enstaka transporter 
och styckegods.  
Då avståndet till planområdet med marginal 
överstiger rekommenderade (75 meter) bedöms inte 
Pampaslänken behöva beaktas ytterligare i analysen.  

Tomteboda Bussdepå >100 meter m till byggnad 
från områdets gräns. 

>300 meter till lossningsplats 
för brandfarliga vätskor 
(enligt insatsplan) 

Transporter och hantering av brandfarliga vätskor 
(RME/Biodiesel, spolarvätska). Tankning av biogas 
som distribueras i ledning till området. Med hänsyn 
till aktuella avstånd bedöms det endast vara 
transporter till anläggningen som är relevant att 
beakta. 

Verksamhetens hantering beaktas inte vidare i 
analysen, endast transporter. 

Bensinstation 
Armégatan 

>250 meter till planområdet Transporter och hantering av drivmedel (brandfarlig 
vätska). Automatstation så ingen försäljning av gasol. 
Med hänsyn till aktuellt avstånd bedöms det endast 
vara transporter till bensinstationen som är relevant 
att beakta.  

Verksamhetens hantering beaktas inte vidare i 
analysen, endast transporter. 

Båtmack  
Pampas Marina 

>250 meter till planområdet Transporter och hantering av drivmedel (brandfarlig 
vätska) och gasol (brandfarlig gas). Med hänsyn till 
aktuellt avstånd bedöms det endast vara transporter 
till båtmacken som är relevant att beakta.  

3. 

3.1 

3.2 

Riskinventering 

Allmänt 

lnventer· . ing av nskkällor 
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Verksamhetens hantering beaktas inte vidare i 
analysen, endast transporter. 

Ekelundsvägen Direkt anslutning till området. 
Avstånd från körbana till 
närmaste byggnad ca 8-10 
meter. 

Ej klassad som transportled för farligt gods. Enstaka 
transporter med farligt gods (brandfarlig vätska och 
brandfarlig gas) kan förväntas till båtmack i Pampas 
Marina. 

Tunnelbana Under området Tunnelbanans blå linje passerar under mark. Bedöms 
inte innebära någon risk för händelser med akuta 
konsekvenser för personer ovan mark inom 
planområdet. En ny tunnelbaneuppgång bedöms 
inte heller innebära akuta risker för personer inom 
området. Det förutsätts att personsäkerheten för 
personer i tunnelbanan säkerställs inom ramen för 
det uppdraget.  

Tunnelbanan beaktas inte vidare i analysen.  

 
Ämnen klassade som farligt gods är det som till stor del kan ge upphov till oväntade och plötsliga 
olyckshändelser och kunskap om dessa är därför viktigt i en riskanalys. 

Farligt gods är en vara eller ett ämne med sådana kemiska eller fysikaliska egenskaper att de i sig 
själv eller kontakt med andra ämnen, t.ex. luft eller vatten, kan orsaka skada på människor, djur och 
miljö eller påverka transportmedlets säkra framförande. Farligt gods delas in i klasser (riskkategorier) 
utefter de egenskaper ämnet har. De olika ämnesklasserna delas i sin tur in i underklasser. 

I tabell 2 redovisas de olika klasserna samt typ av ämnen. 

Tabell 2. Farligt gods indelar i olika klasser enligt ADR-S /4/  

Klass Ämne Beskrivning 

1 Explosiva ämnen Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut, fyrverkerier etc. 

2 Gaser 

2.1. Brandfarliga gaser (acetylen, gasol etc.) 

2.2. Icke brandfarliga, icke giftiga gaser (kväve, argon etc.) 

2.3. Giftiga gaser (klor, ammoniak, svaveldioxid etc.) 

3 Brandfarliga vätskor 
Bensin, etanol, diesel- och eldningsoljor, lösningsmedel och 
industrikemikalier etc. 

4 Brandfarliga fasta ämnen m.m. Kiseljärn (metallpulver), karbid, vit fosfor etc. 

5 
Oxiderande ämnen och organiska 
peroxider 

Natriumklorat, väteperoxider, kaliumklorat etc. 

6 Giftiga ämnen 
Arsenik, bly- och kvicksilversalter, cyanider, 
bekämpningsmedel etc. 

7 Radioaktiva ämnen 
Medicinska preparat. Transporteras vanligen i mycket små 
mängder. 

8 Frätande ämnen 
Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, natrium, kaliumhydroxid 
(lut) etc. 

9 
Magnetiska material och övriga farliga 
ämnen 

Gödningsämnen, asbest, magnetiska material etc. 

BSL 
BRANDSKYDDS LAGET 

3.2.1 Farligt gods 



 

Uppdragsnamn:   Huvudsta 4:28 m. fl., Solna Stad   Datum:   2022-04-11   Uppdragsnummer   504867   Sida:   13 av 34 

 

 

 
Essingeleden utgör en del av E4/E20 som passerar hela Sverige, från norr till söder. Utmed 
planområdet består huvudkörbanan av fyra körfält i norrgående riktning och tre körfält i 
södergående riktning. I höjd med planområdet ansluter dessutom en på- och avfartsramp till/från 
Tomteboda och Pampas, vilket synliggörs i figur 3. Respektive ramp har två körfält. 
Hastighetsbegränsningen på den aktuella sträckan förbi området är 70 km/h och det gäller både 
huvudkörbanorna och ramperna. 

Avståndet till huvudkörbana på Essingeleden (södergående körfält) är som kortast ca 130 meter till 
byggnad medan avståndet till närmaste körfält på ramp (påfartsramp södergående) är 25 meter.  

Trafikflödet på Essingeleden är i dagsläget mycket stort, enligt Trafikverkets mätningar uppgick det 
totala trafikflödet (summerat i båda riktningar) till ca 89 000 fordon/dygn under 2017 varav tung 
trafik utgjorde ca 10 %. På ramperna uppgick under 2016 det totala trafikflödet i båda riktningar till 
ca 14 000 fordon varav 8 % var tung trafik /5/.  

För prognosåret 2040 bedöms trafikflödet på Essingeleden att minska vilket troligen är en följd av att 
förbifart Stockholm är färdigställd. Trafikflödet på ramperna bedöms dock öka något. Andelen tung 
trafik bedöms uppgå till 10 % på huvudkörbanorna respektive 9 % på ramperna /6/.  

En sammanställning över aktuella trafikflöden samt prognos för 2040 på Essingeleden samt på- och 
avfartsramper redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Trafikflöden Essingeleden med på- och avfarter (andel tung trafik inom parentes) 

Del Trafikflöde ÅDT (fordon/dygn) 

 Nuläge (andel tung trafik) Prognos 2040 (andel tung trafik) 

Essingeleden huvudkörbana 
(summerat i båda riktningar) 

89 000 (10 %) 73 000 (10 %) 

På- och avfartsramper 
(summerat i båda riktningar) 

14 000 (8 %) 19 000 (9 %) 

 
Essingeleden utgör en primär transportled för farligt gods vilket innebär att Länsstyrelsen i 
Stockholms län rekommenderar att farligt gods transporteras på denna väg, även genomfarts-
transporter. Alla typer av gods kan därför transporteras på vägen. Även på- och avfarter räknas som 
primära transportleder. Antalet transporter på ramperna är dock beroende av de lokala 
verksamheterna i områdets närhet. Nedan redovisas därför separata uppskattningar av antal 
transporter på huvudkörbanan respektive på- och avfarter. 

Det finns i dagsläget ingen samlad information om omfattningen av transporter med farligt gods på 
Essingeleden. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tidigare Räddningsverket) har 
tidigare genomfört kartläggningar av farligt godstransporter i Sverige, den senaste kartläggningen 
genomfördes dock under september 2006 /7/. Kartläggningen bedöms nu vara för gammal för att 
användas som tillförlitligt underlag för riskvärdering. 
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I november 2017 gav Stockholms Stad ut rapporten Farligt gods – Trafikstyrning /8/. Rapportens 
syfte är att få mer kunskap om transporter av farligt gods som går genom Stockholms stad. Mätdata 
som används i rapporten kommer från en mätstudie som genomfördes i och oktober 2015, detta på 
beställning av Stockholms Stad och Trafikverket. Mätningen studerade antalet farligt godsfordon vid 
15 mätpunkter i Stockholm /9/. En av dessa mätpunkter mätte trafiken på Essingeleden. Mätningen 
genomfördes via detektion med hjälp av trafikkameror. Mätningarna visar bland annat att merparten 
av trafiken sker utanför rusningstrafik samt att det är relativt få fordon som genomför samtliga 
passager. På Essingeleden utgjorde transporterna med farligt gods enligt mätningen 2,2 % av den 
tunga trafiken. I genomsnitt passerade under oktober 169 fordon med farligt gods per dygn. Totalt 
passerade under oktober 4 912 transporter med farligt gods på Essingeleden (inklusive styckegods). 
Vanligast förekommande ämnen var brandfarliga vätskor som stod för mer än hälften av 
transporterna. Omräknat till årsbasis skulle detta motsvara ca 57 440 transporter med farligt gods på 
Essingeleden varje år. Fördelningen av farligt godsklasser på Essingeleden vid mätningen redovisas i 
figur 5. 

 

Figur 5. Fördelning av farligt gods på Essingeleden vid mätning med kameradetektion /9/ 

Vidare upprättar Trafikanalys, en myndighet med ansvar för statistik inom området vägtrafik, årligen 
statistikrapporter över den totala lastbilstrafiken, inklusive farligt gods, på det svenska vägnätet. 
Utifrån statistik över antalet transporter per farligt godsklass under femårsperioden 2016–2020 /10/, 
uppskattas transporter av farligt gods att i genomsnitt utgöra drygt 1 % av det totala antalet lastbils-
transporter på svenska vägar (om man istället studerar transporterade godsmängder så utgör farligt 
gods cirka 2 % av de totala transporterade godsmängderna). Om den nationella statistiken tillämpas 
på den aktuella sträckan av Essingeleden skulle detta motsvara ungefär 32 650 transporter med 
farligt gods per år med trafikflöden enligt år 2017 (365 dygn x 0,0101 x 8900 tunga fordon per dygn). 
Med prognos för år 2040 blir motsvarigheten 26 780 transporter per år. Dessa siffror skiljer sig 
förhållandevis mycket mot den mätning som gjordes på Essingeleden enligt ovan.  

I tabell 4 redovisas en sammanställning av ovanstående underlag för Essingeleden. Med utgångs-
punkt i den nationella statistiken förutsätts även fördelningen av farligt godsklasser vara den samma 
som för Sverige i övrigt. För mätningarna med kameradetektion redovisas även styckegods som egen 
kategori, då kan det vara transporter ur samtliga klasser. Den nationella statistiken redovisas för 
prognosåret 2040.  
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Tabell 4. Uppskattat antal transporter med farligt gods på Essingeleden per år utifrån respektive statistikunderlag 

Klass Kameradetektion Trafikanalys 2040 

  
Andel 

Antal 
transporter 

Andel Antal 
transporter  

1. Explosiva ämnen och föremål 0,0% 0 1,3% 344 

2. Gaser 12,7% 7525 22,3% 5977 

3. Brandfarliga vätskor 53,4% 29 754 48,6% 13 005 

4. Brandfarliga fasta ämnen 0,4% 115 4,4% 1173 

5. Oxiderande ämnen, organiska 
peroxider 0,5% 287 3,0% 803 

6. Giftiga ämnen 0,3% 115 7,6% 2049 

7. Radioaktiva ämnen 0,0% 0 0,1% 16 

8. Frätande ämnen 2,5% 1493 8,3% 2211 

9. Övriga farliga ämnen och föremål 6,3% 3791 4,5% 1202 

1-9 Styckegods  24,2% 14 360 - - 

Totalt 100,0% 57 440 100,0% 26 781 

Även om på- och avfarterna till Essingeleden också betraktas som primära transportleder för farligt 
gods kan det förutsättas att antalet transporter styrs av de verksamheter som finns i närområdet. De 
verksamheter i närheten som identifierats kunna generera återkommande transporter av farligt gods 
på ramperna utgörs av, se även figur 2 för respektive verksamhets läge: 

• Tomteboda Bussdepå 

• Bensinstation Armégatan 

• Båtmack Pampas Marina 

Tomteboda Bussdepå: Nyligen färdigställd bussdepå norr om området som omfattar uppställnings-
platser, verkstadslokaler, kolonnuppställning, kontor mm. Inom området finns även en 
tankanläggning för biogas, biodiesel/RME och spolarvätska. Enligt ovan är avståndet till anläggningen 
så pass stort (>100 meter till områdesgräns) att riskkällor och hantering av farliga ämnen inom 
anläggningen inte bedöms påverka risknivån för planområdet. Däremot bedöms transporter med 
farligt gods till anläggningen kunna påverka området. Biogas leds till området via markförlagd 
gasledning och genererar därmed inga transporter. Biodiesel/RME och spolarvätska levereras dock 
via tankbil som förväntas komma via Essingeleden, exakt rutt är dock oklart.  

När det gäller biodiesel/RME är detta betydligt mindre brandfarligt än exempelvis bensin och 
spolarvätska med hänsyn till dess höga flampunkt. Helt ren RME har en flampunkt > 100°C, vilket 
innebär att den inte ens klassas som brandfarlig vätska. Ibland så blandas den dock med diesel vilket 
innebär att blandningen får en lägre flampunkt och därmed klassas som brandfarlig vätska. I tidigare 
skeden av planeringen av bussdepån diskuterades även att etanol skulle hanteras, detta har dock 
utgått.  

Enligt riskutredning för anläggningen från 2016 /11/ bedömdes bussdepån generera ett flertal tank-
bilar med RME per vecka samt enstaka mindre tankbilar med spolarvätska. 

Bensinstation Armégatan: På Armégatan finns en obemannad bensinstation (Ingo) med försäljning 
av bensin, diesel och E85 (etanol). En normal bensinstation får leveranser av drivmedel 
uppskattningsvis 2-5 gånger per vecka. Då bensinstationen är obemannad förväntas ingen försäljning 
av gasol och andra brännbara vätskor som exempelvis spolarvätska.  
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Båtmack Pampas Marina: Väster om Pampas Marina ligger en båtmack med försäljning av drivmedel 
till båtar. Här kan även förväntas försäljning av gasolflaskor. Macken är i huvudsak öppen sommartid. 
Bensinstationer med försäljning av gasol får normalt leverans av gasolflaskor någon gång/per vecka. 
Transporterna till båtmacken kommer även att passera på Ekelundsvägen som ligger inom området. 

Sammanställning på- och avfartsramper: Sammanfattningsvis är uppskattningen att det i huvudsak 
är brandfarliga vätskor som transporteras på Essingeledens på- och avfartsramper. Även viss mängd 
brännbara gaser i form av gasolflaskor kan förekomma. Merparten av de brandfarliga vätskorna 
bedöms dock utgöras dock av RME/biodiesel till Tomteboda Bussdepå med betydligt lägre 
sannolikhet för antändning vid en olycka.  

Hur den framtida situationen kommer att se ut på Essingeleden är svår att bedöma eftersom stora 
förändringar sker i transportstrukturen i Stockholmsområdet, bland annat med hänsyn till 
utbyggnaden av Förbifart Stockholm. Enligt ovan förväntas det totala trafikflödet på Essingeleden 
minska men vilken påverkan det kommer att få på antalet transporter med farligt gods är oklart. 
Ytterligare projekt som kan påverka transportsituationen är Tvärförbindelse Södertörn, flytt av 
Loudden, Norviks hamn etc. Att antalet transporter med farligt gods skulle öka markant på sträckan 
bedöms osannolikt.  

Vidare är Norra länkens tunnelsystem klassad som en kategori B-tunnel vilket innebär ett förbud mot 
transporter av farligt gods som kan leda till mycket stora explosioner. Sådana transporter leds 
söderifrån av vid Fredhäll och norrifrån via Kista och förväntas därmed inte passera planområdet.  

 

 
Ekelundsvägen passerar genom området mellan bebyggelse och Essingeledens på- och avfart. Vägen 
kommer efter utbyggnaden av området bestå av ett körfält i vardera riktningen (idag två körfält). 
Mellan vägen och planerad bebyggelse kommer även en bredare cykelbana att finnas då detta utgör 
ett prioriterat cykelstråk i området. Hastighetsbegränsningen på sträckan är 40 km/h. Prognos för 
trafikflödet år 2040 är 7500 fordon per dygn i den norra delen för att sedan minska till 5700 fordon 
per dygn i områdets södra del.  

 
Ekelundsvägen är inte en rekommenderad transportled för farligt gods men då det är känt att det 
passerar transporter på sträckan ska dessa beaktas enligt Länsstyrelsen i Stockholms län, se avsnitt 
1.6.1. Den transporter som förväntas ske återkommande på sträckan är transporter till båtmacken 
vid Pampas Marina med omfattning enligt avsnitt 3.3.2 ovan. I övrigt har inga verksamheter som 
förväntas generera frekventa eller omfattande transporter med farligt gods identifierats.  
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Utifrån riskinventeringen görs en identifiering av möjliga olycksrisker som kan påverka människor 
inom det studerade området. 

För identifierade olycksrisker görs en kvalitativ bedömning (inledande analys) av möjlig konsekvens 
av respektive händelse. En bedömning görs även av sannolikheten för att en olycka ska inträffa.  

Utifrån de kvalitativa bedömningarna av sannolikhet och konsekvenser görs sedan en sammanvägd 
bedömning av huruvida identifierade olycksrisker kan påverka risknivån inom aktuellt planområde. 
Utifrån resultatet ges rekommendationer för den fortsatta planeringen av området och om det finns 
behov av ytterligare mer fördjupade analyser. Olycksrisker som med hänsyn till små konsekvenser 
och/eller låg sannolikhet ej anses påverka risknivån inom planområdet bedöms vara acceptabla och 
bedöms därför ej nödvändiga att studera vidare i en fördjupad analys. 

 
Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det är transporter av farligt gods på Essingeleden med 
tillhörande på- och avfarter samt på Ekelundsvägen som kan medföra olyckshändelser med möjlig 
konsekvens för det aktuella planområdet. Övriga riskkällor ligger på så stort avstånd att de inte 
bedöms påverka risknivån för området.  

Följande olyckshändelser bedöms kunna påverka det aktuella planområdet: 

Essingeleden 

• Huvudkörbana: Olycka vid transport av farligt gods (samtliga klasser) 

• På- och avfart: Olycka vid transport av brandfarliga gaser och vätskor till verksamheter i 
närområdet 

Ekelundsvägen 

• Olycka vid transport av brandfarliga gaser (gasolflaskor) och vätskor (drivmedel) till 
bensinstation 

I avsnitten nedan görs en kvalitativ uppskattning av respektive olycksrisk. 

 

Som tidigare nämnts delas farligt gods in i nio olika klasser utifrån ADR-S /4/. I tabell 5 nedan görs en 
övergripande beskrivning av vilka ämnen som tillhör respektive klass och vilka konsekvenser en 
olycka med respektive ämne kan leda till. 

Tabell 5. Konsekvensbeskrivning för olycka med respektive RID-klass. 

Klass Ämne Konsekvensbeskrivning 

1 Explosiva ämnen 

Riskgrupp 1.1: Risk för massexplosion. Konsekvensområden kan vid stora 
mängder (> 2 ton) överstiga 50-200 meter. Begränsade områden vid 
mängder under 1 ton. Aktuella begränsningar i tunnelsystemet vid Norra 
länken innebär att explosioner med större mängder inte kan förväntas.  

Riskgrupp 1.2-1.6: Ingen risk för massexplosion. Risk för splitter och 
kaststycken. Konsekvenserna normalt begränsade till närområdet. 

2 Gaser 

Klass 2.1: Brännbar gas: jetflamma, gasmolnsexplosion, BLEVE. 
Konsekvensområden mellan ca 20-200 meter. 

Klass 2.2: Icke brännbar, icke giftig gas: Konsekvenserna vanligtvis 
begränsade till närområdet kring olyckan. 
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Klass 2.3: Giftig gas: Giftigt gasmoln. Konsekvensområden över 100-tals 
meter. 

3 Brandfarliga vätskor 
Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvensområden vanligtvis inte över 
40 m. 

4 Brandfarliga fasta ämnen m.m. 
Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 
närområdet kring olyckan. 

5 
Oxiderande ämnen och organiska 
peroxider 

Självantändning, explosionsartade brandförlopp om väteperoxidslösningar 
med konc. > 60 % eller organiska peroxider kommer i kontakt med 
brännbart, organiskt material. Skadeområde ca 70 m radie. 

6 Giftiga ämnen Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till närområdet. 

7 Radioaktiva ämnen 
Utsläpp av radioaktivt ämne, kroniska effekter mm. Konsekvenserna 
begränsas till närområdet. 

8 Frätande ämnen Utsläpp av frätande ämne. Konsekvenser begränsade till närområdet. 

9 Övriga farliga ämnen Utsläpp. Konsekvenser begränsade till närområdet. 

Utifrån beskrivningen ovan bedöms det vara ämnen ur följande klasser som kan vara relevanta att 
beakta vid bedömning av risknivån för planområdet Huvudsta 4:28 m. fl.: 

• Klass 1.1. Massexplosiva ämnen 

• Klass 2.1. Brännbara gaser 

• Klass 2.3. Giftiga gaser 

• Klass 3. Brandfarliga vätskor 

• Klass 5. Oxiderade ämnen och organiska peroxider 

Konsekvenserna av olycka med övriga klasser är begränsade till det absoluta närområdet och bedöms 
därför inte påverka risknivån området. Vidare innebär aktuella avstånd till huvudkörbanorna på 
Essingeleden (minst 130 meter) att betryggande skydd föreligger för de flesta olyckor och att det 
endast rör sig om ett fåtal och mycket stora olyckor på vägen som skulle kunna ge en påverkan på 
området. I avsnitten nedan redogörs mer i detalj för möjlig påverkan på området vid olycka på 
Essingeledens huvudkörbana respektive på- och avfarter. 

Explosiva ämnen och föremål är uppdelad i flera olika undergrupper (riskgrupper) utifrån risk för bl.a. 
brand, massexplosion, splitter och kaststycken. Enligt ADR-S är det enbart ämnen ur klass 1.1 som 
innebär risk för massexplosion som påverkar så gott som hela lasten praktiskt taget samtidigt /4/. 
Med avseende på olycksrisker som kan påverka personsäkerheten inom det aktuella planområdet 
bedöms det enbart vara en explosion med ämnen ur riskgrupp 1.1 som är aktuella att studera. 

En olycka med transport av ämnen ur riskgrupp 1.1 kan leda till mycket omfattande explosioner 
antingen till följd av stora påkänningar eller till följd av brand som sprids till lasten. Konsekvenserna 
av olyckan är beroende av mängden som exploderar, vilket i sin tur beror av hur mycket explosiv-
ämne som transporteras. På väg är den maximala transportmängden 16 ton explosivämne men på 
den aktuella sträckan på Essingeleden bedöms den transporterade mängden vara betydligt mer 
begränsad. Detta bland annat med anledning av de restriktioner som föreligger i Norra länken för 
transporter med explosiva ämnen (se avsnitt 3.4.2). Vidare finns det i gällande regelverk för 
transporter detaljerade och omfattande regler för hur explosiva ämnen skall förpackas och hanteras 
för att reducera sannolikheten för explosion. Enligt den statistik som Trafikanalys redovisar så utgör 
också transporter med explosivämnen en mycket begränsad del av det totala antalet transporter 
med farligt gods på det svenska vägnätet och de mätningar som gjordes med kamera på Essingeleden 
under två månader visade inte på några sådana transporter.  
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Människor klarar tryck relativt bra, men byggnader kan få omfattande skador till följd av en explo-
sion. Vid detonation av stora laster kommer omgivningspåverkan bli stor med eventuella byggnads-
ras och fönsterkross som följd. Vid detonation av 2 ton explosivämne kan nyare betongbyggnader 
rasa på upp till ca 50-60 meter från explosionscentrum. 

Sannolikheten för att en massexplosion ska inträffa i anslutning till planområdet bedöms vara 
extremt låg. Detta beror främst på det begränsade antalet transporter med produkter som kan leda 
till massexplosion (klass 1.1) och dessutom finns det detaljerade regler för hur explosiva ämnen skall 
förpackas och hanteras vid transport för att reducera sannolikheten för explosion.  

Bedömning  
Essingeleden huvudkörbana: Bidraget till risknivån för det aktuella planområdet till följd av explosion 
på Essingeleden bedöms vara mycket begränsat och bedöms inte innebära att en oacceptabel 
risknivå uppnås. Rekommenderade skyddsavstånd (75 meter till bostäder) uppfylls med marginal och 
det har inte identifierats några andra förutsättningar som medför att avståndet skulle behöva utökas 
eller att säkerhetshöjande åtgärder med avseende på explosion är rimliga att vidta. Olycka med 
explosion på Essingeledens huvudkörbana bedöms inte behöva beaktas ytterligare. 

Essingeleden på- och avfartsramper: Inga transporter med explosivämnen förväntas ske på 
ramperna.  

En olycka med brännbar gas kan innebära att gas läcker ut och antänds eller att en gastank utsätts 
för utvändig brand vilket hettar upp gasen så att den expanderar snabbt och spränger tanken. 
Beroende på utsläpps- och antändningsscenario kan konsekvenserna av olyckan variera. Vid stora 
utsläpp kan skadeområdena överstiga 100-200 meter. Oskyddade personer utomhus löper störst risk 
för att förolyckas, men olyckan kan även leda till omfattande brandspridning till kringliggande 
bebyggelse. 

Andelen transporter med gaser på väg är förhållandevis stort, enligt Trafikanalys kan det utgöra drygt 
20 % av transporterna på väg. Det avser dock samtliga gastyper. Enligt de senaste mätningarna på 
Essingeleden uppgick andelen gaser till drygt 12 % av transporterna. Hur stor andel av gaserna som 
är brännbara framgår inte av de senare kartläggningarna men i den kartläggning som utfördes av 
MSB år 2006 /7/ anges andelen brännbara gaser på E4/E20 till ca 30 %.  

Sannolikheten för läckage av farligt gods till följd av olycka varierar beroende på om godset 
transporteras i en tunn- eller tjockväggig tank. Gaser transporteras vanligtvis tryckkondenserade i 
tjockväggiga tryckkärl och tankar med hög hållfasthet. Sannolikheten för utsläpp är därmed mycket 
låg även vid en stor påverkan som exempelvis en kollision på väg. Generellt gäller att tjockväggiga 
tankar har en sannolikhet för läckage som är 1/30 av den för tunnväggiga tankar /12/. I /12/ anges en 
fördelning mellan litet, medelstort respektive stort utsläpp för tunnväggiga respektive tjockväggiga 
tankar. För tunnväggiga tankar är den sammanlagda sannolikheten för utsläpp 13%. Då gasen kan 
spridas bort från olycksplatsen ökar dock sannolikheten för att utsläppet kommer i kontakt med en 
tändkälla och antänds.  

Bedömning  
Essingeleden huvudkörbana: Bidraget till risknivån för det aktuella planområdet till följd av olycka 
med brännbara gaser på Essingeledens huvudkörbanor bedöms vara begränsat med hänsyn till det 
stora avståndet mellan område och väg. Eftersom rekommenderade skyddsavstånd (75 meter till 
bostäder) uppfylls med marginal är bedömningen att några ytterligare säkerhetshöjande åtgärder är 
nödvändiga. Olycka med brännbara gaser på Essingeledens huvudkörbana bedöms inte behöva 
beaktas ytterligare. 
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Essingeleden på- och avfartsramper: Transporter med brännbara gaser kan förekomma på ramperna, 
det rör sig dock i huvudsak då om gasolflaskor till verksamheter i området (återkommande till 
båtmack Pampas Marina eller enstaka till andra verksamheter) vilket innebär att antalet transporter 
är mycket begränsat. Konsekvenserna vid en olycka med gasflaskor bedöms bli mindre än vid tankbil 
men då avståndet från ramperna till området och tänkt bebyggelse är relativt kort kan inte 
konsekvenser uteslutas. Olycka med brännbar gas bedöms få viss påverkan på risknivån även om det 
inte bedöms innebära en oacceptabel nivå till följd av lågt antal transporter och liten sannolikhet för 
olycka. Scenariot bör studeras i en detaljerad analys för att fastställa behov av åtgärder.  

Giftiga gaser behöver inte ”aktiveras” genom antändning för att bli farlig. Den är farlig så snart den 
läcker ut. Beroende på vind och topografi kan gasen spridas långa sträckor och fortfarande ha dödliga 
koncentrationer. Vid större utsläpp kan människor både utomhus och inomhus skadas eller 
omkomma på upp till flera hundra meters avstånd från utsläppet. 

Andelen giftiga gaser som transporteras på Essingeleden bedöms vara mycket begränsad, betydligt 
mindre andel än brännbara gaser. I den senaste kartläggningen där underklasser redovisas uppgick 
andelen giftiga gaser till mindre än 1 % och det har inte identifierats några förändringar som skulle 
medföra en markant ökning av antalet transporter.    

Bedömning  
Essingeleden huvudkörbana: Påverkan på risknivån bedöms vara mycket begränsad till följd av lågt 
antal transporter. Konsekvensområdena vid utsläpp kan dock bli stora och de skyddsavstånd som 
rekommenderas bedöms innebär ett relativt begränsat skydd mot utsläpp av giftig gas. Då 
rekommenderade skyddsavstånd uppfylls med god marginal (minst 125 meter) inom området och 
påverkan på risknivån är mycket begränsad bedöms det dock inte vara rimligt att vidta ytterligare 
åtgärder. Olycka med giftiga gaser på Essingeledens huvudkörbana bedöms inte behöva beaktas 
ytterligare. 

Essingeleden på- och avfartsramper: Inga transporter med giftiga gaser förväntas ske på ramperna. 

Ett stort utsläpp av exempelvis bensin kan, om det antänds, innebära att hög värmestrålning drabbar 
omgivningen och kan orsaka brännskador på oskyddade människor eller antända byggnader. Även 
kraftig rökutveckling kan uppstå. Allvarliga konsekvenser kan uppkomma inom upp till ca 40 meter 
från olycksplatsen. Detta gäller om utsläppet kan spridas fritt kring olycksplatsen. Om ett litet utsläpp 
antänds blir brinntiden kortvarig och uppkomna strålningsnivåer relativt låga. Människor i direkt 
närhet av olyckan kan skadas.  

Brandfarliga vätskor transporteras normalt i tunnväggiga tankar. Detta medför en högre sannolikhet 
för läckage till följd av en olycka jämfört med vid en olycka med gastransporter som transporteras i 
tjockväggiga vagnar, se avsnitt Klass 2.1 Brännbara gaser ovan. För tunnväggiga tankar är den 
sammanlagda sannolikheten för utsläpp givet olycka 13 % /12/. 

Bedömning 
Essingeleden huvudkörbana: De stora avstånden innebär att utsläpp och antändning av brandfarlig 
vätska på Essingeledens huvudkörbana inte bedöms kunna innebära någon konsekvens för 
planområdet. Olycka med brännbara vätskor på Essingeledens huvudkörbana bedöms inte behöva 
beaktas ytterligare. 
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Essingeleden på- och avfartsramper: Transporter med brandfarliga vätskor uppskattas ske i relativt 
stor omfattning på ramperna från Essingeleden, dels till bensinstation och båtmack, dels till Tomte-
boda bussdepå. Rampernas utformning med avåkningsskydd och kantsten (se figur 3) bedöms dock 
innebär att ett utsläpp inte kan sprida sig fritt mot området. Rampernas lutning gör även att ett 
utsläpp troligen kommer att röra sig i en rännil mot norr. En rännilsbrand innebär generellt lägre 
strålningsnivåer jämfört med en brand i en cirkulär pöl. Avståndet till bebyggelse är dock begränsat 
och är dessutom som kortast i områdets norra del. Olycka med brandfarlig vätska bedöms därför 
kunna ha betydande påverkan på risknivån i området närmast ramperna. Scenariot bör studeras i en 
detaljerad analys för att fastställa behov av åtgärder.  

Vissa oxiderande ämnen och organiska peroxider ur klass 5 kan, om de blandas med brännbart 
material bilda en blandning som kan självantända. Blandningen kan till och med innebära ett 
explosionsartat brandförlopp som motsvarar explosion med massexplosiva ämnen. Ett större utsläpp 
kan bilda en explosiv blandning som motsvarar flera ton explosivämnen.  

Det är en mycket begränsad andel av ämnen ur klass 5 som kan leda till denna typ av kraftiga brand- 
och explosionsförlopp, nämligen i huvudsak ej stabiliserade väteperoxider och vattenlösningar av 
väteperoxider med över 60 % väteperoxid samt organiska peroxider. Vattenlösningar av 
väteperoxider med mindre än 60 % väteperoxid bedöms däremot inte kunna leda till explosion. 

För att stabilisera det oxiderande ämnet blandas ofta en stabilisator, flegmatiseringsmedel, in för att 
minska reaktionsbenägenheten. Enligt regelverket ADR-S /4/ är det inte heller tillåtet att 
transportera ej stabiliserade väteperoxider eller vattenlösningar med över 60 % väteperoxid. Det är 
inte heller tillåtet att transportera ammoniumnitrat med mer än 0,2 % brännbara ämnen, utom när 
det utgör beståndsdel i ett ämne eller föremål i klass 1 (explosiva ämnen). Andelen av de oxiderande 
ämnena på vägen som bedöms kunna självantända explosionsartat vid kontakt med organiskt 
material antas därför vara mycket begränsad. 

Enligt kartläggningarna är antalet transporter med ämnen i klass 5 begränsat och på den aktuella 
sträckan är bedömningen att andelen transporter kan vara lägre än för vägnätet i övrigt (se tabell 4). 
Sannolikheten för olycka bedöms vara extremt låg.   

Bedömning  
Essingeleden huvudkörbana: Likt olycka med explosivämnen bedöms påverkan på risknivån vara 
mycket begränsad. Rekommenderade skyddsavstånd (75 meter till bostäder) uppfylls med marginal 
och det har inte identifierats några andra förutsättningar som medför att avståndet skulle behöva 
utökas. Olycka med oxiderande ämnen och organiska peroxider på Essingeledens huvudkörbana 
bedöms inte behöva beaktas ytterligare och inga säkerhetshöjande åtgärder utöver aktuella avstånd 
är aktuella. 

Essingeleden på- och avfartsramper: Inga transporter med oxiderande ämnen och organiska 
peroxider förväntas ske på ramperna. 
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De olycksscenarier som bedöms relevanta att beakta för Ekelundsvägen är olyckor med transporter 
av brandfarliga gaser (styckegods) och vätskor till sjömacken i Pampas Marina. Några andra 
verksamheter som kan tänkas generera transporter med farligt gods förbi på vägen förbi området 
har inte identifierats. Antalet transporter är dock mycket begränsat, i huvudsak sker transporter 
under sommarhalvåret. Vägen är inte heller klassad som en rekommenderad transportled för farligt 
gods. Är vägen inte klassificerad som transportled för farligt gods är det möjligt att göra avsteg från 
de skyddsavstånd som Länsstyrelsen rekommenderar enligt avsnitt 1.6.1, de anger dock att om det 
finns kännedom om att transporter sker på vägen så ska de beaktas. Länsstyrelsen anger vidare att 
vid korta avstånd till en riskkälla ska större vikt läggas vid konsekvensen av en olycka, det vill säga 
åtgärder kan vara rimliga att vidta även om den sammanvägda risknivån är låg. Åtgärder ska dock 
endast vidtas om de bedöms rimliga i förhållande till kostnad och eventuella inskränkningar i 
byggmetod etc.  

Konsekvenserna av en olycka motsvarar de som redovisas i avsnitt 4.2.1 för på- och avfartsramperna 
till Essingeleden. Sannolikheten för olycka är dock lägre då hastigheten på vägen är lägre.  

Bedömning 
Risknivån bedöms påverkas i mycket begränsad omfattning med anledning av de få transporterna på 
Ekelundsvägen. Olyckor på ramperna bedöms vara de som i huvudsak blir dimensionerande för 
området. Med hänsyn till att konsekvenser inte kan uteslutas samt erfarenheter från tidigare projekt 
kan dock vissa säkerhetshöjande åtgärder vara relevanta för området närmast vägen. Scenariot bör 
studeras i en detaljerad analys för att fastställa behov av åtgärder.  

 
Utifrån den inledande analysen är den sammanfattande bedömningen att det finns ett par olycks-
risker som kan innebära sådan påverkan på områdets risknivå att säkerhetshöjande åtgärder behöver 
vidtas. Aktuella olycksrisker är förknippade med transporter av brandfarliga gaser och vätskor på 
Essingeledens på- och avfartsramper samt på Ekelundsvägen. Avståndet till Essingeledens huvud-
körbanor är så stort att några ytterligare säkerhetshöjande åtgärder inte bedöms behöva vidtas. 
Avståndet överstiger med god marginal de avstånd som rekommenderas av Länsstyrelsen och det 
har inte identifierats några faktorer som skulle medföra behov av ett utökat skyddsavstånd. Avstånd 
till andra riskkällor (bensinstationer, bussdepå) i närområdet bedöms vara betryggande.  

I den fortsatta planeringen av området måste hänsyn tas till ovanstående olycksrisker. I avsnitt 5 
redovisas en fördjupad riskanalys med beräkning av frekvens och konsekvens samt sammanställning i 
form av individ- och samhällsrisk som underlag för beslut om åtgärder.  
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De identifierade olyckshändelserna som i den inledande analysen i avsnitt 4 bedöms kunna innebära 
sådan påverkan på risknivån att säkerhetshöjande åtgärder behöver vidtas studeras vidare i en 
fördjupad, kvantitativ, riskanalys.  

I den fördjupade analysen kvantifieras frekvensen för, samt konsekvenserna av, respektive olycksrisk. 
Vilken metod som används är beroende av riskkällans egenskaper. Beräkningarna redovisas i sin 
helhet i bilaga A och B. 

Beräkningarna beaktar följande olycksrisker, vilka förknippas Essingeledens på- och avfartsramper 
samt Ekelundsvägen: 

• Olycka med brandfarlig vätska (klass 3) 

• Olycka med brandfarlig gas (klass 2.1 – gasolflaskor) 

Det utförs inga separata beräkningar för Ekelundsvägen, dock beaktas att de transporter som pas-
serar på Ekelundsvägen passerar området två gånger, dels på på- och avfartsrampen, dels på 
Ekelundsvägen. 

Beräkningar har utförts för ett nuläge och för prognosåret 2040. Hur transportsituationen avseende 
farligt gods ser ut för prognosåret är oklart. Antagandet görs dock att andelen transporter med farligt 
gods av det totala antalet tunga transporter är lika för prognosåret som för nuläget. Detta innebär en 
ökning av antalet transporter med farligt gods per dygn från i snitt ca 2,5 till 3,7 vilket är en mycket 
stor ökning. Det finns inget som tyder på att antalet transporter kommer att öka i den omfattningen 
med hänsyn till de verksamheter som genererar transporter. Beräkningar för prognosåret 2040 kan 
därför även ses som en del av en känslighetsanalys avseende transportantal och ingen ytterligare 
känslighetsanalys med avseende på ökat transportantal utöver detta utförs.  

I värdering av risknivåer genomförs även ett kvalitativt resonemang avseende påverkan på risknivån 
vid en olycka på Essingeledens huvudkörbanor vilket även inkluderar transporter med andra ämnen 
än de som studeras enligt ovan. 

 
Risker avseende personsäkerhet presenteras och värderas i form av individrisk och samhällsrisk. 

Individrisk är den risk som en enskild person utsätts för genom att vistas i närheten av en riskkälla. 
Individrisken redovisas som platsspecifik individrisk. Detta görs i form av individriskkonturer som 
visar den kumulerade frekvensen (per år) för att en fiktiv person på ett visst avstånd omkommer till 
följd av en exponering från den studerade riskkällan. Detta innebär att på en punkt t.ex. 100 meter 
från riskkällan så är individrisken densamma som den sammanlagda frekvensen för alla 
skadescenarier med ett skadeområde som överstiger 100 meter. 

Individrisken beräknas för obebyggd mark där ingen hänsyn tas till eventuell konsekvensreducerande 
effekt av exempelvis framförliggande bebyggelse (vare sig befintlig eller planerad) och andra 
avskärmande barriärer.  

5. 

5.1 

5.1.1 

Fördjupad riskanalys 

Metodik 

Sammanvägning av risk 

Individrisk 
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Samhällsrisk är det riskmått som en riskkälla utgör mot hela den omgivning som utsätts för risken. 
Frekvenser för olika händelser vägs samman med konsekvenserna av dessa. Detta redovisas sedan i 
ett F/N-diagram (frequency/number of fatality) där den kumulerade frekvenser plottas mot 
konsekvenser i ett logaritmerat diagram. Frekvenser utrycks i förväntat antal olyckor per år (år-1) och 
konsekvenser i antal omkomna, då dessa enheter ger en uppfattning om vilken risk samhället utsätts 
för till följd av en riskkälla. 

Samhällsrisken redovisas för aktuellt utförandealternativ med planerad bebyggelse och mark-
användning inom planområdet. Nollalternativet kommer inte att redovisas då konsekvens-
beräkningarna, se bilaga B, inte innebär att någon person i området förväntas omkomma. Detta 
beror i sin tur på att befintlig bebyggelse ligger på stort avstånd från aktuella riskkällor och att 
skadeavstånden för de studerade scenarierna är begränsade.  

Acceptanskriterierna för samhällsrisk avser 1 km2 med den tillkommande bebyggelsen placerad i 
mittpunkt och beräknas med frekvenser för 1 km väg. Samhällsrisken beräknas därmed normalt sett 
för det studerade området samt omgivande bebyggelse. I det aktuella fallet så utgörs dock 
omgivande områden av obebyggda områden samt vägområden vilket innebär att personantalet i 
dessa delar kan antas försumbara.  

Konsekvensberäkningarna avgränsas till att studera respektive olycksscenario där de innebär så stora 
konsekvenser som möjligt med avseende på planerad ny bebyggelse. Två platser för olyckor 
studeras, dels där avståndet till riskkällan är 25 meter vilket motsvarar Essingeledens på- och 
avfartsramp, dels där avståndet till riskkällan är 9 meter vilket motsvarar avståndet på 
Ekelundsvägen. En fördelning av andelen olyckor på respektive plats har gjorts men frekvensen 
motsvarar den på Essingeledens på- och avfartsramp oberoende av plats vilket är högt räknat för 
Ekelundsvägen som har betydligt lägre trafikflöde.  

 
För att avgöra om de beräknade risknivåerna är acceptabla eller inte så jämförs de mot angivna 
acceptanskriterier. Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt specificerat 
eller uttryckt i någon idag gällande lagstiftning. 

För riskvärdering av bebyggelse intill farligt gods-leder rekommenderar Länsstyrelsen i Stockholms 
län att riskkriterierna i publikationen Värdering av risk /13/ används. I denna ges förslag på risk-
kriterier för individrisk och samhällsrisk, se tabell 6. 

Tabell 6. Förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk 

Riskkriterier Individrisk 
Samhällsrisk för en väg-
/järnvägssträcka på 1 km 

Övre gräns för område där risker under vissa 
förutsättningar kan tolereras 

10-5 
F=10-4 per år för N=1 med lutning på 
FN-kurva: -1 

Övre gräns för områden där risker kan anses 
vara små 

10-7 
F=10-6 per år för N=1 med lutning på 
FN-kurva: -1 

Acceptanskriterierna i tabell 6 omfattar en lägre och en övre gräns. Risker som hamnar under den 
lägre gränsen är acceptabla och innebär normalt inga krav på åtgärder. Risker som hamnar över den 
övre gränsen är oacceptabla och ska reduceras genom åtgärder eller restriktioner. 

Området mellan den lägre och den övre gränsen benämns ALARP (As Low As Reasonably Practicable). 
Inom detta område anses riskerna vara så stora att de noga måste beaktas och rimliga åtgärder 
vidtas för att sänka riskerna. För att bedöma rimligheten i att vidta riskreducerande åtgärder behöver 
därför begreppet tolerabel risk beaktas: 
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1. Till att börja med är det viktigt att beakta att omfattningen av riskreducerande åtgärder 
normalt är beroende av den planerade verksamheten, d.v.s. acceptansnivån varierar något 
mellan olika verksamheter och markanvändning. Detta gäller framför allt avseende 
individrisk. Individrisken beräknas normalt under antagandet att en individ är kontinuerligt 
närvarande på en given plats. Enligt Värdering av risk /13/ bör dock vissa korrigeringar göras 
av beräknade risknivåer avseende vissa individer i verkligheten inte är kontinuerligt 
närvarande. För arbetare kan t.ex. individrisken reduceras med en faktor 4. För personer i 
rekreationsområden kan individrisken reduceras med en faktor 10. För boende görs ingen 
korrigering. 

I stället för att korrigera individrisken för olika individer enligt beskrivningen ovan så utgår 
riskanalysen från att risknivåer inom den nedre halvan av ALARP kan accepteras för t.ex. 
kontors- och vissa typer av restaurang- och butiksverksamheter utan behov av 
säkerhetshöjande åtgärder eftersom den faktiska individrisken för personer inom dessa 
verksamheter är betydligt lägre än den beräknade. För bebyggelse och utrymmen som inte 
innebär stadigvarande vistelse, t.ex. parkeringsplatser samt gång- och cykelstråk, kan 
accepteras en risknivå som hamnar över den övre gränsen i angivna riskkriterier. 

2. Rimligheten i att vidta riskreducerande åtgärder beror även på inom vilken del av ALARP som 
risknivån ligger. Enligt Värdering av risk /13/ så bör en rimlig utgångspunkt vara att risker 
som ligger inom den övre delen av ALARP-området, d.v.s. nära gränsen för ”oacceptabla 
risker” endast tolereras om nyttan med verksamheten anses mycket stor och det är praktiskt 
omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av ALARP-området bör kraven 
på riskreduktion inte ställas lika hårda, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. 
Underlåtenhet att genomföra ytterligare åtgärder skall då motiveras.  

 
Som indata i bedömningar och beräkningar erfordras värden på eller information om bl.a. 
utformning, olycksstatistik, väder, vind och hur olika ämnen beter sig med mera. Underlaget har i 
vissa fall varit bristfälligt och antaganden har varit nödvändiga för att kunna genomföra analysen. I 
denna analys är bedömningen att det främst är följande beräkningar, antaganden och förutsättningar 
som är belagda med osäkerheter: 

• Frekvensberäkningarna har utförts med schablonmetoder 
Drivmedelstransporter utgör större delen av de förväntade transporterna förbi området. 
Merparten av dessa utgör i sin tur av brandfarliga vätskor med hög flampunkt 
(diesel/biodiesel/RME) med mycket låg sannolikhet för antändning. I beräkningarna har 
antagits att samtliga transporter utgörs av bensin med låg flampunkt vilket innebär att 
frekvensen för olycka med brandfarlig vätska troligen överskattas. 

• Uppskattad mängd och antal transporter med farligt gods förbi planområdet 
På de aktuella vägarna förväntas endast transporter till och från verksamheter i närområdet. 
Någon anledning att förvänta sig ytterligare ämnen eller en större ökning av transporter har 
inte identifierats. Aktuell förändring innebär även att området får en mer stadsliknande 
karaktär där nya verksamheter som genererar omfattande transporter bedöms vara 
osannolikt. Vidare har för prognosåret 2040 antagits att andelen transporter med farligt gods 
är lika idag vilket innebär en omfattande ökning av antalet transporter på sträckan. 

• Val och placering av olycksscenarier 
Olycksscenarier placeras där de bedöms innebära så stor påverkan på området som möjligt 
vilket innebär där avståndet till riskkällan är så kort som möjligt. Två platser har studerats, 
dels 25 meter från riskkälla vilket motsvarar kortaste avstånd till på- och avfartsramp, dels 9 
meter från riskkälla vilket motsvarar kortaste avstånd till Ekelundsvägen. För olyckor på 
Ekelundsvägen har frekvens motsvarande Essingeleden använts vilket är ett konservativt 
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antagande då trafikflödet är betydligt lägre där med en förväntat lägre olycksfrekvens. 
Olyckor som antas inträffa på påfartsrampen till Essingeleden har enligt ovan ett minsta 
avstånd till bebyggelse på 25 meter. Det troliga är dock att på denna del går inte fulla 
transporter utan att det sker på avfarten som ligger längre från området. Konsekvenserna 
kan därmed förväntas bli mindre. För olycksscenario med pölbrand har hänsyn inte tagits till 
ramperna lutar och att rännilar troligen bildas snarare än cirkulära pölar. Detta innebär att 
strålningsnivån i realiteten kan förväntas bli lägre.  

• Uppskattat personantal 
Personantalet har uppskattats från total BTA och ungefärliga persontätheter. Det har i 
bostäder inte beaktats om aktuell BTA utgörs av ljus eller mörk yta eller om det tillhör garage 
utan samma persontäthet har antagits för samtliga ytor. Detta innebär en trolig 
överskattning av personantalet för bostäderna. Använda persontätheter och areor skulle 
innebära i snitt 4 personer/lägenhet vilket får anses vara högt räknat.  

För att ta hänsyn till de osäkerheter som förenklingar och antaganden innebär används över lag 
konservativa uppskattningar, både i frekvens- och konsekvensberäkningarna. Sammantaget kan 
sägas att de uppskattningar och förenklingar som görs vid beräkning av risken med stor sannolikhet 
ger en överskattning av risknivån. Någon separat känslighetsanalys utöver de antaganden som 
redovisas ovan samt ett kvalitativt resonemang avseende påverkan till följd av närhet till 
Essingeledens huvudkörbanor och påverkan av andra olyckor har inte bedömts nödvändig. 

 

 
I figur 6 nedan redovisas den beräknade risknivån inom områden utmed Essingeledens på- och 
avfartsramper. Individrisken utomhus presenteras dels för nuläget, dels för prognosåret 2040. 
Avstånden i diagrammen utgår från närmaste vägkant, det vill säga Essingeledens påfart. Se även 
kommentar avseende placering av olycksscenarier och i avsnitt 5.2.4. 

 

Figur 6. Individrisk utomhus utmed Essingeledens på- och avfartsramper. (Observera att frekvensen redovisas med 
logaritmisk skala.) 
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I figur 7 redovisas den beräknade samhällsrisken inom det studerade området. Samhällsrisken 
presenteras endast med planerad ny bebyggelse inom det aktuella planområdet, detta då 
nollalternativet inte medför att någon förväntas omkomma inom området vid studerade 
olycksscenarier. Beräkningarna har gjort för en framtida trafiksituation år 2040. 

 

Figur 7. F/N-kurva som redovisar samhällsrisknivån för planområdet och dess närmaste omgivning med avseende på 
olycksrisker förknippade med Essingeledens på- och avfartsramper. (Observera att frekvens och konsekvens redovisas med 
logaritmisk skala.) 

 
Med avseende på individrisk visar beräkningarna att med dagens trafiksituation så är risknivån för 
området acceptabel oavsett avstånd från aktuell riskkälla. Om antalet transporter med farligt gods 
ökar markant, vilket är vad som antagits för prognosåret 2040, kan dock risknivån hamna inom det 
område där åtgärder ska undersökas på avstånd upp till 30 meter från riskkällan. Risknivån ligger 
dock fortfarande mycket lågt inom detta område vilket ska beaktas vid beslut om åtgärder. Vidare 
ska det observeras att individrisken avser oskyddade personer som befinner sig utomhus, i realiteten 
kommer människor inomhus att erhålla skydd av byggnaden.  

Då planerad bebyggelse utgörs av bostäder som innebär att personer kan förväntas vistas i området 
stor del av tiden och därmed utsättas för en förhöjd risknivå kontinuerligt kan det dock vara rimligt 
att vidta vissa enklare säkerhetshöjande åtgärder med hänsyn till försiktighetsprincipen. Vidare anser 
Länsstyrelsen att vid korta avstånd ska större vikt läggas vid konsekvensen av en olycka än 
frekvensen, vilket är att beakta med avseende på det korta avståndet till Ekelundsvägen. 
Resonemang om behov samt förslag på åtgärder redovisas i avsnitt 6. 

BSL 
BRANDSKYDDS LAGET 

5.2.2 Samhä I lsrisk 

1,0E-03 

t t ! t H ,I. ... 

1,0E·™ 

! ~ t-

1.0E-'5 

l ,0F-ffi 

I.OE-07 

1,0E-00 

t-

t t t 
1,0E 00 

t-

1,oc-10 

~ 
1,0E· l l 

~ ~ f ~ ;. 
t- t- t- + 
t- t- t-

l ,0E-12 
10 1:X: 1:,00 

Antal omkomna (NI 

- MOO:ÖVr• hitw'9 - NOD: IJnQ"c krit• ri• - Plan•111d bel:y99• IM 

5.3 Värdering av risk 



 

Uppdragsnamn:   Huvudsta 4:28 m. fl., Solna Stad   Datum:   2022-04-11   Uppdragsnummer   504867   Sida:   28 av 34 

 

Med avseende på samhällsrisk visar beräkningarna på en acceptabel risknivå vilket beror på att 
flertalet av de studerade olycksscenarierna medför ett mycket begränsat antal omkomna. Detta i 
kombination med låg olycksfrekvens ger en sammantaget låg risknivå. Det är endast mer omfattande 
olyckor med gasolflaskor som inträffar på Ekelundsvägen som innebär att ett flertal personer inom 
området förväntas omkomma. Med avseende på brandfarliga vätskor som utgör den absoluta 
merparten av transporterna innebär avståndet till Essingeledens på- och avfartsramper området ett 
erforderligt skydd för samtliga studerade olyckor. Detta obeaktat att en pölbrand inte kan sprida sig 
fritt mot området.    

 
Avståndet till Essingeledens huvudkörbanor (>130 meter) är så stort att dessa i den inledande 
analysen inte bedömdes behöva studeras detaljerat. Mycket stora olycka med explosiva ämnen, 
brännbara gaser eller giftig gas skulle dock kunna medföra konsekvenser för den planerade 
bebyggelsen och därmed även en påverkan på de beräknade risknivåerna. Sannolikheten för att så 
stora olyckor ska inträffa är dock extremt låg och påverkan på de beräknade riskkurvorna blir därför 
marginell. Med hänsyn till de beräknade risknivåerna är bedömningen att en eventuell olycka på 
Essingeledens huvudkörbanor inte påverkar risknivån på sådant sätt att ytterligare säkerhetshöjande 
åtgärder skulle behöva vidtas.   

 
 

Enligt den fördjupade riskanalysen kan individrisknivån för det studerade området vara så hög för det 
studerade området att åtgärder behöver beaktas vid exploatering. Avståndet inom vilket åtgärder är 
relevant att beakta är ca 30 meter från Essingeledens på- och avfartsramper. På avstånd över 30 
meter från ramperna bedöms risknivån vara acceptabel. De olyckor som behöver beaktas är: 

• Olycka med brandfarlig vätska 

• Olycka med brandfarlig gas (gasolflaskor) 

Åtgärdernas omfattning behöver dock diskuteras, då acceptansnivån är beroende av mark-
användning samt avstånd till den aktuella riskkällan. 

I detta avsnitt redovisas först ett allmänt resonemang kring olika åtgärder och sedan ett resonemang 
utifrån de specifika förutsättningarna som är aktuella för planområdet.  

 
Vid lokalisering i ett utsatt område bör man alltid sträva efter att lokalisera bebyggelsen på ett 
tillräckligt stort avstånd från eventuella störningskällor. Länsstyrelsens rekommenderade skydds-
avstånd (se 1.6.1) bör användas som riktvärden för placering av verksamheter. Om det med en 
riskanalys kan påvisas att risknivån, med eller utan åtgärder, är låg kan de rekommenderade 
avstånden frångås.  

I tätbebyggda områden med högt tryck på exploatering kan det vara svårt att tillämpa stora 
skyddsavstånd. Man kan då kompensera för minskade skyddsavstånd med byggnadstekniska 
åtgärder i viss utsträckning.  

Generellt gäller att känsligare verksamheter bör placeras längre från riskkällan, vilket även framgår av 
Länsstyrelsens riktlinjer. Sådana omfattar bland annat förskolor och skolor, äldreboende och större 
publika lokaler, dvs. verksamheter som kan ta längre tid att utrymma och där personerna i 
byggnaden kan ha svårt att uppfatta en nödsituation eller har svårt att sätta sig själva i säkerhet. 
Känsliga verksamheter rekommenderas av försiktighetsskäl att placeras så att Länsstyrelsens 
rekommenderade skyddsavstånd uppfylls. 
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Verksamheter som omfattar sovande människor som bostäder och hotell bör inte placeras närmast 
riskkällan, men är inte lika ”skyddsvärda” som exempelvis känsliga verksamheter. Kontor kan i de 
allra flesta fall placeras närmare riskkällan än bostäder. Närmast riskkällan kan exempelvis garage, 
förråd och annan mindre känslig verksamhet med låg persontäthet placeras. Längre från riskkällan 
kan verksamheter med högre persontätheter och som omfattar sovande människor placeras. 
Området allra närmast riskkällan lämnas ofta fritt från bebyggelse eller verksamheter som omfattar 
människor som vistas stadigvarande. 

Essingeleden 
Enligt ovan överstiger avståndet till Essingeledens huvudkörbanor de 75 meter som rekommenderas 
till transportled för farligt gods och påverkan på risknivån till följd av olyckor på vägen bedöms vara 
mycket begränsad. Avståndet till ramperna understiger det rekommenderade avståndet, på dessa är 
dock antalet transporter begränsat och genomförda beräkningar visar att individrisknivån är 
acceptabel på avstånd över 30 meter från rampen. Avståndet är som kortast 25 meter mellan 
vägkant och planerad bebyggelse vilket avser områdets norra hörn och påfart till Essingeleden. 
Avståndet ökar längre söderut i området. Den tänkta bebyggelsestrukturen bedöms kunna accepteras 
men då avståndet understiger de rekommenderade från rampen behöver ytterligare åtgärder vidtas 
som kompensation för det korta avståndet, trots den låga risknivån. Avstånd under 25 meter mellan 
ramp och bebyggelse bedöms inte kunna accepteras oberoende av åtgärder. Känslig verksamhet som 
förskola bör planeras så att de placeras på större avstånd eller i skydd av annan bebyggelse. Tänkt 
utformning med förskola i befintlig byggnad enligt figur 4 i avsnitt 2.2 uppfyller detta. 

Ekelundsvägen 
Då Ekelundsvägen inte är klassad som en transportled för farligt gods och den beräknade risknivån är 
låg bedöms bebyggelse kunna placeras utan krav på särskilda skyddsavstånd från vägen. Med hänsyn 
till att det förekommer regelbundna transporter samt att avståndet till vägen är kort kan dock vissa 
enklare byggnadstekniska åtgärder vara rimliga att vidta för bebyggelse som vetter direkt mot vägen 
och områden utomhus mellan väg och bebyggelse. 

 
Utformningen av obebyggda områden i anslutning till riskkällor bör göras med hänsyn tagen till 
risknivån. Detta gäller främst för områden mellan ny bebyggelse och riskkällor. Området bör inte 
utformas så att det uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta innebär att området inte ska 
innehålla faciliteter som medför att personer kommer att befinna sig i området under en längre tid, 
som t.ex. uteserveringar, lekplatser. Däremot kan utrymmena innehålla exempelvis parkeringsplatser 
i markplan. Enstaka parkbänkar utmed ex. gång- och cykelstråk bedöms kunna accepteras. 

Essingeleden 
Utrymmen utomhus inom 30 meter från ramper bör utformas så att de inte uppmuntrar till stadig-
varande vistelse. Detta gäller ytor som är direkt exponerade mot ramperna och inte i skydd av annan 
bebyggelse.  

Ekelundsvägen 
Det bedöms inte skäligt att ställa krav på obebyggda ytor mellan byggnad och Ekelundsvägen med 
hänsyn till den låga risknivån och det låga antalet transporter.  

 
Utrymningsstrategin för bebyggelse i anslutning till en riskkälla kan behöva beakta möjliga externa 
olyckor. Detta innebär att utrymningsvägar behöver dimensioneras och utformas så att utrymning 
kan ske tillfredställande även vid en utvändig olycka. 
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Essingeleden 
Bebyggelse som vetter direkt mot ramperna och som ligger inom rekommenderade skyddsavstånd 
(bostäder/förskola/handel 75 meter, kontor 40 meter) ska utformas med minst en utrymningsväg 
som mynnar bort från vägen. Det rekommenderas att denna utrymningsväg utgörs av normal entré 
för att på så sätt ta hänsyn till personers benägenhet att utrymma samma väg som de kom in.  

Ekelundsvägen 
Risknivån är förväntat låg men med hänsyn till att konsekvenser inte kan uteslutas, och att åtgärder 
för att säkerställa möjlig utrymning bort från vägen är relativt enkla utan stor påverkan på 
byggnadernas utformning, bör bebyggelse som vetter direkt mot Ekelundsvägen förses med 
utrymningsmöjlighet bort från vägen. Detta inom 25 meter från vägkant. 

 
Ämnen som kan leda till explosion är explosiva ämnen (farligt godsklass 1), brännbara gaser (farligt 
godsklass 2.1) samt oxiderande ämnen och organiska peroxider (farligt godsklass 5). På Essingeledens 
ramper och Ekelundsvägen är uppskattningen att det endast förekommer transporter av brännbara 
gaser, då i första hand i form av gasolflaskor till båtmacken i Pampas Marina.  

Konsekvenserna av en stor explosion kan bli mycket omfattande på stora avstånd. För att kunna 
reducera konsekvenserna krävs stora skyddsavstånd mellan bebyggelse och riskkälla. 
Konsekvenserna kan även reduceras genom att konstruera byggnaderna med hänsyn till höga 
infallande tryck. Exempelvis kan man dimensionera stommen för en ökad horisontallast samt bygga 
en rasdämpande stomme. Detta ställer krav på seghet/deformationsförmåga i stommen samt att 
stommen klarar bortfall av delar av bärningen. 

Ytterligare säkerhetshöjande åtgärder är att utföra fönster med härdat och/eller laminerat glas 
alternativt trycktåligt glas. Detta förhindrar att människor innanför fönster skadas till följd av att glas 
trycks in i byggnaden till följd av tryckvågen. 

Generellt innebär gasmolnsexplosioner med brännbar gas betydligt lägre tryck än en explosion med 
ämnen ur klass 1 och 5. Det är då framför allt fönster som påverkas.  

Essingeleden 
Gasmolnsexplosion eller exploderande gasflaskor är ett möjligt scenario vid transport av gasolflaskor. 
Enligt genomförda riskberäkningar kan en större gasmolnsexplosion medföra att enstaka personer 
inom området omkommer. Den sammanvägda risknivån avseende individ- och samhällsrisk är dock 
låg till följd av att ett mycket begränsat antal transporter. Det bedöms utifrån detta inte vara skäligt 
att i förhållande till kostnad och inskränkningar ställa krav på skyddsåtgärder avseende gasmolns-
explosion för bebyggelse utmed Essingeledens ramper. 

Ekelundsvägen 
Bedömning i likhet med Essingeledens ramper. Antalet transporter är mycket få, vägen är inte en 
rekommenderad transportled och den kostnad/inskränkningar som åtgärder innebär bedöms inte 
vara skäliga i förhållande till nyttan. 
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För att kunna reducera konsekvenserna av ett större gasutsläpp så krävs relativt stora skyddsavstånd 
mellan bebyggelse och riskkälla, alternativt restriktioner på bebyggelse och områdesutformning som 
reducerar persontätheten, främst utomhus. Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd bedöms 
innebära ett relativt begränsat skydd mot stora utsläpp av brännbar eller giftig gas. Beroende på 
gastyp går det att reducera konsekvenserna inomhus genom att vidta ventilationstekniska åtgärder 
för att förhindra spridning av brännbara och giftiga gaser in i byggnader. De åtgärder som ofta 
föreslås innebär att friskluftsintag placeras mot sidor med bra luftkvalitet och dit det är mindre 
sannolikt att gasen sprids vid ett eventuellt gasutsläpp på den närliggande vägen (t.ex. bort från 
vägen alternativt på tak). Om ventilationssystemet utförs mekaniskt så kan det dessutom utformas så 
att det på ett enkelt sätt kan stängas av, genom exempelvis central nödavstängning. För brännbara 
gaser går det även att reducera konsekvenserna inomhus genom att vidta byggnadstekniska åtgärder 
som förhindrar brandspridning (se nedan). 

Essingeleden 
Några åtgärder med avseende på utsläpp av giftig gas bedöms inte nödvändiga i enlighet med den 
inledande riskanalysen och att inga sådana transporter förväntas på ramperna. Då ventilations-
åtgärder normalt innebär en relativt låg kostnad bedöms det rimligt att vidta åtgärder som skydd 
mot brännbara gaser även då den beräknade risknivån är låg. Åtgärden skyddar även mot spridning 
av brandgaser in i byggnaderna. Central nödavstängning bedöms däremot inte rimligt i aktuell typ av 
bebyggelse då det främst är relevant för verksamheter med en tydlig organisation på plats som kan 
sköta avstängningsfunktionen. Åtgärden är aktuell inom de av Länsstyrelsen rekommenderade 
skyddsavstånden (bostäder/förskola 75 meter, kontor 40 meter). 

Ekelundsvägen 
Det bedöms inte skäligt att ställa krav på ventilationstekniska åtgärder med avseende på Ekelunds-
vägen. De åtgärder som redovisas för Essingeledens ramper kommer även ge ett skydd vid en olycka 
på Ekelundsvägen.  

 
För att minska sannolikheten att en brand i sprider sig in i kringliggande byggnader innan människor i 
byggnaden har hunnit utrymma kan fasader som vetter mot riskkällan utföras i material som 
begränsar risken för brandspridning in i byggnaden under den tid det tar att utrymma. Som ett 
riktvärde bör brandspridning begränsas i åtminstone 30 minuter. Hur omfattande kraven behöver 
vara för att erhålla skydd mot brandspridning är beroende av avståndet mellan byggnad och riskkälla. 
Nivåskillnad och framförliggande barriärer behöver också beaktas. 

Exempelvis kan väggar utföras i obrännbart material eller med konstruktioner som uppfyller 
brandteknisk avskiljning avseende täthet och isolering. Krav på att förhindra brandspridning gäller 
även fönster och glaspartier, t.ex. kan fönster utföras så att de är intakta och sitter kvar under hela 
brandförloppet genom att använda brandklassade, härdade eller laminerade glas. 

Essingeleden 
Olycka med brandfarliga vätskor är det scenario som har störst påverkan på individrisknivån på korta 
avstånd från Essingeledens ramper. Genomförda riskberäkningar visar vidare på att risknivån inom 
30 meter från ramperna hamnar inom det område dör åtgärder ska undersökas. Med hänsyn till att 
bostäder är en verksamhet en låg risknivå ska eftersträvas rekommenderas därför att åtgärder för att 
begränsa risken för brandspridning vidtas inom 30 meter från Essingeledens ramper. Fasader inom 30 
meter från ramper ska därför utföras i obrännbart material alternativt med konstruktion som 
motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30. Eventuella fönster eller glaspartier i denna fasad bör utföras 
i lägst brandteknisk klass EW 30. Fönster kan utföras öppningsbara. Åtgärden avser fasader som är 
direkt exponerade mot ramperna. 
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6.1.5 Skydd mot gaser 

6.1.6 Skydd mot brand 
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Ekelundsvägen 
Det bedöms inte skäligt att ställa krav på byggnadernas fasad utmed Ekelundsvägen oberoende av 
avstånd. Åtgärderna innebär både en stor kostnad och begränsningar i byggnaderna som inte kan 
motiveras med hänsyn till det förväntat mycket låga antalet transporter. Föreslagen åtgärd om 
möjlighet till utrymning bort från vägen reducerar också sannolikheten för konsekvens i händelse av 
en olycka. 

 
Utifrån resonemang i föregående avsnitt rekommenderas att vissa säkerhetshöjande åtgärder vidtas 
för det aktuella planområdet. Risknivån för området förväntas dock vara relativt låg varför föreslagna 
åtgärder är av enklare karaktär med bedömt begränsad inskränkning på områdets utformning i 
övrigt.  

Vid bebyggelse och förändrad markanvändning inom det aktuella planområdet rekommenderas att 
följande restriktioner och byggnadstekniska åtgärder vidtas: 

Essingeledens på- och avfartsramper: 

• Ny bebyggelse ska placeras så att avstånd till Essingeledens på- och avfartsramper inte 
understiger 25 meter. 

• Ytor utomhus inom 30 meter från Essingeledens på- och avfartsramper ska utformas så att 
de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

• Fasader inom 30 meter från Essingeledens på- och avfartsramper, och som vetter direkt mot 
ramperna, ska utföras i obrännbart material alternativt med konstruktion som motsvarar 
lägst brandteknisk klass EI30. Fönster kan utföras i klass EW30. Fönster tillåts vara 
öppningsbara. 

• Bebyggelse som vetter direkt mot Essingeledens ramper, och som ligger inom 
rekommenderade skyddsavstånd (bostäder/förskola/handel 75 meter, kontor 40 meter), ska 
utformas med minst en utrymningsväg som mynnar bort från vägen. 

• Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse, och som ligger inom 
rekommenderade skyddsavstånd från Essingeledens ramper (bostäder/förskola/handel 75 
meter, kontor 40 meter), ska placeras mot en trygg sida alternativt på byggnadernas tak. 

Ekelundsvägen: 

• Bebyggelse som vetter direkt mot Ekelundsvägen och som ligger inom 25 meter från vägen 
ska utformas med minst en utrymningsväg som mynnar bort från vägen. 

Observera att ovanstående åtgärder endast utgör förslag och det är upp till kommunen/projektet att 
ta beslut om åtgärder. För att säkerställa att ovanstående åtgärder vidtas krävs att dessa utformas 
som planbestämmelser i detaljplanen. De åtgärder som man beslutar om ska formuleras som 
planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och bygglagen (2010:900). Vid 
formulering av planbestämmelser är det viktigt att funktionen i åtgärden bevakas och får ett juridiskt 
skydd. Det är lika viktigt att inte låsa fast sig vid en viss teknik eller ett specifikt material eftersom det 
kan dröja flera år innan planen realiseras. 
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6.2 Förslag till säkerhetshöjande åtgärder - sammanställning 
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De åtgärder som redovisas ovan bedöms ha följande effekt inom planområdet: 

• Begränsning av möjligheten för att oskyddade personer skadas utomhus inom områden med 
förhöjd risknivå genom att tillgodose skyddsavstånd till områden med stadigvarande vistelse. 

• Reducering av konsekvenserna inomhus till följd av en större utvändig brand genom 
skyddsavstånd, ventilationstekniska och brandskyddstekniska åtgärder. 

• Ökad möjlighet för personer att utrymma byggnader innan kritiska förhållanden uppstår 
inomhus till följd av en olycka på Essingeledens ramper eller Ekelundsvägen genom att 
tillgodose utrymningsmöjligheter bort från aktuella riskkällor. 

Med hänsyn till den beräknade risknivån inom planområdet samt planerad verksamhet och 
bebyggelse bedöms de föreslagna åtgärderna ha en tillräcklig riskreducerande effekt. 

 
Genomförd riskanalys för förändring inom planområdet Huvudsta 4:28 m. fl. visar att de riskkällor 
som bedöms innebära påverkan på områdets risknivå utgörs av transporter med farligt gods på 
Essingeledens på- och avfartsramper samt Ekelundsvägen. Antalet transporter på dessa vägar är dock 
begränsat och utgörs i huvudsak av brandfarlig vätska i form av drivmedel samt brännbara gaser i 
form av gasolflaskor.  

Avståndet mellan ny bebyggelse och Essingeledens huvudkörbanor är så stort att olyckor bedöms ha 
marginell påverkan på områdets risknivå. Avståndet till huvudkörbanorna överstiger med god 
marginal de skyddsavstånd som rekommenderas av Länsstyrelsen och det har inte identifierats några 
faktorer som skulle medföra behov av ett utökat skyddsavstånd eller säkerhetshöjande åtgärder för 
planerad ny bebyggelse. 

En fördjupad analys med beräkning av individ- och samhällsrisk visar på en låg risknivån men 
individrisknivån på avstånd nära riskkällorna hamnar på en sådan risknivå att säkerhetshöjande 
åtgärder ska undersökas. En genomgång av möjliga åtgärder har gjorts och ett antal förslag på 
åtgärder som bedömts rimliga presenteras i avsnitt 6.2. Åtgärderna är generellt av enklare karaktär 
med bedömt begränsad inskränkning på områdets utformning i övrigt. 

Baserat på genomförd analys är bedömningen att planerad bebyggelse kan placeras utifrån studerat 
förslag med hänsyn till identifierade risker, förutsatt att säkerhetshöjande åtgärder i enlighet med 
denna analys genomförs. 
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6.2.1 Åtgärdernas riskreducerande effekt 

7. Slutsatser 
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I denna bilaga beräknas frekvensen för de olycksrisker (skadescenarier) som bedömts kunna påverka 
risknivån för ny bebyggelse inom planområdet. Beräkningarna beaktar följande olycksrisker, vilka 
förknippas med Essingeledens på- och avfartsramper samt Ekelundsvägen: 

• Olycka med brandfarlig vätska (klass 3) 

• Olycka med brandfarlig gas (klass 2.1 – gasolflaskor) 

Avståndet till Essingeledens huvudkörbanor bedöms vara så stort att dessa inte behöver beaktas 
ytterligare. Ett kvalitativt resonemang avseende påverkan på områdets totala risknivå utifrån 
genomförda beräkningar utförs i huvudrapporten. Vidare utförs inga separata frekvensberäkningar 
för Ekelundsvägen, transporter på vägen går även på Essingeledens på- och avfartsramper som ligger 
parallellt. Dock beaktas att transporter som passerar på Ekelundsvägen även passerar området två 
gånger, dels på på- och avfartsramper, dels på Ekelundsvägen.  

Frekvensberäkningarna har utförts utifrån trafiksiffror för nuläge samt prognosår 2040. 

 
Frekvensberäkningarna utförs utifrån den metodik som presenteras i MSB:s rapport ”Farligt gods – 
riskbedömning vid transport”1. 

 
Den förväntade frekvensen för en trafikolycka där farligt godstransport är inblandad beräknas utifrån 
följande ekvation: 

)2()1()(( 2XXYYXOOkortrafikolycigodsfarligtmedskyltadefordonAntal FaGo −−+==
där 

X =  Andelen transporter skyltade med farligt gods (antal farligt godstransporter delat med 
totalt antal fordon) 

Y =  Andelen singelolyckor på vägdelen 

O = Antal förväntade fordonsolyckor = Olyckskvot x Totalt trafikarbete x 10-6, där 

Totalt trafikarbete = 365 dygn x Årsmedeldygnstrafik x Aktuell vägsträcka 

 

1 Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996 
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1. Inledning 

1.1 Metodik 

1.1.1 Trafikolycka med farligt gods 
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En fordonsbrand kan antingen uppstå till följd av en trafikolycka eller till följd av fordonsfel. Det 
statistiska underlag som ska användas för beräkning av frekvensen för fordonsbrand går dock inte att 
dela upp avseende dessa två scenarier. Detta beror på underlaget utgör antalet fordonsbränder i 
Sverige vid polisrapporterade vägtrafikolyckor och huruvida trafikolyckan startade som en 
fordonsbrand eller om branden uppkom till följd av trafikolyckan går ej att urskilja. 

Under åren 1994-1999 rapporterades årligen i genomsnitt 64,7 fordonsbränder i Sverige vid 
polisrapporterade vägtrafikolyckor till Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet (VITS)2. 
Under motsvarande år rapporterades ca 15 700 trafikolyckor med personskada per år3. Utifrån detta 
så uppskattas sannolikheten för brand i fordon vid olycka till ca 0,4 % (64,7 / 15 700). Detta bedöms 
vara ett konservativt antagande då de polisrapporterade olyckorna med personskador inte utgör 
samtliga olyckor som kan leda till fordonsbrand. 

 
 

I tabell A.1 redovisas de generella förutsättningar som gäller för Essingeledens på- och avfartsramper 
på den aktuella sträckan utmed planområdet. Enligt ovan utförs beräkningar endast för ramperna 
och inte för Ekelundsvägen eller huvudkörbanorna.  

Tabell A.1. Förutsättningar för På- och avfartsramp Essingeleden – Indata till frekvensberäkningar. 

Faktor På- och avfartsramp Essingeleden 

Vägsträcka (km): 1 

Bebyggelsemiljö: Tätort (stad) 

Hastighetsbegränsning (km/h): 70 km/h 

Gatu-/Vägtyp: Motorväg  

Årsmedeldygnstrafik (per dygn): 14 000 (Nuläge)/19 000 (Prognosår 2040) 

Andel tung trafik (%): 8 % (Nuläge) / 9% (Prognos år 2040) 

Andel av tung trafik som rymmer farligt gods (%) 0,2 % 

Farligt godsled: 
Primär, antalet transporter på ramperna uppskattas dock utifrån 
verksamheter i området. 

Antal farligt godstransporter (per dygn): 2 (Nuläge) /4 (Prognosår 2040)) 

X = Andel farligt godstransporter av totalt antal 
fordon (%): 

0,01% (Nuläge)/0,02 % (Prognosår 2040) 

O = Olyckskvot (trafikolycka per 106 fkm): 
0,8 (genomsnittlig olyckskvot för tätort/stad hastighet 70 km/h, 
inte motorväg specifikt som har lägre olyckskvot. Olyckskvot på 
ramper är sannolikt högre än motorväg)  

Y = Andel singelolyckor (%): 25% 

Index för farligt godsolycka = Sannolikhet för 
utsläpp givet olycka (%): 

11% 

 

2 Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet (VITS), uppgifter erhållna av Arne Land, Statens Väg- och 
Transportforskningsinstitut 2003-05-27 

3 Vägtrafikskador 2004, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Rapport 2005:14, 2005 
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1.1.2 Fordonsbrand 

2. Inventering av farligt godsleder 

2.1 På- och avf artsramp Essingeleden 
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Antalet transporter av farligt gods på på- och avfartsrampen har uppskattats utifrån en inventering 
av verksamheter i området som kan antas betjänas via ramperna, se huvudrapporten. De 
verksamheter som bedöms kunna generera återkommande transporter utgörs av: 

• Tomteboda Bussdepå (Biodiesel/RME samt spolarvätska) 

• Bensinstation Armégatan (Drivmedel) 

• Båtmack Pampas Marina (Drivmedel och gasolflaskor) 

I tabell A.2 redovisas förutsättningarna för uppskattning av antal transporter i nuläget. Hur transport-
situationen avseende farligt gods ser ut i framtiden är oklart. Antagandet görs dock att andelen 
transporter med farligt gods av det totala antalet tunga transporter är lika för prognosåret som för 
nuläget, vilket innebär att 0,2% av antalet tunga transporter utgör transporter med farligt gods. 
Detta innebär en ökning av antalet transporter med farligt gods per dygn från i snitt ca 2,5 till 3,7 
vilket är en mycket stor ökning. Det finns inget som tyder på att antalet transporter kommer att öka i 
den omfattningen. Beräkningar för prognosåret 2040 kan därför även ses som en del av en 
känslighetsanalys avseende transportantal. Vidare förutsätts i beräkningarna att samtliga transporter 
till Tomteboda Bussdepå utgörs av brandfarlig vätska, ren RME klassas inte som brandfarlig vätska 
utan endast då biodiesel finns inblandat. 

Tabell A.2. Förutsättningar transporter av farligt gods på- och avfartsramp Essingeleden – Indata till 
frekvensberäkningar. 

Verksamhet Farligt gods  Omfattning Antaget i beräkningar nuläge 

 Klass Ämne   

Tomteboda Bussdepå 3. Brandfarlig vätska Biodiesel/RME Flertal tankbilar per vecka 5 tankbilar/vecka 

 3. Brandfarlig vätska Spolarvätska Enstaka mindre tankbilar 
per vecka 

1 tankbil/vecka 

Bensinstation Armégatan 3. Brandfarlig vätska Bensin/diesel/etanol 2-5 leveranser/vecka 5 tankbilar/vecka 

Båtmack Pampas Marina 2.1. Brandfarlig gas Gasolflaskor Någon gång/vecka 
sommartid 

26 leveranser med 
gasflaskor/år 

 3. Brandfarlig vätska Bensin/diesel 2-5 leveranser/vecka 
sommartid 

5 tankbilar/vecka sommartid 
(26 veckor) 

Totalt antal transporter    884/år 

 
 

I tabell A.3 redovisas en sammanställning av beräknade olycksfrekvenser för nuläge och prognosår 
2040. I kommande avsnitt redovisas sedan frekvenser för olika följdscenarier för respektive ämne. 

Tabell A.3. Beräknade olycksfrekvenser per år utmed på- och avfartsramp Essingeleden. 

 Olycksfrekvens  

Skadescenario Nuläge 2040 

O = Antal förväntade trafikolyckor per år 4,1 5,5 

      

OFago = Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor 1,2E-03  1,9E-03  

2.1 Brännbara Gaser (gasolflaskor) 7,3E-05 1,1E-04 

3. Brandfarliga vätskor 1,2E-03 1,8E-03 
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2.1.1 Transporter av farligt gods 

3. Resultat frekvensberäkningar - trafikolycka med farligt gods 

3.1 Sammanställning 
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På den aktuella sträckan har det endast identifierats transporter av gasolflaskor vilket tillhör klass 2.1 
– brännbara gaser.  

Aktuell vägstandard och hastighetsbegränsning innebär att sannolikheten för läckage till följd av en 
trafikolycka med farligt godstransport antas vara 11% (Index för farligt godsolyckor, se tabell A.1). 
Sannolikheten antas vara oberoende av antalet flaskor per transport. Den mest kritiska punkten på 
en gasflaska för utsläpp bedöms vara ventilen som vid en olycka kan slås av. Flaskornas egentyngd 
innebär att sannolikheten för att det ska gå hål på själva flaskan bedöms vara mycket låg. 
Utsläppsmängden beror därmed på antalet flaskor som skadas så allvarligt vid olyckan att dess 
respektive ventil slås av. Det antas att maximalt 5 flaskor skadas tillräckligt allvarligt, vilket utgör 
scenariot stort utsläpp. Sannolikhetsfördelningen för utsläpp från en flaska och 5 flaskor bedöms vara 
75 % respektive 25 %. 

För brännbara gaser som transporteras i flaskor kan tre scenarier antas uppstå beroende på typen av 
antändning: 

• Jetflamma: omedelbar antändning av läckande gas under tryck 

• Gasmolnsexplosion: fördröjd antändning av gas som hunnit spridas och därmed ej är under 
tryck  

• Exploderande gasflaskor: Motsvarande explosion då gasflaskor utsätts för en utbredd brand. 

Beroende på utsläppsstorleken varierar sannolikheten för direkt respektive fördröjd antändning. För 
utsläpp vid trafikolycka med tankbilar finns fördelningsstatistik4: 

 Litet utsläpp Stort utsläpp 

   

• omedelbar antändning (jetflamma):  10 % 20 % 

• fördröjd antändning (gasmolnsexplosion):  50 % 80 % 

• ingen antändning: 40 % 0 % 

För gasflaskor uppskattas sannolikheten för antändning baserat på fördelningsstatistiken för tankbil4, 
men hänsyn tas till de begränsade utsläppsmängderna. Vid utsläpp från gasflaskor uppskattas 
sannolikheten för antändning mycket grovt vara 10 % av sannolikheten för utsläpp från tankbil: 

 Litet  Stort 

• omedelbar antändning (jetflamma):  1 % 2 % 

• fördröjd antändning (gasmolnsexplosion):  5 % 8 % 

• ingen antändning:  94 % 90 % 

Sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon är enligt tidigare ca 0,4 %. Vid transport 
av gasflaskor antas mycket grovt att sannolikheten för att en fordonsbrand blir så utbredd att den 
sprids till lasten och hettar upp en eller flera gasflaskor så mycket att de exploderar är 5 %. 
Uppskattningsvis exploderar ett stort antal av flaskorna i lasten, men sannolikheten för att flera 
flaskor exploderar samtidigt bedöms vara mycket låg. Explosionslasten blir därmed också låg. 

 

4 Risk analysis of the transportation of dangerous goods by road and rail, Purdy, Grant, Journal of Hazardous materials, 33 
1993  
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3.2 Klass 2.1 Brän nbara gaser 



 

 

Uppdragsnamn:   Huvudsta 4:28 m. fl, Solna Stad   Datum:   2022-04-11   Uppdragsnummer:   504867   Sida:   5 av 6 

Figur A.1 redovisar ett händelseträd över följdscenarier vid en olycka med transport av brännbara 
gaser. Beräkningsresultaten redovisas i tabell A.4. 

 

Figur A.1. Händelseträd olycka med transport av brännbar gas (klass 2.1) – Transporter med gasflaskor 

Tabell A.4. Beräknade frekvenser för följdscenarier vid olycka med brännbar gas (klass 2.1) – Transporter med 
gasflaskor 

Scenario Frekvens [per år] 

  Nuläge 2040 

Trafikolycka med gas (klass 2) 7,3-05 1,1E-04 

      

Klass 2.1 - Gasflaskor 7,3E-05 1,1E-04 

Liten jetflamma 6,0E-08 9,2E-08 

Liten gasmolnsexplosion 3,0E-07 4,6E-07 

Stor jetflamma 4,0E-08 6,1E-08 

Stor gasmolnsexplosion 1,6E-07 2,4E-07 

Exploderande gasflaskor 1,3E-08 2,0E-08 

 
De transporter med brandfarliga vätskor som förekommer på ramperna till och från Essingeleden 
utgörs i huvudsak av drivmedel, dels till bensinstationer, dels till Tomteboda bussdepå. Beroende på 
typ av drivmedel så varierar flampunkten där en låg flampunkt innebär en hög sannolikhet för 
antändning. Diesel och Biodiesel/RME vilket utgör en stor andel av transporterna, framför allt till 
Tomteboda bussdepå, har en hög flampunkt vilket innebär att de är svåra att antända. Enligt tidigare 
klassas inte ren (100%) RME ens som brandfarligt. I vilken utsträckning aktuella RME-transporter 
även har inblandning av biodiesel är dock oklart. Konservativt antas i de fortsatta beräkningarna att 
samtliga vätsketransporter rymmer sk. klass 1-vätskor, dvs vätskorna har en låg flampunkt vilket 
innebär en hög sannolikhet för antändning.   

Sannolikheten för att en trafikolycka med farligt godstransport inblandad där ämnet transporteras i 
tunnväggig tank leder till läckage uppskattas vara 11% (Index för farligt godsolyckor, se tabell A.1). 
Det uppskattas att en stor andel av transporterna utgörs av tankbil med släp, vilket för tunnväggiga 
tankar innebär att sannolikhetsfördelningen mellan litet, medelstort och stort utsläpp är 25 %, 25 % 
respektive 50 %1. 

Sannolikheten klass 1-vätskor antänds vid utsläpp till följd av en trafikolycka antas vara ca 3 %1, 4 

oberoende av utsläppsstorleken. 
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Omfattande brand kan även uppstå om t.ex. en motorbrand sprider sig till lasten vid en olycka med 
brandfarliga vätskor. Enligt tidigare uppskattas sannolikheten för att en trafikolycka leder till 
fordonsbrand till ca 0,4 %. I ADR-S5 anges det krav på fordon som ska användas för transport av 
brandfarliga vätskor, vilket bl.a. innebär en begränsad sannolikhet för spridning av t.ex. 
motorbränder till lasten. Sannolikheten för antändning av lasten till följd av fordonsbrand vid 
trafikolycka uppskattas grovt vara ca 5 %. 

Figur A.2 redovisar ett händelseträd över följdscenarier vid en olycka med transport av brandfarlig 
vätska. Beräkningsresultaten redovisas i tabell A.5. 

 

Figur A.2. Händelseträd olycka med transport av brandfarlig vätska (klass 3). 

Tabell A.5. Beräknade frekvenser för följdscenarier vid olycka med brandfarlig vätska (klass 3) 

Scenario Frekvens [per år] 

  Nuläge 2040 

Trafikolycka med brandfarlig vätska (klass 3) 1,2E-03 1,8E-03 

Liten pölbrand 9,6E-07 1,5E-06 

Medelstor pölbrand 9,6E-07 1,5E-06 

Stor pölbrand 1,9E-06 2,9E-06 

Tankbilsbrand 2,1E-07 3,2E-07 

 

 

5 ADR-S 2021 – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg, MSBFS 
2020:09, 2021 
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Bilaga B - Konsekvensberäkningar 
Uppdragsnamn 

Huvudsta 4:28 m. fl., Solna Stad 

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum 

Iterio AB 504867 2022-04-11 

Handläggare Egenkontroll Internkontroll 

Lisa Smas LSS 2022-04-11 EMM 2022-04-11 

 

 
I denna bilaga beräknas konsekvensen för de olycksrisker (skadescenarier) som bedömts kunna 
påverka risknivån för ny bebyggelse inom planområdet. Beräkningarna beaktar följande olycksrisker, 
vilka förknippas Essingeledens på- och avfartsramper samt Ekelundsvägen: 

• Olycka med brandfarlig vätska (klass 3) 

• Olycka med brandfarlig gas (klass 2.1 – gasolflaskor) 

Avståndet till Essingeledens huvudkörbanor bedöms vara så stort att dessa inte behöver beaktas 
ytterligare. Ett kvalitativt resonemang avseende påverkan på områdets totala risknivå utifrån 
genomförda beräkningar utförs i huvudrapporten.  

Konsekvenserna för skadescenarierna beräknas alternativt bedöms med simuleringsprogram, 
handberäkningar samt litteraturstudier. 

I riskanalysen används riskmåtten individrisk och samhällsrisk. Med hänsyn till detta består 
konsekvensberäkningarna av beräkning av skadeavstånd/-område respektive beräkning/bedömning 
av antal omkomna till följd av respektive olycksrisk. 

 
 

För att kunna få en uppfattning om hur stora konsekvenserna blir för respektive skadescenario 
kommer följande förutsättningar och antaganden att gälla i beräkningarna: 

• Det område som kommer att studeras omfattar både områden med planerad ny bebyggelse 
samt kringliggande bebyggelse. Konsekvenserna kommer att beräknas för planalternativet 
med planerad ny bebyggelse enligt beskrivningen som redovisas i avsnitt 2.1 i 
huvudrapporten respektive för nollalternativet (d.v.s. utan planerad ny bebyggelse). Både 
planalternativ och nollalternativ beaktar bebyggelse inom kringliggande områden. 

• Figur B.1 visar det aktuella området som studeras i denna riskutredning samt dess närmaste 
omgivning. Det aktuella planområdet är markerat med streckad linje. Av figuren kan dock 
konstateras att omgivningen (utöver befintlig bebyggelse inom planområdet) i stort är 
obebyggd alternativt består av vägområden.  

• Frekvensberäkningarna i bilaga A omfattar en 1 km lång vägsträcka. Konsekvens-
beräkningarna kommer att avgränsas till att studera respektive olycksscenario där de innebär 
så stora konsekvenser som möjligt med avseende på planerad ny bebyggelse.  

• Det område som beaktas i konsekvensberäkningarna motsvarar det maximala skadeområdet 
för aktuella skadescenarier. Det maximala skadeområdet för aktuella olycksscenarier (olycka 
med brandfarlig vätska respektive gasolflaskor) uppgår till som mest ca 100 meter vilket i sin 
tur innebär att ingen bebyggelse i omgivningen förväntas påverkas utan endast planområdet. 
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Figur B.1. Översiktsbild över aktuellt planområde och dess omgivning. 
Röd markering visar aktuellt planområdet. 
Orange stjärna visar antagen placering av respektive olycka. 

 
I figur B.1 är områden för planerad ny bebyggelse markerade med rött. I avsnitt 2.1 i huvudrapporten 
beskrivs planerad ny bebyggelse. Nedan görs en övergripande beskrivning av den planerade nya 
bebyggelsen i sin helhet, vilket kommer att beaktas som planalternativ i konsekvensberäkningarna. 

 
Inom planområdet finns idag två kontorsbyggnader samt en större markparkering och ett par 
byggnader tillhörandes Pampas Marina. I tabell B.1 redovisas grov uppskattning av BTA för den 
befintliga bebyggelsen inom området. Avstånd från ramperna till befintlig bebyggelse är som kortast 
ca 85 meter. 
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Tabell B.1. Befintlig bebyggelse inom planområdet. 

Bebyggelse Befintlig verksamhet Uppskattad BTA 

Kontor Två kontorsbyggnader i 5-6 våningar  30 000 

Pampas Marina Båt- och hamnverksamhet 3 000 

Markparkering Icke stadigvarande vistelse 30 000 

 
Den planerade förändringen inom området innebär att området omvandlas till ett bostadsområde 
med bostadsbebyggelse i ett antal olika kvarter. Delar av befintlig kontorsbebyggelse bibehålls men 
användningen utökas till att även omfatta förskola. Total BTA för den nya bebyggelsen uppgår till ca 
100 000 m2 varav 4 000 m2 utgörs av verksamheter. BTA för befintligt kontor uppgår till ca 15 000 m2, 
detta kommer byggas ut med ca 7 000 m2 och därmed en total BTA på ca 22 000 m2. Inom området 
planeras även för en större park. Den nya bostadsbebyggelsen planeras i 6-10 våningar. I figur B.2 
redovisas en strukturplan för området. Kortaste avstånd mellan planerad bebyggelse och ramp till 
Essingeleden uppgår till 25 meter vilket är i det nordöstra hörnet, avståndet ökar sedan söderut. 
Ramperna ligger högre än området men är försedda med avåkningsskydd samt kanststen vilket 
begränsar att utsläpp kan spridas fritt mot området. I tabell B.2 redovisas en sammanställning av ytor 
för de olika delarna för det tänkta utförandet. Ytor utomhus utgör en grov uppskattning utifrån 
aktuell strukturplan.  

 

Figur B.2. Strukturplan planerad bebyggelse Huvudsta 4:28 m.fl. Förtydligande kommentarer tillagda av Brandskyddslaget. 
(Kjellander Sjöberg 2022-03-31) 
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Tabell B.2. Planerad bebyggelse inom planområdet. 

Bebyggelse Beskrivning BTA 

Bostäder 6-10 våningar, totalt ca 850-870 
lägenheter. Även kommersiella lokaler i 
bottenvåningar. 

96 000 

Kontor/förskola I befintlig bebyggelse med ändrad 
användning samt tillkommande 
utbyggnad 

22 000 

Verksamheter Kommersiella lokaler etc. 4 000 

Ytor utomhus, 
stadigvarande 
vistelse 

Park, innergårdar etc. (Uppskattning) 10 000 

Ytor utomhus, ej 
stadigvarande 
vistelse 

Vägområden, mellan ramper och 
Ekelundsvägen etc. (Uppskattning) 

4 000 

 
Enligt avsnitt 2.1 studeras ett område med ca 100 meters radie kring ramperna, vilket motsvarar det 
maximala skadeområdet för aktuella skadescenarier. Inom dessa områden finns i dagsläget bara väg-
områden samt obebyggd mark utan stadigvarande vistelse. Personantalet inom dessa delar bedöms 
vara marginellt utan ytor för stadigvarande vistelse. 

 
För de olika verksamheterna ansätts i beräkningarna följande persontätheter: 

• Flerbostadshus: ca 0,033 personer per m2 BTA (1 person per 30 m2). 

• Kontor: ca 0,05 personer per m2 BTA (1 person per 20 m2). 

• Verksamheter: 0,07 personer per m2 BTA (1 person/15 m2).  

• Utomhus, icke stadigvarande vistelse: 0,005 personer/m2 (50 personer/hektar) 

• Utomhus, lekpark, gårdar etc.: 0,02 personer/m2 (1 person/50 m2) 

 
Både planerad bebyggelse inom aktuella planområdet och kringliggande bebyggelse bedöms kunna 
innebära att antalet personer inom det studerade området kan variera relativt kraftigt mellan olika 
tidpunkter. 

Den planerade bebyggelsestrukturen innebär även att avståndet mellan riskkälla och områden där 
personer vistas stadigvarande (både inomhus och utomhus) varierar över dygnet. 

Det skulle kunna identifieras ett otal olika förutsättningar som i sin tur påverkar antalet personer som 
kan omkomma vid de studerade olycksriskerna. Beräkningarna för respektive olycka avgränsas vidare 
till tre scenarier, nämligen: 

• Genomsnittligt normaldygn 

Dagtid (kl 08-22): 

- 50% beläggning i bostäder  

- 75% beläggning i kontor, förskola, verksamheter 
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- 100% beläggning utomhus 

Nattetid (kl 22-08):  

- 100% beläggning i bostäder  

- 0% beläggning i kontor, förskola, verksamheter 

- 5% beläggning utomhus 

• ”Fullsatt område” 

- 100% beläggning i bostäder  

- 100% beläggning i kontor, förskola, verksamheter 

- 100% beläggning utomhus 

När det gäller konsekvensen av olyckor så kommer den att variera beroende på om den inträffar på 
på- och avfartsramperna eller på Ekelundsvägen. Ekelundsvägen studeras inte separat utan i 
beräkningarna antas att 50% av olyckorna med brännbara gaser och 25% av olyckorna med 
brandfarlig vätska inträffar där avstånd till riskkällan är 9 meter (motsvarar Ekelundsvägen). Övriga 
olyckor antas inträffa där avståndet som kortast är 25 meter till bebyggelse vilket motsvarar 
Essingeledens påfart närmast området.  

 
I tabell B.3 redovisas utifrån ovanstående indata en sammanställning av de uppskattade person-
antalen för nollalternativet respektive planalternativet. 

Tabell B.3. Uppskattade personantal inom området. 

 Nollalternativ Planalternativ 

 Normaldygn- 
dag 

Normaldygn- 
natt 

Fullsatt 
område 

Normaldygn- 
dag 

Normaldygn- 
natt 

Fullsatt 
område 

Inomhus 950 0 1700 2417 3200 4567 

Utomhus 150 8 150 220 11 220 

Totalt 1100 8 1850 2637 3211 4787 

 
 

 
För brännbara gaser som transporteras i flaskor kan tre scenarier antas uppstå beroende på typen av 
antändning: 

1. Jetflamma: omedelbar antändning av läckande gas under tryck 

2. Gasmolnsexplosion: fördröjd antändning av gas som hunnit spridas och därmed ej är under 
tryck  

3. Exploderande gasflaskor: Motsvarande explosion då gasflaskor utsätts för en utbredd brand. 
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För ovanstående skadescenarier har utsläppssimuleringar gjorts med simuleringsprogrammet Gasol 
för att avgöra storleken på de områden inom vilka personer kan förväntas omkomma. Utsläpps-
simuleringarna har utförts för lastbil med gasflaskor, total mängd ca 20 ton tryckkondenserad gas 
fördelat i flaskor om 10-45 kg/flaska. Det antas grovt att samtliga transporter innehåller tryck-
kondenserad gasol. I tabell B.4 redovisas den indata som anges i Gasol med avseende på 
tankutformning, väder etc. 

Tabell B.4. Indata till Gasol för simulering av skadeområden vid jetflamma och gasmoln. 

Faktor Gasolflaska 

Lagringstemperatur 15°C 

Lagringstryck 7 bar övertryck vid 15°C 

Tankdiameter 0,3 m 

Tanklängd 0,5 m 

Tankfyllnadsgrad 80 % 

Tankens tomma vikt 10 kg 

Designtryck 10 bar övertryck 

Bristningstryck 4 x designtrycket 

Luftryck 760 mmHg 

Väder 
15°C, 50 % relativ 

fuktighet, dag och klart 

Omgivning 
Många träd, häckar och 

enstaka hus 
(tätortsförhållanden) 

Skadescenarierna jetflamma respektive gasmolnsexplosion har simulerats för följande 
utsläppsstorlekar1: 

• Litet utsläpp: 3,3 kg/s (avslagen flaskventil på en flaska) 

• Stort utsläpp: 16,5 kg/s (avslagen flaskventil på 5 flaskor) 

Skadeområdena för jetflamma och gasmolnsexplosion beror utöver utsläppsstorleken, även på om 
läckaget utgörs av gasfas, vätskefas eller i gasfas nära vätskeytan. I beräkningarna antas det 
konservativt att utsläppet sker nära vätskeytan då detta leder till de största skadeområdena. 

Skadeområdena för gasmolnsexplosion är dessutom beroende av vindstyrkan, där skadeområdet blir 
större ju lägre vindstyrka. Även här antas det konservativt en relativt låg vindstyrka, ca 3 m/s. 

 
Sannolikheten för att omkomma är bl.a. beroende av den infallande värmestrålningen. Hur hög 
värmestrålning en person klarar utan att erhålla skador beror bl.a. på dess varaktighet. Detsamma 
gäller med avseende på hur hög strålning som krävs för att antända olika byggnadsmaterial. Ju längre 
strålningspåverkan, ju högre sannolikhet för skada. 

Utomhus: I tabell B.5 redovisas skadeområden där värmestrålningen är så omfattande att det kan 
leda till 2:a-3:e gradens brännskada. Sannolikheten att omkomma vid 2:a gradens brännskador ca 
15 %.2 Det uppskattas grovt att motsvarande för de som får 2a-3:e gradens brännskada är ca 50 %. 

 

1 Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996 

2 Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor – metoder för bedömning av risker, FOA, september 1997 
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Inomhus: Sannolikheten för att personer som befinner sig inomhus omkommer bedöms utifrån den 
strålningsnivå som uppskattas vara kritisk med avseende på brandspridning in i byggnaden. Det 
uppskattas grovt att skadeområdet för brandspridning till byggnad för de studerade scenarierna 
motsvarar skadeområdet där värmestrålningen är så omfattande att det kan leda till 2:a gradens 
brännskada. Dock bedöms det inte vara troligt att samtliga personer som befinner sig i en utsatt 
byggnad omkommer till följd av att en utvändig brand sprids in i byggnaden. Mycket grovt uppskattas 
det att 5 % av de personer som befinner sig inomhus inom det område där värmestrålningen kan 
leda till 2:a gradens brännskada omkommer. 

 
I tabell B.5 redovisas skadeavstånden för respektive skadescenario. För jetflamma och brinnande 
gasmoln blir inte skadeområdet cirkulärt runt olycksplatsen utan mer plymformat, varför dess 
bredder även presenteras. 

Vid tät bebyggelsestruktur eller höga avskärmande barriärer så reduceras spridningen av gaser och 
det infallande trycket mot bakomliggande byggnader relativt mycket. Det uppskattas grovt att 
nivåskillnaden och bebyggelsestrukturen inom det aktuella området medför att skadeavståndet 
reduceras med minst 50 % i förhållande till vad som redovisas i Gasol. Detta beaktas i de fortsatta 
konsekvensberäkningarna avseende skadeområden och uppskattat antal omkomna. 

Tabell B.5. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport av brännbara gaser i flaskor. 

Skadescenario 
Sannolikhet att 

omkomma 
Skadeavstånd (meter) 

    bredd längd 

Gasflaskor    

Liten jetflamma 
5 % inomhus 24 24 

50 % utomhus 24 24 

        

Liten gasmolnsexplosion 
5 % inomhus 85 45 

50 % utomhus 85 45 

        

Stor jetflamma 
5 % inomhus 55 55 

50 % utomhus 55 55 

        

Stor gasmolnsexplosion 
5 % inomhus 95 60 

50 % utomhus 95 60 

        

Exploderande gasflaskor 
5 % inomhus 30 15 

50 % utomhus 30 15 

 

 
För denna farligt godsklass utgörs skadescenarierna av att en tankbil skadas så allvarligt att vätska 
läcker ut och sedan antänds. Vid beräkning av konsekvensen av en farligt godsolycka med brandfarlig 
vätska antas tanken rymma bensin. Beroende på utsläppstorleken antas olika stora pölar med 
brandfarlig vätska bildas vilket leder till olika mängder värmestrålning. Generellt innebär en cirkulär 
pölbrand den största värmestrålningen. I aktuellt fall är det troligt att en pölbrand på någon av 
Essingeledens ramper snarare kommer att bli en rännilsbrand med hänsyn till att ramperna lutar 
norrut. Det finns även kantsten som innebär att en pöl hindras att spridas fritt mot området, något 
som annars hade varit möjligt då ramperna ligger högre än omgivningen. Konsekvensberäkningar 
utförs för nedanstående pölbrandscenarier: 
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• Liten pölbrand: 50 m2 

• Medelstor pölbrand: 200 m2 

• Stor pölbrand: 400 m2 

• Tankbilsbrand ca 300 MW3 (antas grovt motsvara stor pölbrand, exkl. pölradie) 

Beräkningarna av den infallande värmestrålning som analyserade området utsätts för i händelse av 
olycka med påföljande brand genomförs med handberäkningar: 

Brandeffekt (Q) – Brandeffekten beräknas utifrån pölarean och ansätts till att 1 MW genereras per 
kvadratmeter pölarea4. 

Flamhöjd (HF) – Flamhöjden (m) kan beräknas som funktion av brandeffekten och pöldiametern (D) 

enligt följande ekvation5: DQH f 02,123.0 5/2 −=   

Ovanstående förhållande mellan brandeffekt och pölarea innebär att flamhöjden grovt kan 
uppskattas till4: HF = D. 

Utfallande strålning (I0) – Den utfallande strålningen (kW/m2) är beroende av pölbrandens diameter. 
Upp till en viss pölstorlek ökar strålningen från flamman, men efter en viss nivå minskar 
effektiviteten i förbränningen med påföljd att rökutvecklingen tilltar och temperaturen i flamzonen 
sjunker. En del av värmestrålningen absorberas därmed i omgivande rök, vilket innebär att den 
utfallande strålningen sjunker med ökande värde på pölbrandens storlek. Den utfallande strålningen 

kan beräknas med följande ekvation6: 
DI −= 00823,0

0 1058  

Synfaktor (F) – Synfaktorn (–) anger hur stor andel av den utfallande strålningen som når en 
mottagande punkt eller yta (se figur B.3). Vid beräkningen av synfaktorn antas att branden är 
rektangulär så att flammans diameter är lika stor i toppen som i botten. Detta är ett konservativt 
antagande då branden i själva verket normalt smalnar av väsentligt upptill. 

Synfaktorn F1,2 mellan flamman och den mottagande punkten är en geometrisk konstruktion som 

beräknas enligt /7/: 2,12,12,12,12,1 DCBA FFFFF +++=   

där FA1,2 , FB1,2, FC1,2 och FD1,2 beräknas enligt följande: 

1
0

2
21

2,1

1 coscos dA
d

F
A

A 


=  
  där   

1 = 2 = infallande vinkel (d.v.s. 0) och A1 = L1 x L2 enligt figur B.3.  

 

3 Fire and Smoke Control in Road Tunnels, PIARC Committee of Road Tunnels, 1999 

4 Brandskyddshandboken, Rapport 3134, Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Lund, 2005 

5 Enclosure Fire Dynamics, Karlsson & Quintiere, 2000 

6 Radiation from large pool fires, Journal of Fire Protection Engineering, 1 (4), pp 141-150, Shokri & Beyler, 1989 

7 An Introduction to Fire Dynamics – second edition, Drysdale, University of Edinburgh, UK 1999 
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Figur B.3. Synfaktor. 

Ovanstående ekvation kan omvandlas till följande ekvation för beräkning av respektive ytas (A, B, C 
och D) synfaktor8: 
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 där  

 1

d
LX =  och 

d
LY 2 =  enligt figur B.3. 

Infallande strålning (I) – Den från branden infallande värmestrålningen (kW/m2) som når 

omgivningen minskar med avståndet från branden och beräknas genom: 0IFI =  

Med hjälp av ovanstående samband och förutsättningar har brandeffekten, brandens diameter och 
flamhöjden beräknats för de olika pölbrandscenarierna (se tabell B.6). 

Tabell B.6. Tabell med beräknade värden på effektutveckling, brandens diameter och flamhöjd samt utfallande 
värmestrålning. 

Scenario 
Brinnande yta  

AF (m2) 
Utvecklad  

effekt Q (kW) 

Brandens  
diameter Df 

(m) 

Flamhöjd  
Hf (m) 

Utfallande 
strålning  

I0 (kW/m2) 

Liten pölbrand 50 50 000 8,0 8,0 49,8 

Medelstor pölbrand 200 200 000 16,0 16,0 42,8 

Stor pölbrand/tankbilsbrand 400 400 000 22,6 22,6 37,7 

Beräkningarna av den infallande strålningen redovisas i figur B.4 (cirkulär brand utan barriär). 
Strålningen har beräknats på halva flammans höjd. 

Enligt tabell B.6 sjunker den utfallande strålningen med pölbrandens storlek. Detta beror på att 
ekvationen beaktar att sotproduktionen ökar vid större pölbränder. Soten och röken döljer själva 
flamman och absorberar en avsevärd del av strålningen, vilket i sin tur minskar den utfallande 
värmestrålningen. För att inte underskatta den infallande värmestrålningen så kommer de fortsatta 
strålningsberäkningarna att utgå från ett konservativt värde på den utfallande strålningen på 50 
kW/m2 för samtliga brandscenarier. 

I figur B.4 beaktas även pölarnas radie (ej för scenariot tankbilsbrand), vilket beror på att en pöl kan 
spridas mot området. Observera dock att i aktuellt fall finns en kantsten som minskar risken för fri 
spridning. 

 

8 Thermal Radiation Heat Transfer, 3rd ed., Seigel & Howell, USA 1992 
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Figur B.4. Infallande strålning som funktion av avståndet från cirkulär pölbrand respektive tankbilsbrand vid fri spridning 
utan avskärmande barriär.  

 
Hur hög värmestrålning en person klarar utan att erhålla skador beror bl.a. på dess varaktighet. 
Detsamma gäller med avseende på hur hög strålning som krävs för att antända olika 
byggnadsmaterial. Ju längre strålningspåverkan, ju högre sannolikhet för skada. 

Sannolikheten för att personer som befinner sig inomhus omkommer bedöms utifrån den 
strålningsnivå som uppskattas vara kritisk med avseende på brandspridning in i byggnaden. Den 
kritiska värmestrålningen ansätts till 15 kW/m2 om inga byggnadstekniska åtgärder beaktas, vilket 
motsvarar det kriterium som anges i BBRAD 39 avseende brandspridning mellan byggnader. Dock 
bedöms det inte vara troligt att samtliga personer som befinner sig i en utsatt byggnad omkommer 
till följd av att en utvändig brand sprids in i byggnaden. Mycket grovt uppskattas det att 5 % av de 
personer som befinner sig inomhus inom det område kring pölbranden där strålningsnivån överstiger 
15 kW/m2 omkommer. 

En oskyddad person utomhus som upptäcker en större brand försöker med stor sannolikhet sätta sig 
i säkerhet. Tiden för varseblivning samt beslut och reaktion innebär dock att personen kan utsättas 
för värmestrålning under en kortare stund innan hen reagerar. Sannolikheten för att oskyddade 
personer utomhus omkommer bedöms utifrån uppgifter avseende effekten av olika strålningsnivåer 
beroende på varaktighet2, 4. Outhärdlig smärta kan uppnås vid mycket kortvarig bestrålning (< 5-10 
sekunder) med strålningsnivåer över 20 kW/m2. Vid bestrålning under 1 minut innebär denna 
strålningsnivå även mycket hög sannolikhet för andra gradens brännskada. Nedan redovisas upp-
skattad andel omkomna beroende på strålningsnivå för personer som befinner sig utomhus: 

10 kW/m2: <5 % sannolikhet att omkomma 
15-20 kW/m2: 50 % sannolikhet att omkomma 
>40 kW/m2: 100 % sannolikhet att omkomma 

 

9 BBRAD 3 – Boverkets ändring av verkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, 
BFS 2013:12; Boverket 2013 
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I tabell B.7 redovisas skadeavstånden för respektive skadescenario utifrån figur B.4. 

Tabell B.7. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport av brandfarliga vätskor. 

Skadescenario 
Sannolikhet att 

omkomma 
Skadeavstånd (meter) 

  Bredd Längd 

Liten pölbrand 

5 % inomhus 22 11 

100 % utomhus 14 7 

50 % utomhus 22 11 

5 % utomhus 26 13 

    

Medelstor 
pölbrand 

5 % inomhus 22 22 

100 % utomhus 26 13 

50 % utomhus 44 22 

5 % utomhus 50 25 

    

Stor pölbrand 

5 % inomhus 60 30 

100 % utomhus 36 18 

50 % utomhus 60 30 

5 % utomhus 72 36 

    

Tankbilsbrand 

5 % inomhus 40 20 

100 % utomhus 14 7 

50 % utomhus 40 20 

5 % utomhus 50 25 

 
I tabell B.8 och tabell B.9 redovisas beräknat antal omkomna vid olycka på Essingeledens på- och 
avfartsramper respektive Ekelundsvägen (utifrån förutsättningarna i avsnitt 2) inom det studerade 
området (aktuella planområden samt kringliggande bebyggelse). Av beräkningarna konstateras att 
för nollalternativet förväntas ingen omkomma, vilket härrör till att befintlig bebyggelse ligger på stort 
avstånd från aktuella riskkällor och att skadeavstånden är begränsade. Område närmast vägen 
förväntas inte innebär någon stadigvarande vistelse. För planalternativet är det i huvudsak olyckor 
med gasol på Ekelundsvägen som medför ett flertal antal omkomna vilket beror på korta avstånd 
mellan väg och bebyggelse. Observera att det uppskattade antalet omkomna avrundats uppåt till 
heltal, det vill säga totalt antal kan vara 1 även om antal i övrigt anges som 0 (decimaler redovisas ej). 
Detta är aktuellt för vissa pölbrandsscenarier. 

Tabell B.8. Beräknade konsekvenser – antal omkomna vid olycka med farligt gods på Essingeledens på- och avfartsramper 

Skadescenario Uppskattat antal omkomna 

 Planalternativ  Nollalternativ 

  Inomhus Utomhus Totalt  Inomhus Utomhus Totalt 

Klass 2.1 Brännbar gas - 
Gasflaskor 

   
 

   

Liten jetflamma        

Normaldygn - dag 0 0 0  0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0  0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0  0 0 0 

Liten gasmolnsexplosion              

Normaldygn - dag 0 0 0  0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0  0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0  0 0 0 
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Stor jetflamma              

Normaldygn - dag 0 0 1  0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0  0 0 0 

Fullsatt område 1 0 1  0 0 0 

Stor gasmolnsexplosion              

Normaldygn - dag 1 1 2  0 0 0 

Normaldygn - natt 1 0 1  0 0 0 

Fullsatt område 2 1 3  0 0 0 

Exploderande gasflaskor              

Normaldygn - dag 0 0 0  0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0  0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0  0 0 0 

        

Klass 3 Brandfarlig vätska        

Liten pölbrand        

Normaldygn - dag 0 0 0  0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0  0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0  0 0 0 

Medelstor pölbrand        

Normaldygn - dag 0 0 0  0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0  0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0  0 0 0 

Stor pölbrand        

Normaldygn - dag 0 0 0  0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0  0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0  0 0 0 

Tankbilsbrand        

Normaldygn - dag 0 0 0  0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0  0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0  0 0 0 

 

Tabell B.9. Beräknade konsekvenser – antal omkomna vid olycka med farligt gods på Ekelundsvägen 

Skadescenario Uppskattat antal omkomna 

 Planalternativ  Nollalternativ 

  Inomhus Utomhus Totalt  Inomhus Utomhus Totalt 

Klass 2.1 Brännbar gas - 
Gasflaskor 

   
 

   

Liten jetflamma        

Normaldygn - dag 0 0 0  0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0  0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0  0 0 0 

Liten gasmolnsexplosion              

Normaldygn - dag 2 2 5  0 0 0 

Normaldygn - natt 3 0 4  0 0 0 

Fullsatt område 5 2 7  0 0 0 
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Stor jetflamma              

Normaldygn - dag 2 2 4  0 0 0 

Normaldygn - natt 3 0 3  0 0 0 

Fullsatt område 4 2 6  0 0 0 

Stor gasmolnsexplosion              

Normaldygn - dag 4 4 8  0 0 0 

Normaldygn - natt 6 0 6  0 0 0 

Fullsatt område 8 4 12  0 0 0 

Exploderande gasflaskor              

Normaldygn - dag 0 0 0  0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0  0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0  0 0 0 

        

Klass 3 Brandfarlig vätska        

Liten pölbrand        

Normaldygn - dag 0 0 0  0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0  0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0  0 0 0 

Medelstor pölbrand              

Normaldygn - dag 0 0 0  0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0  0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0  0 0 0 

Stor pölbrand              

Normaldygn - dag 0 0 1  0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 1  0 0 0 

Fullsatt område 0 0 1  0 0 0 

Tankbilsbrand              

Normaldygn - dag 0 0 1  0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0  0 0 0 

Fullsatt område 0 0 1  0 0 0 
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1 Uppdrag 
ACAD har på uppdrag av Ekelund Pampas Exploatering AB mätt vibrationer från 
tunnelbanan inom fastigheten Ekelund 1 i Solna kommun. Mätningarna ska utreda 
om det finns risk för kännbara vibrationer eller stomburet ljud i bostäder som 
planeras inom den aktuella fastigheten. 

Inför mätningarna har också informationsinhämtning gällande tunnelbanans 
konstruktion och sträckning utförts. 

Mätningarna utfördes 21 september och 12 oktober 2020. 

2 Objektbeskrivning och förutsättningar 
Fastighet i Solna kommun där flera bostadskvarter planeras. Tunnelbanans blå 
linje passerar i betong- och bergtunnel direkt under fastigheten. I dagsläget finns 
en kontorsbyggnad på fastigheten. Kontorshuset kan ses i Figur 2. De delar av 
kontorshuset som ligger ovanpå tunnelbanan ska behållas. 

 

Figur 1 Strukturskiss över området. Röda streck och pilar visar område med 
stomljudsisolerade spår. 
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Enligt konstruktionsritningar för tunnelbanan är spåret stomljudsisolerat under stora 
delar av Ekelund 1, däremot slutar isoleringen av spåren strax öster om 
Ekelundsvägen. Enligt skriften ”Stockholms tunnelbanor 1975 : teknisk 
beskrivning”, sida 95-97 har tunnelbanan stomljudsisolerats med ballastmattor av 
minerallull. 

Under fastigheten har tunnelbanan flera växlar. Se Figur 2. Växlar är kända för att 
öka stomljudet som transmitteras från spåret, jämfört med ett spår utan växlar.  
 

 
Figur 2 Gula trianglar markerar växlar. Bild erhållen från trafikförvaltningen vid Region 
Stockholm. 

Under kontorshuset går tre spår i betongtunnlar som omges av fyllnadsmassor och 
ett spår i bergtunnel. I Figur 3 har betongtunnlar markerats med rött.  

Enligt Ramböll ”PM – Geotekniska förutsättningar för grundläggning av 
tunnelbanan”, daterat 2008-10-28, är betongtunnlarna grundlagda på berg och på 
sprängstensbank.  

Under en del av det befintliga kontorshuset går tunnelbanan i bergskärning och 
byggnaden bärs upp av flera betongbågar som spänner mellan bergssidorna, se 
sida 1 i bilaga A för plan- och sektionsritning.  

Övriga delar av byggnaden som är nära betongtunnlarna är grundlagda med 
stålkärnepålar.  

 

Befintligt kontorshus 
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Figur 3 Betongtunnlar markerade med rött. 

3 Ljudkrav och riktvärden 
Nedan redovisas vanligen förekommande krav. 

3.1 Riktvärden för bedömning av komfort i byggnader 
I Svensk Standard SS 460 48 61 anges riktvärden för bedömning av komfort i 
byggnader. Riktvärdena bör tillämpas vid nyetablering och vid nybebyggelse, samt 
tillämpas mer strikt för bostäder nattetid. Riktvärdena kan vidare användas som 
målsättning för långsiktig förbättring av vibrationsförhållandena i befintliga miljöer. 
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Riktvärden för bedömning av komfort i byggnader 

Komfortgrad Vägd hastighet [mm/s] Vägd acceleration [mm/s2] 

Måttlig störning 0,4–1,0 14,4–36,0 

Sannolik störning >1,0 >36,0 
Tabell 1 

Enligt den bedömning som gjorts i samband med framtagningen av angivna 
riktvärden anses mycket få människor uppleva vibrationer under skiktet ”måttlig 
störning” som störande. Vibrationer i skiktet ”måttlig störning” ger i vissa fall 
anledning till klagomål. I skiktet ”sannolik störning” är vibrationer kännbara och 
upplevs av många som störande. 

Om det frekvensvägda värdet domineras av en frekvens, kan det vägda värdet 
ersättas av rms-värdet för den aktuella frekvensen och direkt jämföras med 
respektive skikt. 

Rms-värdet är det maximala effektivvärdet med tidsvägning S av den vägda 
accelerations- eller hastighetsnivån. 

3.2 Trafikförvaltningen i Region Stockholm 
Trafikförvaltningen i Region Stockholm har riktlinjer för vibrationer och stomljud i 
skriften ”Riktlinjer Buller och vibrationer”, se Tabell 2. 

Riktvärden för vibrationer och stomljud inomhus enligt Region Stockholm 

Lokaltyp eller områdestyp Maximal A-vägd 
ljudtrycksnivå, [dBA] 

Maximal 
vibrationsnivå, vägd 
RMS inomhus [mm/s] 

Bostadsrum LpASmax ≤ 30 0,4 

Lokaler LpASmax ≤ 301) 0,42) 

Undervisningslokaler inklusive förskolor LpAFmax ≤ 45 0,4 

Vårdlokaler1) LpAFmax ≤ 45 - 3) 

1) Avser utrymmen för sömn och vila. Tex rum för övernattning (hotell) eller vilrum i kontor.  
2) Värde är en rekommendation och avser utrymme för tyst verksamhet. I affärslokaler bör 
0,4 mm/s vara en målsättning, men 1,0 mm/s ska inte överskridas. 
3) Riktvärde saknas men rimligen bör nivån inte överstiga 0,4 mm/s.  

Tabell 2. 
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4 Mätresultat 
Resultaten från genomförda mätningar redovisas nedan. 

4.1 Kännbara vibrationer 
Uppmätt acceleration, vägd med filter Wm var i samtliga mätpunkter lägre än 1 
mm/s2, lågt jämfört med gränsvärde för bostäder, 14,4 mm/s2. 

Eftersom vibrationerna var så pass låga och inte går att urskilja från mätsystemets 
brusnivå görs ingen detaljerad redovisning. 

4.2 Stomburet ljud 
X är uppmätt längst med spåret, Y är tvärs spåret i horisontalplanet och Z är i 
vertikal riktning.  

Mätt A-vägd vibrationshastighetsnivå 

Mätpunkt Maximal A-vägd vibrationshastighetsnivå 
LvASmax [dBA] respektive mätriktning, X, Y, och Z. 

Kommentar 

X Y Z  

Mätpunkt 1:1 Ej mätt Ej mätt 14 - 

Mätpunkt 1:2 13 15 16 - 

Mätpunkt 1:3 15 14 13 - 

Mätpunkt 2 <15 <15 <15 - 

Mätpunkt 3 <15 <15 <15 - 

Mätpunkt 4 <10 <10 <10 - 

Mätpunkt 5 <10 <10 <10 - 

Mätpunkt 6 <10 <10 <10 - 

Mätpunkt 7 20 20 23 - 
Tabell 3 
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Figur 4 Exempel på uppmätt A-vägd hastighetsnivå i tersbanden 20 till 500 Hz i mätpunkt 
1:1, 1:2 och 1:3. Tågpassage sker vid 630 s.  

 

Figur 5 Exempel på uppmätt A-vägd hastighetsnivå i tersbanden 20 till 500 Hz i mätpunkt 7. 
Tågpassager sker vid 90 och 145 s. 
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4.3 Kommentarer till mätresultat 
I mätpunkt 2-6 uppmättes generellt låga nivåer, vissa fall precis mätbara.  

I varje mätpunkt mättes minst 10 tågpassager. 

5 Mätutförande 
Mätningarna utfördes av Svante Finnveden, Peter Blom och Petter Svanberg med 
följande utrustning. Utrustningen kalibreras enligt rekommendationer från RISE 
Research Institutes of Sweden. 

Mätningarna är utförda enligt svensk standard SS 460 48 61 – Vibration och stöt – 
Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. 

Montering av accelerometrar: 

• I mätpunkt 1:1 och 1:2 och 7 monterades accelerometrar direkt på berg.  
• I mätpunkt 2 monterades accelerometern på en horisontell yta på en av de 

bärande betongbågarna.  
• I mätpunkt 2, 3, 4, 5 och 6 monterarades accelerometrar på bjälklag intill 

bärande vägg. 

Instrumentlista 

Instrument Fabrikat Typnummer Serienummer 

PULSE Input Module Brüel & Kjær 3041 2621371 

PULSE Front End Brüel & Kjær 3560 CE15 2622368 

Kalibrator, accelerometer Brüel & Kjær 4294 02619617 

Accelerometer, triaxial Brüel & Kjær 4524B 31699 

Accelerometer, triaxial Brüel & Kjær 4524B 35520 

Accelerometer Endevco 752A12 14850 
Tabell 4 
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6 Utlåtande 

6.1 Kännbara vibrationer 
Mätningarna av kännbara vibrationer visar att risken för komfortstörande 
vibrationer är låg om nya byggnader grundläggs på berg, lika det befintliga 
kontorshuset. Detta gäller oavsett om spåret är ljudisolerat eller inte. 

6.2 Stomburet ljud 
De uppmätta A-vägda vibrationshastighetsnivåerna i mätpunkt 1–6 visar att 
ljudisoleringen av tunnelbanans spår har god effekt. Bostäder som grundläggs intill 
spåren som är stomljudsisolerade har goda förutsättningar att uppfylla riktvärden 
för stomburet ljud, LpASmax högst 30 dB(A) utan ytterligare ljudisolerande åtgärder. 
Det förutsätts dock att nya bostäder grundläggs direkt eller med pålar på berg och 
inte är i kontakt med tunnelbanans betongtunnel. 

En tydlig skillnad i vibrationshastighetsnivå mättes för mätpunkt 7, som ligger 
utanför området där spåren är stomljudsisolerade. De uppmätta nivåerna i 
mätpunkt 7 indikerar att bostäder som byggs intill ett oisolerat spår kan få 
stomburet ljud 5–10 dB över riktvärdet. 

Då det inte var möjligt att mäta vibrationer på berg i det läget där spårets 
stomljudsisolering slutar söderut går det inte att exakt uttala sig om vilka 
byggnader som behöver åtgärder. Figur 6 visar byggnader som kan behöva 
stomljudsisolerande åtgärder i grundläggningen för att uppfylla riktvärden för 
stomburet ljud.  

För bostäder som byggs nära de delar av spåren som inte är stomljudsisolerade 
krävs troligtvis åtgärder. Exempelvis kan byggnaderna ställas på fjädrande 
material, till exempel Sylodynmattor. 

De delar av den befintliga kontorsbyggnaden som behålls kan användas utan att 
hänsyn behöver tas till stomburet ljud. Med avseende på stomburet ljud är det 
möjligt att bygga förskola, skola, bostäder eller annan ljudkänslig verksamhet i den 
befintliga kontorsbyggnaden. 
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Figur 6 Byggnader som kan behöva stomljudsisolerande åtgärder markerade med röda 
streck. 

6.3 Kontroll i byggskede 
I senare skede, när nya byggnader grundläggs och berg är framgrävt behöver 
vibrationer mätas för att verifiera att nivåerna inte är högre än vad som mättes i 
mätpunkt 1:1 och 1:3. Detta gäller utmed hela tunnelbanans sträckning inom 
Ekelund 1, inte bara där spåret saknar stomljudsisolering. 

 
 

 

 

Del av befintligt 
kontorshus som 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Solna stad har påbörjat planeringen av detaljplan för fastigheten Huvudsta 4:28 
med flera. I detaljplanen ingår planläggning av nya bostäder, kontor, 
kommersiella lokaler, två nya förskolor samt en möjlig ny sekundärentré till 
Västra skogens tunnelbanestation. Planområdet syns nedan i Figur 1.  

 
Figur 1. Ungefärlig gräns för planområdet. 
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1.2 Syfte med barnkonsekvensanalysen 
Under detaljplaneprocessen genomförs samråd där allmänheten får möjlighet 
att ta del av förslag och utredningar samt ge uttryck för sin åsikt. En 
samrådsprocess kan dock vara svår att anpassa efter barn och deras förmåga att 
ta till sig information och analysera konsekvenser.  En barnkonsekvensanalys 
(BKA) kan därför vara ytterligare ett sätt att lyfta barnens perspektiv och 
behov.  
 
Med detta som bakgrund syftar denna övergripande BKA till att belysa och 
sätta perspektiv på barns behov i stadsplaneringen. Uppdraget syftar även till 
att bedöma hur planförslaget påverkar barn och ungas livsmiljö utifrån 
forskning, framtagna planhandlingar och genomfört platsbesök. I detta skede 
har inga dialogformer med barn och unga genomförts. 

Resultat, analys och rekommendationer från denna översiktliga BKA kommer 
att utgöra ett underlag för planhandlingar till detaljplanen.  

1.3 Vad är en barnkonsekvensanalys? 
Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om 
barnets rättigheter, som är barnkonventionens egentliga namn. Fram till i dag 
har 196 stater världen över skrivit under och förbundit sig att följa 
bestämmelserna om mänskliga rättigheter för barn. I januari 2020 blev 
barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som slår 
fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Av dessa artiklar är fyra särskilt 
vägledande för hur helheten ska tolkas: artikel 2, 3, 6 och 12. 
(Barnombudsmannen.se)  

Barnkonventionen bygger på fyra grundläggande principer:  

• Varje barn har samma rättighet och lika värde, ingen får diskrimineras 
(artikel 2).  

• Barnets bästa ska alltid komma i första rummet (artikel 3).  

• Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas (artikel 6). 

• Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det 
(artikel 12).  

En BKA är enligt Barnombudsmannen ett verktyg för att omsätta 
barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa. Begreppet barn 
innefattar individer mellan 0–18 år. Dessa är inte en homogen grupp, men 
betraktas generellt som en känsligare grupp utifrån sina behov och 
förutsättningar som skiljer sig från vuxnas. 

En BKA belyser projektet utifrån barnets perspektiv. Att det finns gott om 
utrymme för lek, mötesplatser, rekreation samt platser med olika karaktär i den 
offentliga miljön är viktigt och hör till barns grundläggande behov. Platser för 
lek är viktiga, men det är minst lika viktigt med allmänna uterum och att dessa 
är tillgängliga och attraktiva för barn. Det bör finnas platser anpassade till 
barns behov beroende på ålder, kön, jämnt fördelat i ett större sammanhang, 
exempelvis inom en kommun. Det är också viktigt att beakta barns platser i 
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parker och andra grönområden då ny infrastruktur tillkommer eller då städer 
ska förtätas.  

2 Metod 
Denna övergripande BKA har inspirerats av Stockholms stads metod för 
integrerade BKA:er (Stockholm stads, BKA-metod, 2017). De steg som varit 
relevanta för detta projekt är: 

• Inventering: Områdets förutsättningar beskrivs och här samlas 
information in om hur området används idag. Inventeringen kommer 
utgå från planområdet, men där det bedöms relevant kommer analysen 
även inkludera ett större område, såsom gång- och cykelstråk. Värdefull 
information hämtas även från Solna stad och relevant forskning. När 
området planeras att utvecklas blir även barns framtida rörelsemönster, 
möjlighet till lek, trygghet, tillgänglighet, rekreation med mera viktigt att 
belysa. För att få en så bra bild som möjligt av området idag och hur 
det kan bli i framtiden görs ett platsbesök.   

• Framtagande av förslag och konsekvensanalys av 
samrådsförslaget: Den bebyggelsestruktur som finns framme 
analyseras utifrån ett barnperspektiv. Hur ser förslaget ut och hur 
påverkar det befintliga strukturer kopplat till barns rörelsemönster, 
möjlighet till lek, boende, vardagsliv, trygghet och tillgänglighet med 
mera? Vad tillkommer och vad tas bort? Vilka positiva och negativa 
konsekvenser leder förslaget till för barnens närmiljö? Där det är 
möjligt ges förslag på åtgärder för att säkra barnrättsperspektivet i detta 
skede samt förslag till fortsatt arbete. 

Den 27 september 2021 på förmiddagen genomfördes ett platsbesök med 
rundvandring i området för att studera planområdet med omnejd utifrån barns 
perspektiv.  

I varje av ovan nämnda steg kommer olika frågor belysas. Det finns tre 
huvudgrupper med frågeställningar; Boende och vardagsliv, trygghet och tillgänglighet 
och miljö och hälsa.  

Under respektive av ovanstående huvudrubriker har ett antal 
frågeställningar/ämnen definierats. Dessa har bedömts särskilt viktiga att 
studera inom ramen för denna översiktliga BKA. Frågorna kommer att 
formuleras och ställas kopplade till nuläge och framtid (utbyggt planförslag).  

Boende och vardagsliv: 

Detta tema är kopplat till frågor om tillgång till boende, trivsel, samhällsservice, aktiviteter 
och platser för alla barn (oavsett till exempel kön, ålder, socioekonomi, etnicitet och 
funktionsnedsättning). (Stockholm stad, BKA-metod)  

• Nuläge: Vilka ytor finns inom och i närheten av planområdet? Vilka 
nyttjas av barn idag? Vad är trivsamt och vad kan förbättras?  
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• Framtid (utbyggt förslag): Vilka mötesplatser/aktiviteter för barn 
(lekplatser, lekytor, mötesplatser, friytor) planeras det för enligt 
planförslaget? Hur säkerställs att alla barn inkluderas i planförslaget? 

Trygghet och tillgänglighet: 

Detta tema är kopplat till frågor om stråk, trafik och kommunikationer. (Stockholm stad, 
BKA-metod)  

• Nuläge: Hur ser möjligheterna ut för barn och ungdomar att röra sig i 
området idag? Finns det några speciella vägar, korsningar m.m. som av 
barn och ungdomar kan upplevs som särskilt otrygga? 

• Framtid (utbyggt förslag): Hur säkerställer planförslaget att barn inte 
utsätts för risker från trafik i vardagen? Hur säkerställs trygghet och 
tillgänglighet för alla barn? 

Miljö och hälsa:  

Detta tema är kopplat till frågor om miljöaspekter såsom buller, luft, solljus, 
markföroreningar och hälsoaspekter. Frågorna berör bland annat utformning av lekytor, 
skolgårdar m.m. (Stockholm stad, BKA-metod) 

• Nuläge: Finns det platser/objekt som kan upplevs osäkra eller 
störande ur ert miljö- och/eller hälsoperspektiv (såsom buller, luft och 
lukt) för barn på eller i närheten av platsen? 

• Framtid (utbyggt förslag): Hur säkerställs det i planförslaget att barn 
inte utsätts för risker kopplat till miljö och hälsa (det vill säga placering 
av ytor som nyttjas av barn, bullernivåer och markföroreningar)?  

För att kunna svara på ovan beskrivna frågeställningar görs en sammanställning 
av relevant forskning inom området och genomgång av relevant underlag från 
Solna stad. Forskning och utredningar inom området presenteras i kapitel 3. 
Under kapitel 4 görs först en nulägesbeskrivning utifrån tillhandahållen 
information, genomfört platsbesök och underlag från Solna stad. Efter 
nulägesbeskrivningen följer en sammanfattande bedömning och 
konsekvensanalys från resultaten från genomförd inventering och förslag på 
rekommendationer inför fortsatt planering. Sammanfattningsvis görs en kort 
slutsats i kapitel 5.  
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3 Forskning, rekommendationer och lagstiftning 
Enligt Boverket (2015) visar forskning att barns och ungas livsvillkor påverkas 
av hur den byggda miljön planeras, utformas och förvaltas, men också av hur 
de själva kan påverka utvecklingen. Idag blir bebyggelsen allt tätare och 
konkurrensen om marken ökar, särskilt i de större städerna, vilket innebär en 
stor utmaning att avsätta och bibehålla tillräckligt stora friytor för barns och 
ungas behov. Samtidigt sker en utveckling där förskole- och skolverksamheten 
går mot allt större skolenheter. I planering, utformning och förvaltning är det 
därför viktigt att den som planerar, gestaltar eller förvaltar har kunskap om 
barns behov och utgår från ett barnperspektiv. För att få mer specifik kunskap 
om de barn och ungdomar som berörs av verksamheten på den aktuella 
platsen måste dessa grupper tillfrågas om deras tankar och önskemål, vilket är 
att beakta barnets perspektiv. 

Nedan görs en översiktlig genomgång av ett urval av den forskning, 
utredningar samt de rekommendationer och riktlinjer som finns inom området.  

3.1 Grönska och fysisk aktivitet 
Grönska är viktigt för barns hälsa och välbefinnande. Tillgång till parker och 
grönområden är ett viktigt allmänt intresse och regleras i planläggning enligt 
plan- och bygglagen. Forskning (Boverket, 2019) visar tydligt på sambandet 
mellan grönområden och barns hälsa. Utevistelse och fysisk aktivitet i gröna 
och naturlika miljöer stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik. Barn 
som har kontroll över sin kropp kan också fokusera på att lära. Det enda sättet 
att få kontroll över sin kropp är att pröva den genom att balansera, kana, 
klättra, hoppa och springa. Grönska och natur har inte sällan en topografi och 
variationsrikedom i material och höjd som stimulerar till olika sorters fysisk 
aktivitet för många barn. Forskning visar att barn som vistas mycket utomhus i 
gröna miljöer har färre infektionssjukdomar än barn som är ute någon timme 
per dag. (Boverket, 2019)  

Forskning visar att ett grönområde behöver ligga inom 300 meter från 
bostaden, förskola eller skolan för att besökas ofta. Förutom närheten har 
också tillgängligheten till områdena betydelse, det vill säga om det är säkra och 
trygga vägar dit. Kvaliteten på utemiljö är också av stor betydelse, det vill säga 
hur stora upplevelsevärden och användningsmöjligheter som finns på platsen. 
För att en park eller grönyta ska uppnå hög kvalitet krävs ett flertal 
upplevelsevärden.  

För att ett grönområde ska nyttjas för rekreation, promenader, fysisk aktivitet 
och lek, behöver området upplevas tryggt. Detta kan påverka gestaltningen av 
ett grönområde, förskolegård eller skolgård, såsom ökad belysning längs gång- 
och cykelvägar och mindre buskage. Forskning visar att en mer ostädad och 
vild grönska ger bättre effekter för stressreduktionen och uppmuntrar barns 
kreativitet än en välklippt och ordnad grönska. (Boverket, 2019)  
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3.2 Trafik och rörelsefrihet 
Trafikmognad hos barn skiljer sig betydligt inom en och samma åldersgrupp 
och någon lagstiftning för när barn får vistas i trafiken finns inte. Däremot kan 
skolor och föräldrar gemensamt sätta upp regler för i vilken ålder barnen får gå 
eller cykla själva till skolan, ofta är denna ålder runt 10–12 år.  

Barn har begränsade förutsättningar att röra sig ute i trafiken. Syn och hörsel 
hos barn upp till cirka 12 års ålder är ännu inte färdigutvecklad vilket begränsat 
förmågan att orientera sig och sprida sin uppmärksamhet. På grund av sin 
storlek syns barn sämre och de har svårt att uppfatta bilars hastigheter. Barn 
har också svårt att hantera mycket information på en och samma gång och 
svårt att sätta sig in i hur andra tänker i trafiken. Vidare är många barn rädda 
för att vistas i trafikerade miljöer. En anledning till rädslan är när känslan av 
kontroll påverkas, exempelvis när regler överträds eller när sikten är skymd. 
(Region Stockholm, TF, 2019).   

Barn leker överallt, oavsett om utemiljön är planerad för lek eller inte. 
Trafikverket (Björklid, 2015) har gjort en sammanställning av forskning om 
barn och trafik. En studie visar att barn föredrog att förbättra kvaliteten och 
säkerheten av den urbana miljön i allmänhet snarare än att anlägga lekplatser. 
Då kan de röra sig mer fritt på egen hand och leka var de vill. Trafikerande 
miljöer påverkar barns aktivitetsmönster och att leda in trafik i barns lekrevir, 
krymper deras miljö. 

Solna stad (2019) arbetar utifrån en strategi och en genomförandeplan för 
säkrare och tryggare skolvägar i kommunen där det övergripande målet är att 
skapa en trygg och säker närmiljö vid skolorna inom kommunen. Planen utgår 
från tre aktivitetsområden; skapa tryggare och säkrare skolvägar, skapa 
förutsättningar för att få fler barn att gå och cykla till/från skolan samt skapa 
ett gemensamt synsätt i arbetet som påverkar stadens skolvägar.  

3.3 Förskolegårdar och lek 
Lek är viktigt för barns utveckling under hela uppväxten. Leken i barns vardag 
utvecklar både deras fysik och tränar deras sociala kompetens men kan också 
ge möjlighet till mental återhämtning och ökat välbefinnande, där den fysiska 
miljön tillåter detta. Leken skapar goda förutsättningar för ökad självkänsla och 
självkännedom samt ger sociala färdigheter. Forskning (Boverket, 2015) visar 
att barn och unga behöver minst 60 minuter av måttlig fysisk aktivitet per dag 
samtidigt som studier tyder på att barns fysiska aktivitet har minskat och deras 
stillasittande aktiviteter ökat. På svenska förskolor har utomhuslek på rymliga 
och gröna gårdar visat sig ha samband med bättre nattsömn, välbefinnande, 
viktkontroll och koncentrationsförmåga hos barnen.  

Studier visar att barns och ungas möjligheter att röra sig fritt har minskat 
drastiskt det senaste århundrandet, vilket innebär att närmiljön vid förskola, 
skola och hemmet blir väldigt betydelsefulla utemiljöer för barn och unga. 
Eftersom rörelsefriheten för barn och unga minskat de senaste decennierna 
samtidigt som platser för barn och unga försvinner när lekplatser tas bort, 
friytor bebyggs och barns transport till fots och cykel minskar, får förskole- 
och skolgården en större betydelse. Det blir de utemiljöer som barn har störst 
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chans att utnyttja i vardagen. Bostadsgårdar, lekplatser, parker och skolvägar 
bildar tillsammans med förskolans och skolans utemiljö en infrastruktur för 
barns och ungas kontakt med natur och vardagsrörlighet. Gårdarna ska 
tillfredsställa många olika behov och fylla komplexa funktioner som är centrala 
för barns och ungas utveckling. Det ska finnas utrymme för självstyrd lek och 
rörelse och möjlighet att utforska, skapa och kunna sätta spår i sin omgivning, 
samtidigt som förskole- och skolverksamheterna behöver utrymme för att 
genomföra sina uppdrag inom idrott och hälsa, liksom övrig pedagogisk 
verksamhet. 

3.3.1 Rekommendationer friyta 
Det finns ett flertal nationella styrdokument som påverkar barns och ungas 
utemiljö generellt och i synnerhet förskole- och skolgårdar. Plan- och 
bygglagen är den enda lagstiftning som ställer krav på att det ska finnas 
tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse vid bostäder, 
fritidshem, förskolor och skolor. Lagen definierar varken storlek eller 
lämplighet, vilket ställer krav på ökad kunskap om vad som kännetecknar en 
god utemiljö redan i tidigare skeden i planeringen, men också i utformning, 
byggande och förvaltning av det redan byggda. Även om det inte finns några 
lagkrav gällande storlek på friyta anger Boverket rekommendationer för detta.  

Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både 
storleken på friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Boverket 
(2015) skriver att ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i förskolan 
och 30 m2 per barn i grundskolan. Forskning visar att den totala storleken på 
friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en gård som är mindre, oavsett antal 
barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt 
som tillgodoser deras behov (Boverket.se, (Mårtensson, Boldemann, o.a. 
2009)). 

3.3.2 Solna stads rekommendationer 
Solna stad har tagit fram ett dokument, Solna stad typförskola, 2018. 
Dokumentet beskriver översiktligt vad skolmiljö utifrån olika typer av 
verksamhet ska innehålla, inomhus och utomhus. Gällande utomhusmiljön 
anger Solna stad att förskolans utemiljö ska innehålla följande 
funktioner/aktiviteter kopplat till utemiljön: balans, klättra, springa, gräva, 
grupplek och bollspel. Det är till stor fördel ifall förskolegård har olika typer av 
underlag. För förskolegårdar av lite större storlek ska det finnas ytor som 
uppmuntrar rollspel, kuperad miljö, växtlighet och lekutrustning som 
stimulerar fantasin. Utforskande experiment så som vattenlek, snickarbänk och 
odling bör också anläggas vid förskolegård.  

Gällande säkerhet är det viktigt att det finns god översikt på gården, bra 
belysning, yttre staket om minst 1200 mm i höjd exklusive överliggare och de 
ska vara fria från växtlighet. Grindar ska vara försedda med barnsäkra lås och 
säkerhetskedja. Eventuella gungor ska förses med inspringsskydd och solskydd 
ska finnas över sandlåda och uppehållsplatser.  
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3.4 Buller 
I dag finns tydliga bevis på att buller har en negativ påverkan på prestation och 
inlärning, för både vuxna och barn. Barn är mer känsliga mot buller än vuxna 
eftersom deras inlärning försämras av bullerstörningar. 
(Folkhälsomyndigheten, 2019)  

Ofta är det vanligast att det är väg- och/eller spårtrafik som ger upphov till 
förhöjda bullernivåer på förskole- och skolgårdar. Därför har Naturvårdsverket 
(2017) tagit fram riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på förskole- och 
skolgårdar. Riktvärdena är uppdelade på etablering av ny skolgård och äldre 
skolgård, se Tabell 1. 

Tabell 1. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde).  

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå 
för dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå 
(dBA, Fast) 

De delar av gården som 
är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk 
verksamhet 

 
50 

 
70 

Övriga vistelseytor 
inom skolgården 

55 701 

1 Nivån bör inte överskridas mer än 5 gånger per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då 
skolgården nyttjas, exempelvis mellan 07–18.  

För industri- och annat verksamhetsbuller samt byggplatser har 
Naturvårdsverket tagit fram separata riktvärden som omfattar skolor och 
undervisningslokaler. Riktvärdena har god överensstämmelse eller är något 
strängare än riktvärdena för ny skolgård. Ett undantag är riktvärdena för buller 
från byggplatser, de medger högre nivåer, bland annat på grund av dess 
varaktighet.  

Naturvårdsverket (2003, 2005) föreslog med anledning av ett regeringsuppdrag 
att följande riktvärden bör gälla i tätortsnära rekreationsområden och parker:  

• I tätortsnära rekreationsområden bör 45 dBA inte få överskridas mer 
än 120 minuter per dag. 

• I parker bör den ekvivalenta ljudnivån under den tid parken besöks 
ligga 20 dBA under nivån för omgivande gator eller på högst 45–50 
dBA, vilketdera som ger den högsta ljudnivån.  

3.5 Förorenad mark 
Inom ramen för detaljplanen har en miljöteknisk undersökning inom 
detaljplaneområdet utförts av Iterio AB (2021) i syfte att beskriva 
förutsättningar avseende föroreningar i jord och grundvattnet inom området 
samt vilka eventuella miljö- och hälsorisker dessa kan innebära. Baserat på 
resultaten från de undersökningar som genomfördes inom ramen för 
undersökningen bedöms det finnas goda möjligheter att genomföra den 
exploatering som detaljplaneförslaget innebär inom del av fastighet av Ekelund 
1. Det är även inom denna fastighet förskolorna preliminärt planeras att 
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förläggas. Uppmätta föroreningshalter är i allmänhet låga och preliminärt 
bedöms sedvanliga saneringsmetoder, såsom jordschakt vara tillräckliga för att 
marken inom hela området ska vara lämplig för avsedda ändamål. Preliminära 
grundläggningsnivåer för bostäder och parkeringsgarage medför även ett 
behov av jordschakter till varierade djup, vilket innebär att de ytliga jordlagren 
och föroreningar kommer att tas bort.  

Inom del av fastighet Huvudsta 4:28 bedöms det finnas ett åtgärdsbehov i jord 
inom fastigheten för att marken ska vara lämplig för planerad markanvändning. 
I samband med att byggnader rivs kommer kompletterande provtagningar att 
utföras inom dessa ytor samt inom Huvudsta 4:24.  
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4 Översiktlig beskrivning av nuläget 
Planområdet är beläget i sydöstra delen av Huvudsta, knappt 200 meter öster 
om Västra Skogen, se Figur 2. I Västra skogen finns ett mindre lokalt centrum 
och är en viktig kollektivtrafiknod med buss och tunnelbanans blåa linje mot 
Hjulsta, Akalla och Kungsträdgården. Öster om området ligger Essingeleden 
och söder om området ligger Ulvsundasjön. Väster om området finns en gång- 
och cykelväg samt en slänt med äldre träd och lekytor. Gång- och cykelvägen 
leder ner till bland annat Huvudsta Gård, Huvudstabadet, en ridklubb, 4H-gård 
och en strandpromenad som går längs med Ulvsundasjön. Idag finns en 
kontorsbyggnad, parkering och båtuppställningsplats inom området. Det finns 
inte några förskolor eller skolor på platsen idag. Närmsta förskolor ligger i 
anslutning till Tallbackaskolan (förskolan Augustendal), Granbackaskolan, nära 
ICA Nära Armégatan och längs Arvid Tydéns allé, samtliga cirka 500 meter 
från planområdet. Närmsta grundskolor (Granbackaskolan, Tallbackaskolan 
och Internationella engelska skolan - IES) ligger cirka 500 meter från 
planområdet, se Figur 2.  

 

Figur 2. Målpunkter i området med omnejd. Mörkröd cirkel visar ungefärlig avgränsning av detaljplanen. Lila stjärnor 
visar de förskolor som ligger i närheten av området och ljusblåa stjärnor visar grundskolor som ligger i närheten av området. 
(www.eniro.se)  
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Iterio genomförde ett platsbesök den 27 september 2021 för att studera 
planområdet med omnejd, se foton från platsbesök nedan. Västra Skogens 
lokala centrum och tunnelbanestation ligger i närheten av planområdet och nås 
via en gång- och cykeltunnel och trappa under Johan Enbergs väg.  

Platsbesöket gjordes dagtid och det var därmed svårt att bedöma huruvida 
belysning i gång- och cykeltunnelns belysning var fungerande. Trafikstörningar 
i form av buller hörs från omkringliggande vägar, i synnerhet Essingeleden 
som ligger öster om området.  

Flera människor var ute och promenerade och nyttjade gång- och cykelvägen, 
som ligger till mellan planområdet och den befintliga slänten, i riktning mot 
strandpromenaden längs med Ulvsundasjön.  

 

Figur 3. Foto taget från gång- och cykelvägar från Västra Skogen. Befintlig kontorsbyggnad till vänster. (Iterio, 2021) 

  

Figur 4. Gång- och cykelväg mot Västra Skogens 
centrum och tunnelbanestation. (Iterio, 2021) 

Figur 5. Gång- och cykeltunnel mot Västra Skogens 
centrum och tunnelbanestation. (Iterio, 2021) 
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Till vänster om detaljplaneområdet, intill gång- och cykelvägen ligger en slänt 
med utpekade höga naturvärden. Slänten känns som en naturlig grön oas i 
området, då det är många större lummiga lövträd och död ved på platsen.  

Foton nedan visar att platsen används av barn och unga, då det fanns flera 
kojor, hinderbanor och områden för spontanlek. Platsen tycks vara omtyckt då 
det vid platsbesöket var flera barn på plats som nyttjade slänten och 
hinderbanan.  

 
 

 
 

Figur 6. Foto från slänten. (Iterio, 2021) Figur 7. Foto som visar att slänten nyttjas för både 
ordnad och spontanlek. (Iterio, 2021) 

 
 

 
 

Figur 8. Foto som visar en ordnad hinderbana i slänten. 
(Iterio, 2021) 

Figur 9. Foto från gång- och cykelbanan med slänten till 
vänster och del av detaljplaneområdet till höger i bild. 
(Iterio, 2021) 
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Planområdets södra del är idag till viss del parkering och hamnområde intill 
Pampas Marina och nyttjas som uppställningsplats för båtar. Denna yta 
planeras delvis att bebyggas med bostäder.  

Gång- och cykelvägen som sträcker sig från Västra Skogens lokala centrum 
passerar slänten och planområdet och sträcker sig vidare ner till 
strandpromenaden längs med Ulvsundasjön. I detaljplanen ingår att rusta upp 
och förbättra strandpromenaden.  

Övergångsstället som finns idag är obevakat och trottoar finns endast på ena 
sidan av vägen (övergår från höger till vänster sida, sett i riktning mot 
Ulvsundasjön), se Figur 10, vilket även innebär att många sneddar innan/efter 
övergångsstället. 

 
 

 
 

Figur 10. Pampas Marina till vänster i bild och passage 
ner till Ulvsundasjön och strandpromenaden. (Iterio, 
2021) 

Figur 11. Planområdets södra del med slänt och gång- och 
cykelväg till vänster i bild och båtuppställningsplats och 
parkeringsplats till höger i bild. (Iterio, 2021)  

  
 

Figur 12. Strandpromenaden längs med Ulvsundasjön i 
riktning mot Huvudsta gård. (Iterio, 2021)  

Figur 13. Plats för båtuppställning och parkering, sett 
från Pampas Marina med Ulvsundasjön i ryggen. (Iterio, 
2021) 

  

iterio 



2022-05-30 16 (25) 
 

Övergripande barnkonsekvensanalys – 5425, Detaljplan för fastigheten Huvudsta 4:28 med flera i 
Solna stad  
 

Planområdets östra del utgörs idag av hårdgjorda ytor, parkeringar och mindre 
trädplanteringar. Huvudentréer och leveranstransporter till kontorshuset ligger 
på denna sida, mot parkeringen.  

Direkt öster om parkeringen ligger Ekelundsvägen och en gång- och cykelväg 
som sträcker sig till Armégatan i norr och Pampas Marina i söder och vidare in 
mot de centrala delarna av Stockholm. Över Ekelundsvägen går Pampaslänken 
på bro. Platsen är utsatt för buller från närliggande större trafikleder.  

 
 

 
 

Figur 14. Foto som visar kontorsbyggnaden till vänster 
parkering till höger. (Iterio, 2021) 

Figur 15. Kontorsbyggnaden sett från Ekelundsvägen. 
(Iterio, 2021) 

 
 

 
 

Figur 16. Gång- och cykelväg intill Ekelundsvägen till 
höger och kontorsbyggnaden och parkering till vänster. 
Pampaslänken går på bro över Ekelundsvägen. (Iterio, 
2021) 

Figur 17. Gång- och cykelvägen längs med 
Ekelundsvägen i riktning mot Pampas Marina. (Iterio, 
2021) 
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5 Konsekvensanalys nuläge 

5.1 Boende och vardagsliv 
Vilka ytor finns inom och i närheten av planområdet? Vilka nyttjas av barn idag? Vad är 
trivsamt och vad kan förbättras?  

Inom planområdet finns idag en kontorsbyggnad, vilken delvis kommer att 
rivas och byggas om. Kontorsbyggnaden är mellan 3–5 våningar hög och har 
en kompakt form. Huvudentréerna till kontorsbyggnaden är vända mot 
Ekelundsvägen.  

Området Pampas Marina kan idag upplevas som ett stängt område och inte 
inbjudande för barn, då det finns höga stängsel runt området. Det är positivt 
att området omvandlas och på så sätt stärka områdets identitet och koppling 
från planområdet, slänten och ner mot strandpromenaden.  

Tänkbara målpunkter i det direkta närområdet är den naturliga slänt som ligger 
i anslutning till planområdet. Den är en grön, naturlig oas som inbjuder till 
fasta aktiviteter, såsom hinderbana, men uppmuntrar även till spontanlek vilket 
de kojor som fanns på platsen vittnar om.  

Längs strandpromenaden som går utmed Ulvsundasjön finns ett flertal 
målpunkter för barn och unga, såsom mindre lekytor med gungor, 4H-gården 
vid Huvudsta och Huvudsta Gård, vilket är positivt. Om strandpromenaden 
rustas upp kan platsen bli en förbättrad plats för mer ordnad lek (gungor, 
lekställningar), men även ge möjlighet till spontanlek om gröna ytor och träd 
finns på platsen. Upprustningsåtgärder för strandpromenaden är i dagsläget 
inte klarlagda utan kommer utredas vidare. Buskage kan om de placeras och 
utformas på ett trivsamt sätt även uppmuntra till spontanlek, särskilt hos yngre 
barn. 4H-gården är en uppskattad plats och har ett strategiskt läge längs med 
strandpromenaden, vilket också är en positiv målpunkt för barnen. 
Upprustningsåtgärder för strandpromenaden är i dagsläget inte klarlagda utan 
kommer utredas vidare i det fortsatta arbetet.   

Även förskolan Augustendal och grundskolorna Granbackaskolan och 
Tallbackaskolan kan nås via strandpromenaden från planområdet, utan att 
behöva passera genom centrumområdet i Västra Skogen.  

5.2 Trygghet och tillgänglighet 
Hur ser möjligheterna ut för barn och ungdomar att röra sig i området idag? Finns det några 
speciella vägar, korsningar med mera som av barn och ungdomar kan upplevs som särskilt 
otrygga? 

Mellan kontorsbyggnaden och Ekelundsvägen ligger en parkering och en gång- 
och cykelväg. Ekelundsvägen går från Pampaslänken norr om planområdet, 
passerar planområdet, vidare förbi Pampas Marina och vidare till Karlbergs 
slottsområde i söder. Den del av Ekelundsvägen som passerar planområdet 
upplevs som den mest naturliga väg att välja för barn då de ska ta sig från 
Västra Skogen och vidare till exempelvis Karlbergs slottsområde eller 
strandpromenaden längs med Ulvsundasjön. 

I dagsläget finns inga bostäder inom planområdet. De bostäder som ligger 
närmast ligger i anslutning till Västra Skogens centrum, längs Johan Enbergs 
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väg. Det är tänkvärt att de barn som bor i Västra Skogen, och är tillräckligt 
gamla för att få gå själva, tar gång- och cykelvägen som går genom tunneln 
under Johan Enbergs väg eller den trappa som går mellan husen och ner mot 
slänten och gång- och cykelvägen.  

Passagen från gång- och cykelvägen från slänten ner mot strandpromenaden 
innebär att passage över det obevakade övergångsstället görs. Det är mindre 
troligt att barn i yngre åldrar går denna väg själva, utan vuxet sällskap, då det 
passerar en del bilar på vägen och risk finns därför att de inte uppmärksammar 
övergångsstället.  

Gång- och cykelvägen är upplyst, vilket är positivt. Eftersom slänten är en 
betydande målpunkt med sin närhet till planområdet, är det troligt att både 
förskolebarn som kommer att gå i de nya planerade förskolorna och barn som 
bor i området kommer att nyttja denna. Det är därför positivt om slänten hålls 
ren från sly och annat som kan upplevas som otryggt för barn och att belysning 
finns på platsen. Även om yngre barn inte vistas på platsen kvällstid är 
belysning en trygghetsåtgärd under vinterhalvåret, då det är mörkt stora delar 
av dygnet. 

5.3 Miljö och hälsa 
Finns det platser/objekt som kan upplevs osäkra eller störande ur ert miljö- och/eller 
hälsoperspektiv (såsom buller och luft) för barn på eller i närheten av platsen? 

Planområdet och i synnerhet östra delen av planområdet och 
kontorsbyggnaden som vetter mot vägarna ligger i ett bullerutsatt område på 
grund av dess närhet till stora trafikleder (Essingeleden och Pampaslänken), 
vilket är negativt. Pampas Marinas verksamheter kopplade till båtuppställning 
m.m. kan orsaka störningar och kan upplevas som en stökig miljö för barn. I 
övrigt finns inga platser i närheten av planområdet som kan upplevas som 
osäkra eller störande ur ett miljö- och/eller hälsosynpunkt.  

5.4 Rekommendationer 
• Säkerställ att slänten finns tillgänglig under byggtid. 
• Säkerställ att tillfälliga gång- och cykelvägar är tillgänglighetsanpassade. 
• God belysning runt byggarbetsplatsen.  
• Säkerställ att byggarbetsplatsen är tydligt avgränsad och stängslad. 

Gärna med ”titthål” för att barn ska kunna följa utvecklingen av 
området.  

• Tydliga skyltar om projektet, med illustrativa bilder och text, och vad 
som händer på platsen, i god tid innan arbetena börjar på platsen och 
även under byggtiden. Ifall vägar behöver dras om ska det vara tydligt 
skyltat.  

• Säkerställ att informationen som ges är anpassad efter målgruppen 
(ålder, språk m.m.).  

• Planera för att minimera störningar genom att, då det är möjligt, 
förlägga bullrande arbeten utanför skoltid. 

• Sätta upp bullerskärm vid behov.  
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6 Översiktlig beskrivning av planförslaget 
Planförslaget möjliggör för att cirka 850 bostäder och cirka 20 000 m2 total BTA 
för kontor. I detaljplanen planeras det även för två förskolor och lokaler i 
bottenvåning samt en möjlig ny sekundärentré till Västra skogens 
tunnelbanestation. Detaljplanen innebär även att området får delvis nytt gatunät 
samt att befintliga gator får en ändrad karaktär.  

I dagsläget planeras det för två förskolor med sex avdelningar. De nya 
förskolorna ska möjliggöra en kapacitet, som förväntas i och med att området 
förändras och bebyggs med fler bostäder. Förskolornas placering är i dagsläget 
inte fastställt men föreslås preliminärt placeras i den norra delen av det 
ombyggda kontorshuset och i det norra släntkvarteret. 
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Figur 18. Strukturplan (Kjellander Sjöberg, 2022) 
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7 Konsekvensanalys planförslaget 
Nedan presenteras en konsekvensbeskrivning av planförslaget utifrån ett 
barnperspektiv. Beskrivningen har delats in i tre teman enligt Stockholm stads 
metod för integrerade barnkonsekvensanalyser. Bedömningar är gjorda utifrån 
planförslagets struktur, relevanta planhandlingar och genomfört platsbesök.  

7.1 Boende och vardagsliv 
Vilka mötesplatser/aktiviteter för barn (lekplatser, lekytor, mötesplatser, friytor) planeras 
det för enligt planförslaget? Hur säkerställs att alla barn inkluderas i planförslaget? 

I detaljplanen möjliggörs i dagsläget för två förskolor. Var dessa ska placeras, 
utformas såsom förskolegård samt hur många barn de ska inrymma är ännu 
inte fastställt. Förskolorna placeras med fördel i närheten av slänten, då dessa 
även kan nyttjas för lek och aktiviteter av boende och förskolebarn. Ur 
säkerhetssynpunkt är det viktigt att lämning av barn och varuleveranser inte 
sker via samma ingång, för att minimera risken att något barn skadas.  

Planförslaget innebär att delar av kontorsbyggnaden kommer att bevaras och 
byggas om med i huvudsak samma användning som idag. Området kommer 
även kompletteras med ytterligare bostadshus längs med Ekelundsvägen samt 
på båtuppställningsplatsen i söder. Det är positivt att parkeringsytorna längs 
Ekelundsvägen bebyggs med bostadshus, vilket kan leda till att området blir 
mer trivsamt för barn och unga, jämfört med idag. Bostadshusen mot slänten i 
väster och gång- och cykelvägen planeras med öppna innergårdar och 
bostadshusen mot Ekelundsvägen planeras med delvis slutna innergårdar. Till 
följd av att parkeringsytorna försvinner och byggnaderna norr om Pampas 
Marina rivs och ersätts med bostadshus kan biltrafiken i området minskas. 
Pampas Marinas verksamhet kommer finnas kvar om än i mindre omfattning. 
Båtuppställningsytorna kommer tas bort och verksamhet i kontorsbyggnaden 
kommer vara kvar men i mindre omfattning än idag. Sammantaget kommer 
biltrafiken till dessa verksamheter minska i och med planförslaget.  

I planförslaget finns en möjlig sekundärentré till Västra skogens 
tunnelbanestation. Den planeras att förläggas i bostadskvarteren vid den 
befintliga kontorsbyggnaden. För barn i förskoleålder skulle en sekundärentré 
till tunnelbanestationen inte ha så stor påverkan i och med att yngre barn sällan 
rör sig själva runt i områden. För barn i äldre åldersgrupper kan 
tunnelbanestationer tendera att bli en samlingsplats för ungdomar. En 
sekundärentré skulle även innebära att äldre barn lätt kan ta sig till och från 
bostaden. 

Enligt forskning behöver grönområden ligga inom 300 meter från bostad, 
skola eller förskola. Det är därför med stor fördel att slänten ligger i 
detaljplanens direkta närhet. Även om slänten fortsättningsvis kommer att 
finnas tillgänglig när detaljplanen genomförts är det fördelaktigt att det även 
tillskapas mindre och fasta lekytor för barn på bostadsgårdar som komplement, 
för att gynna både yngre och äldre barn. Inom varje bostadsgård finns 
utrymme för detta och i planförslaget planeras det även för en park centralt i 
området. Ur ett barnperspektiv är det positivt att det tillkommer flera hus med 
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genomsläpp mellan husen, då en längre bostadslänga kan upplevas som en 
barriär.  

Det är även positivt att Huvudsta Gård och strandpromenaden fortsättningsvis 
är tillgänglig inom några hundra meter från området, då dessa nyttjas av 
boende i Västra Skogen/Huvudsta idag.  

Vid den fortsatta planeringen och utformningen av förskolegårdar är det viktigt 
att tillgodose ett flertal olika funktioner. Det kan vara allt från möjlighet till 
lugn och ro, fysisk aktivitet, ordnade lekytor, ytor för mer fria lekar, bollspel, 
växtlighet m.m. Till följd av att förskolorna byggs i anslutning till bostäder är 
det viktigt att förskolegårdarna utformas på ett sätt att gårdarna kan nyttjas av 
boende/besökare utanför de tider som verksamhet bedrivs på förskolan.Att 
förskolegårdar nyttjas även på kvällar/helger kan innebära mer slitage på 
gårdarna och det är därför viktigt att man tar höjd för det vid utformning av 
gårdarna. Eftersom storlek på förskolegårdar inte har fastställts går det inte att 
bedöma om Boverkets rekommendation om en friyta på 40 m2 per barn i 
förskolan uppnås i planförslaget. Det är däremot bra att ha med sig detta i den 
fortsatta planeringen.  

7.2 Trygghet och tillgänglighet 
Hur säkerställer planförslaget att barn inte utsätts för risker från trafik i vardagen? Hur 
säkerställs trygghet och tillgänglighet för alla barn? 

Planområdet bedöms ha en god förutsättning för kollektivtrafikförsörjning 
med dess närhet till Västra Skogen, där både tunnelbana och buss finns. Om 
en busshållplats kommer att förläggas i anslutning till planområdet är det 
viktigt att placera den på en strategisk plats för att minimera eventuella skador 
av oskyddade trafikanter vid närliggande övergångsställen.  

Det övergångsställe som finns från slänten ner mot strandpromenaden kan 
idag upplevas som otrygg och säkerhetshöjande åtgärder kan med fördel göras 
inom ramen för detaljplanen, såsom hastighetsdämpande åtgärder exempelvis 
gupp eller dylikt, för att minska risken att oskyddade trafikanter skadas.  

Planläggningen av området innebär en förvandling av platsen, från att vara en 
kal plats bestående av kontorsbyggnad, parkering och uppställningsplats för 
båtar, till ett mer levande område med närhet till Ulvsundasjön, vilket är 
positivt. Förutsatt att förskolorna placeras med gårdar mot slänten kan 
gårdarna också ligga skyddade från trafiken.  

Med en möjlig sekundärentré i området skulle det innebära att området blir 
mer lättillgängligt för fler boende och besökare, samt att det skulle röra sig fler 
människor till och från tunnelbanestationen under de timmar tunnelbanan är i 
trafik. Det skulle även innebära att det kan röra sig fler människor i området. 
Att det rör sig fler människor i området kan leda till att området upplevs mer 
tryggt.  

Den gångtunnel som finns under Johan Enbergs väg kommer att vara kvar, 
vilket är positivt då boende i Västra Skogen och boende inom den planerade 
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bebyggelsen inom planområdet kan nyttjas för att promenera till centrumet, 
slänten och strandpromenaden.  

Detaljplanen innebär att ny bebyggelse placeras med fasad nära gång- och 
cykelvägen samt mot Ekelundsvägen. Det ger förutsättningar för att 
gatumiljöerna ska upplevas mer trygga och att tunneln och dess närområde kan 
upplevas som mer säker och trygg under dygnets alla timmar. 

7.3 Miljö och hälsa 
Hur säkerställs det i planförslaget att barn inte utsätts för risker kopplat till miljö och hälsa 
(det vill säga placering av ytor som nyttjas av barn, bullernivåer och markföroreningar)?  

Planförslaget innebär att bostadshus byggs där det idag finns en 
parkeringsplats, längs med Ekelundsvägen samt del av Pampas Marina där det 
idag är en båtuppställningsplats. Om förskolorna placeras i byggnaderna mot 
slänten, kan bostadshusen närmast Ekelundsvägen avskärma bullret för 
innergårdarna för gårdarna närmast slänten, vilket är positivt. Den 
avskärmande effekten som bostadshusen närmast Ekelundsvägen har för 
bostadshusen mot slänten kan även innebära att luftkvaliteten och andra 
störningar minimeras. Om förskolorna i stället placeras i bostadshusen längs 
Ekelundsvägen kan det vara av vikt att anpassa förskolornas verksamheter så 
att inte vilorum är placerade mot Ekelundsvägen, för att minimera påverkan 
från vägtrafiken.  

Inom ramen för detaljplanen har en miljöteknisk undersökning inom 
detaljplaneområdet tagits fram. Det förekommer föroreningar i marken som i 
stort bedöms kunna hanteras med schakt. Inom del av fastighet Huvudsta 4:24 
och 4:28 bedöms det finnas behov av kompletterande provtagningar i det 
fortsatta arbetet.  

7.4 Rekommendationer 
• Skapa olika typer av lekplatser, gärna platser som uppmuntrar till 

fantasi, natur- och spontanlek för barn i olika åldrar.  
• Se över möjligheten att tillskapa mötesplatser även för äldre 

barn/ungdomar. 
• Planera för mycket grönska, trädplanteringar och gröna ytor som kan 

nyttjas av både skolbarn och tillkommande boende och boende i 
omkringliggande område.  

• Planera för mångfunktionella ytor och se över möjligheten för 
stadsodling, antingen på förskolegård eller bostadsgård. Det kan bidra 
till en social hållbarhet, ökad trygghet och gynnar ett flertal 
ekosystemtjänster.  

• Separera och markera/måla gång-och cykelbanor. Barn behöver 
tydlighet och det kan bli svårt för barn när cyklister och fotgängare 
blandas på samma yta.  

• Vidta åtgärder för att säkerställa trygga övergångställen och bra 
belysning. 
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• Planera för att minimera trafiken inom de områden där barn rör sig/ i 
deras boendemiljö så att deras ”lekrevir” kan bli så stort som möjligt. 

• Gångfartsområden bör innehålla hastighetsdämpande åtgärder, så som 
upplysande vägmärken och hastighetssäkrande åtgärder så som väl 
tilltagna gupp och kantsten som är obehagliga att köra över i högre 
hastigheter än tillåtet.  

• Möblera gångfartsområden så att en skyddad zon skapas i viktiga 
målpunkter så att motorfordon inte kan köra här.  

• ”Utbildande” tilläggstavlor vad gångfartsområden innebär, till exempel 
med texten ”Max gånghastighet, fordon har väjningsplikt mot 
fotgängare”.  

• Använda hastighetssäkrande åtgärder och inte bara 
hastighetsdämpande åtgärder på gågatorna, gångfartsområdena och 
lokalgatorna.  

• Om konst kommer att placeras ut är det lämpligt att denna kan ses 
utifrån barnets höjd. Då kan man använda konsten för till exempel att 
utforma en mer säker miljö längs lokalgator. Till exempel genom att 
skapa taktil och visuell konst på husväggar i barnhöjd så att barnen kan 
följa dessa längs med husen. 

8 Slutsats 
Ur ett barnperspektiv är det positivt att området omvandlas och bebyggs med 
bostäder och förskolor. Förskolorna kan med fördel placeras i byggnaderna 
med gårdar mot slänten, för att minimera störningar från trafik. Slänten är en 
grön oas som bjuder in till både spontanlek och fasta aktiviteter och är ett 
positivt inslag i området idag men även när området är utbyggt. För att 
minimera slitaget på slänten är det positivt om kompletterande ytor för barn 
tillskapas på bostadsgårdarna och längs strandpromenaden.  

Området är bullerutsatt från vägtrafiken och dess närhet till större trafikleder, 
vilket är negativt. Dock är närheten till slänten och strandpromenaden positivt, 
vilket ger boende en möjlighet att lätt ta sig till grönområden av både mindre 
och större karaktär för möjlighet till lek och rekreation.  
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1 Inledning 
Iterio AB har på uppdrag av HSB Bostad AB och Aros Bostad AB utfört en 
miljöteknisk undersökning inom detaljplaneområdet för Pampas/Ekelund, se 
figur 1. En ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra uppförande av 
bostäder, förskola och nya vägar med mera. Detaljplaneområdet ligger i Solna 
Stad mellan Västra skogen och Essingeleden.  

1.1 Bakgrund 
Det nya planförslaget innebär att ett befintligt verksamhetsområde med kontor 
och industri ska omvandlas till ett bostadsområde. Både befintliga och tidigare 
verksamheter har hanterat miljöfarliga ämnen och tidigare utförda 
undersökningar inom delar av planområdet har identifierat föroreningar i jord 
(Structor, 2015).  
 
I en skrivelse från Miljöskyddsenheten i Solna Stad avseende föroreningar i 
jord och grundvatten inom planområdet, daterad 2020-05-08, efterfrågades 
bland annat följande:  

- Provtagningar ska utföras inom hela planområdet, dvs. även inom 
Ekelund 1 

- Provtagning ska även utföras i grundvatten. Analyser ska utföras med 
avseende på metaller, olja, PFAS och klorerade lösningsmedel.  

- Inom Huvudsta 4:28 bör kompletterande provtagningar och analyser i 
jord avseende tributyltenn (TBT) utföras. Analyser ska även omfatta 
irgarol och diuron.  

 

 
Figur 1. Ungefärlig utbredning av detaljplaneområdet för Pampas/Ekelund, Solna Stad, se svart 
polygon.  

1.2 Uppdrag och syfte 
Uppdragets omfattning och syfte har anpassats dels för att generellt kunna 
beskriva förutsättningarna avseende föroreningar i jord och grundvatten inom 
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området och vilka eventuella miljö- och hälsorisker dessa kan innebära samt 
för att kunna besvara de frågor som ställts av Miljöskyddsenheten i Solna Stad.  
 
Uppdraget har innefattat en historisk bakgrundsundersökning, framtagande av 
provtagningsplan samt en miljöteknisk undersökning. Resultaten från utförda 
undersökningar redovisas i föreliggande rapport.   

1.3 Granskningskommentarer i samråd 
Föreliggande version är delvis omarbetad enligt inkomna synpunkter från 
Solna Stad i samrådsskedet.  
Ändringar har gjorts i rapporttitel, figurtext till figur 3, ny figur 4, figur 5, ny 
text under avsnitt 2.5 och ny figur 7, ny text under avsnitt 4, ny figur 9 samt ny 
text under avsnitt 7.2. 
 
Rapporten är även uppdaterad med en reviderad strukturplan, se figur 3. I 
strukturplanen har bland annat förskolegårdar flyttats och ny text har lagts till 
under avsnitt 6.1 samt avsnitt 7.1 för att ta detta i beaktning.   

2 Områdesbeskrivning 

2.1 Allmänt 
Detaljplaneområdet innefattar fastigheterna Ekelund 1, Huvudsta 4:28 och 
Huvudsta 4:24 samt delar av Huvudsta 4:18 och Huvudsta 4:25. Utförda 
undersökningar har endast omfattat Ekelund 1 och Huvudsta 4:28 som utgör 
den absoluta merparten av detaljplaneområdet, se figur 2.  
 

 
Figur 2, Flygbild med fastigheter, se tunna vita linjer.Detaljplaneområdets ungefärliga utbredning 
framgår av svart polygon.  
 
Undersökningsområdet är totalt cirka 6 ha stort och angränsas i norr av 
skog/upplagsyta/parkering samt Pampasleden, i öster av Ekelundsvägen och 

Huvudsta 4:18 

Ekelund 1 

Huvudsta 4:25 

Huvudsta 4:28 
 

Huvudsta 4:24 
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en båtuppställningsyta, i söder av hamnområdet inom Pampas Marina och i 
väster av skog och bostäder i Västra Skogen. Marken inom Ekelund 1 utgörs 
idag av Arbetsmiljöverkets gamla lokaler, parkeringsytor, grönområden och 
skog samt upplagsytor.  
 
Inom Huvudsta 4:28 hyrs lokaler ut till bland annat Pampas Marina som 
bedriver underhåll, försäljning och reparation av fritidsbåtar, upplagsytor samt 
en bilhall.  
 
Marken sluttar svagt från norr mot söder inom hela området och något 
brantare från väster mot öster längst i väster, i den östra delen av området är 
marken relativt plan. Markhöjderna varierar från +6 i norr till +2 i söder. I 
väster är nivåerna cirka +20 som högst.  

2.2 Mark – grundvattenförhållanden 

2.2.1 Jordlagerföljd 
Enligt SGUs översiktliga jordartskarta, se figur 3, utgörs jordlagren av morän 
ovan berg längst i väster och resterande delar är uppfyllda områden med 
underliggande postglacial lera ovan friktionsjord och/eller berg.  
 

 
 
Figur 3. Utsnitt från SGUs översiktliga jordartskarta, detaljplaneområdets ungefärliga utbredning 
framgår av svart polygon. Röda fält med ljusblåa prickar motsvarar berg i dagen/ytligt berg med 
tunna moränjordslagar, skaffrerade fält med underliggande gråa streck och överliggande gula streck 
motsvarar fyllnadsjord.   
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Geotekniska undersökningar har utförts både i samband med nu utförda 
miljöktekniska undersökningar samt i tidigare skeden.  
 
Inom Ekelund 1 varierar jorddjupen generellt mellan cirka 2-15 meter med de 
största jorddjupen centralt och de minsta i väster där det även förekommer 
berg i dagen. Fyllnadslagret har en mäktighet om cirka 0,5-3 meter med de 
största djupen i den södra delen. Lerlaget i den centrala och östra delen varierar 
i mäktighet mellan cirka 1-10 meter. Leran underlagras av friktionsjord ovan 
berg.  
 
Marken i inom Huvudsta 4:28 är utfylld i olika omgångar. Vattenlinjen har 
tidigare legat längre åt norr än idag. Uppfyllnad har utförts med både finare 
och grövre fyllnadsmaterial (sten/block). De totala jorddjupen varierar mellan 
cirka 6-9 meter.  

2.3 Grundvatten 
Sedan tidigare fanns ett antal grundvattenrör inom området varav idag endast 
två är i funktion. I samband med nu utförda miljöktekniska undersökningar 
installerades totalt fyra nya grundvattenrör.  
 
Uppmätta grundvattennivåer är cirka +3 till +4,5 (cirka 1,5-3 meter under 
markytan) i den norra och centrala delen av Ekelund 1 samt cirka +2 till +2,5 
(cirka 2 meter under markytan) i den södra delen av Ekelund 1.  
Inom Huvudsta 4:28 har grundvattennivån mätts i två grundvattenrör varav ett 
gav osäkra mätvärden. I den södra delen av Huvudsta 4:28 har nivån uppmätts 
till cirka +0,9 (cirka 1,2 meter under markytan) vilket motsvarar Mälarens nivå.  
 
Grundvattnets huvudsakliga naturliga strömningsriktning inom 
detaljplaneområdet är åt söder mot Mälaren. 

2.4 Planerad markanvändning  
En strukturplan från Kjellander & Sjöberg arkitektkontor kan ses i figur 4. 
Huskonturer projicerat på en flygbild med nuvarande markanvändning framgår 
av figur 5. 
 
I korthet innebär förslaget att det uppförs tre nya kvarter med innergårdar samt 
ett E- respektive L-format kvarter med flerbostadshus i den västra delen av 
Ekelund 1. Det befintliga kontorshuset mellan E- och L-kvarteret behålls med 
hänsyn till restriktioner för nybyggnation ovanför tunnelbanan som passerar 
under kontorshuset. Framtida användning i befintlig byggnad blir sannolikt en 
blandning av kontor, bostäder och förskola mm.   
 
Två förskolor planeras, en i L-huset och den andra i det befintliga 
kontorshuset. Förskolegårdar planeras i anslutning till skogsområdet mellan L-
huset och det befintliga kontorshuset. Parkeringsgarage planeras under det 
norra och södra parkkvarteret . Mellan det norra och södra parkkvarteret 
anläggs en park.  
 
Nivåer för färdigt golv i garaget i det sydöstra kvarteret planeras till +3 och till 
+4 för det nordöstra kvarteret. I nuläget finns inga föreslagna 
grundläggningsnivåer för kvarteren i väster.  
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Inom Huvudsta 4:28 rivs samtliga byggnader och ersätts av ett slutet 
bostadskvarter med underliggande parkeringsgarage. Nivåer för färdigt golv i 
garaget planeras till +3.  
 
I övrigt innebär förslaget att nya lokalgator anläggs mellan kvarteren och att 
Ekelundsvägen smalnas av från väster med bibehållet läge i öster.  
 

 
Figur 4. Strukturplan för utformning av detaljplaneområdet från Kjellander & Sjöberg arkitektkontor 
(20220331). Detaljplaneområdet framgår av svart streckad linje.  
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Figur 5. Flygbild med byggnadskroppar från strukturplan för utformning av detaljplaneområdet , 
Kjellander & Sjöberg arkitektkontor (20220331). Detaljplaneområdet framgår av svart polygon. 

2.5 Tidigare miljötekniska undersökningar  
Miljötekniska markundersökningar inom detaljplaneområdet har utförts vid ett 
tidigare tillfälle inom Huvudsta 4:28 (Structor, 2015). Undersökningen 
omfattade provtagning i ytliga jordlager (0-2 meter) i totalt nio punkter, se figur 
6, och provtagning av ett samlingsprov i de översta 0,1 meter inom ett 
delområde.  

Uttagna prover analyserades med avseende på metaller, oljeindex C10-C40 samt 
PAHer. Samlingsprovet analyserades endast med avseende på tennorganiska 
föreningar.  
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Resultaten påvisade bland annat att det i allmänhet förekommer halter av tunga 
alifater C16-C35, bly, och PAH-H i halter som överskrider Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig markanvändning, KM (NV, 2009, rev 2016). I 
flertalet av punkterna uppmättes även halter som överskrider de generella 
riktvärdena för mindre känslig markanvändning, MKM, av framförallt alifater 
C16-C35, bly, zink, koppar och kobolt. I samlingsprovet som inhämtats från 0-
0,1 m uppmättes halter av tributyltenn (TBT) som överskrider MKM.  

 
Figur 6. Urklipp från Structor (2015), karta med provtagningspunkter.  
 
Miljöteknisk markundersökning har även utförts i direkt anslutning till 
detaljplaneområdet inom två ytor väster om hamnkvarteret (Lektus, 2022). 
Ytorna ligger inom fastigheterna Huvudsta 4:17 samt Huvudsta 4:18 och 
utgörs av två grusade inhägnade områden som nyttjas av en båtklubb för 
uppställningsplatser. Figur 7 visar provtagningspunkternas placering.  

Teckenförklaring Klassning har genomförts VWI jämförelse med Nalurvårdsvefkets 
generella riktvärden. Marit under byggnader har ej oodenökts, 

Provpunkter men bed&ns iMehilla samrna f&oreningsomfattninglntvi som 
• Underskrider bostadsmarlt., <KM angränsande punkter utanför byggnaderna. 

Q överskrider bostadsmark. underskrider industrimar1t_ >KM, <MKM 

• Oversir!der Industrimark, >MKM 

lz;;J Förorenad mark 

D Unders6kningsom-ide 

0 12,5 25 

Uppdragsnr. M1500110 
Dn.m:2015-GQ--04 
UppdragtgMIN! l'eB 

50 meter 
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Figur 7. Placering av provtagningspunkter (Lektus, 2022).  
 
Undersökningen påvisade förekomst av TBT och irgarol i halter över det 
generella riktvärdet för MKM inom hela området i ytliga jordlager. Metaller, främst 
zink, bly och koppar, förekommer generellt i halter som överskrider KM. I övrigt 
påträffades även PCB och PAHer i halter som överskrider både KM och MKM. 
Påträffade föroreningsämnen är branschtypiska för platser där hantering av 
båtbottenfärger och varvsverksamhet har bedrivits.  

I rapporten konkluderas att påträffade föroreningar kan utgöra en hälsorisk för 
människor som vistas långvarigt inom området. Det bedömdes också finnas en 
risk för spridning av föroreningar via damm. Inga åtgärder bedömdes vara 
nödvändiga men kompletterande utredningar rekommenderades.  

3 Utförda undersökningar 

3.1 Allmänt 
Den miljötekniska mark- och grundvattenundersökningen har genomförts i 
april 2021. Fältundersökningar och rörinstallationer utfördes av Gaia Survey 
AB och  provtagning av jord och grundvatten utfördes av Iterio AB. Samtliga 
provtagningpunkters lägen redovisas i figur 8.  
 
Innan genomförandet av fältundersökningarna gjordes en historisk utredning  
av verksamhetshistoriken i området. Baserat på resultaten från tidigare utförda 
undersökningar och resultaten från den historiska utredning gjordes en 
preliminär provtagningsplan. Resultaten från den historiska utredningen och 
provtagningsplanen presenterades för Miljöskyddsenheten i Solna Stad och 
deras synpunkter arbetades in nnan genomförandet av fältundersökningarna.  
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Figur 8. Provtagningspunkter i jord och grundvatten, detaljplaneområdet framgår av svart polygon. 

3.2 Historisk bakgrundsundersökning 
Information kring verksamhetshistoriken inom detaljplaneområdet har 
inhämtats från följande källor:  

• Länsstyrelsens MIFO fas-1 inventering av miljöfarliga verksamheter 
• Miljöteknisk markundersökning från Structor (2015) 
• Inköp av historiska flygbilder från Lantmäteriet (1955, 1964, 1971 och 

1983) 
• Sökning i Solna Stads bildarkiv 
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3.3 Jordprovtagning 
Fältundersökningear genomfördes i april 2021 med skruvprovtagare på 
geoteknisk borrbandvagn. Borrning utfördes av Gaia Survey AB och 
fältprovtagare var Therese Eriksson från Iterio AB.  
 
Jordprover uttogs i sammanlagt 15 borrpunkter varav 13 av dessa låg inom 
Ekelund 1 och 2 borrpunkter inom Huvudsta 4:28, se figur 8. Utöver detta 
utfördes även provtagning med handhållen utrustning inom fyra delområden 
vara tre (grusytor med båtuppställning) inom Huvudsta 4:28 och ett inom 
Ekelund 1 (gårdsyta med gräs och rabatter).  
   
Prover togs som samlingsprov för varje halvmeter eller efter skiftande 
jordlagerföljd. Provtagningen utfördes genom fyllnadsmaterial och ned till 
naturligt avlagrade jordar alternativt till borrstopp. Jordlagerföljd och andra 
observationer såsom lukt och färg dokumenterades i fältanteckningar, se bilaga 
1.  
Provtagningsutrustning rengjordes mekaniskt mellan varje prov och 
provtagningspunkt för att minska risken för kontaminering av prov från olika 
provpunkter. 
 
Provtagning för hand utfördes med en borrhammare och en mindre jordskruv. 
Prover uttogs ned till cirka 0,3-0,5 meter under markytan. Inom varje 
delområde uttogs cirka 15-20 stickprover som homogeniserades i en hink. Från 
detta samlingsprov uttogs en mängd jord för laboratorieanalys.  
Fältmätningar med PID (fotojonisationsdetektor) utfördes på samtliga uttagna 
prover för indikation av förekomst av flyktiga kolväten och användes vid urval 
av prover för laboratorieanalys. Proverna förvarades kylt i väntan på urval för 
analys och vid transport till ackrediterat laboratorium.  

3.4 Grundvattenprovtagning 
Installation av grundvattenrör utfördes i totalt fyra provtagningspunkter, se 
figur 8.    
Installationerna utfördes med PEH-rör Ø 50 mm som antingen drevs ned 
genom foderrörsborrning alternativt genom ett förborrat hål. Filternivåer 
placerades i friktionsjord i det undre grundvattenmagasinet alternativt på ett 
djup där grundvatten konstaterats vid skruvprovtagning. Rörprofiler för 
installerade rör samt befintliga rör (endast nivåmätning) framgår av bilaga 2. 
 
Grundvattenprovtagning utfördes efter installationen med PE-slang (polyeten) 
och peristaltisk pump. Separata slangar användes för varje enskilt rör för att 
undvika korskontaminering. Rören omsattes med cirka 2-3 brunnsvolymer 
innan provtagning.  
 
Samtliga grundvattennivåer lodades relativt rörens överkant.  
Inmätningar av markyta i RH2000 utfördes med RTK GPS för installerade 
PEH-rör. Avståndet från markyta till rörets överkant uppmättes med 
tumstock. Fältanteckningar från utförda provtagningar och nivåmätningar 
redovisas i bilaga 1. 
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3.5 Laboratorieanalyser 
Samtliga prover analyserades på ALS Scandinavia AB som är ackrediterat 
laboratorium, analysprotokoll redovisas som bilaga 3.  
Jordprover valdes ut för analys på laboratorium mot bakgrund av 
fältobservationer, analyser med fältinstrument samt resultat från tidigare 
utförda undersökningar. Val av analyser gjordes med utgångspunkt i resultat 
från den historiska utredningen samt i skrivelsen från Miljöskyddsenheten i 
Solna Stad. 
 
För uttagna samlingsprover med handhållen utrustning analyserades även ett 
extra prov från två av delområdena från samma samlingsprov för att styrka 
resultatets precision. Tabell 1 visar en sammanställning av utförda 
laboratorieanalyser av prover tagna i jord och grundvatten.  
 
Tabell 1. Sammanställning av utförda laboratorieanalyser i jord och grundvatten. 

 

 

4 Verksamhetshistorik 
En historisk utredning, se bilaga 4, har genomförts för att klargöra vilka 
tidigare verksamheter som funnits i området. Syftet har också varit att utreda i 
vilken omfattning det aktuella undersökningsområdet överlappar med de 
tidigare verksamheternas historiska utbredning och därmed kunna bedöma 
riskerna för föroreningar i jord och grundvatten. Notera att strukturplanen 
som visas i bilaga 4 är en äldre version.  
 
I bilaga 4 redovisas detaljplanområdets ungefärliga utbredning på flygbilder 
från 1955 till 1983. På bilderna är även de tidigare verksamhetsområdena 
inringade och kategoriserade efter verksamhetstyp.  
 
I korthet framkom följande från den historiska utredningen: 
 
Ekelund 1 (och delar av Huvudsta 4:18) 

- Centralt inom fastigheten har det tidigare funnits en handelsträdgård 
med växthus, frilandsodling och drivbänkar. Verksamheten fanns 
sannolikt på platsen från sent 1910-tal till början av 1960-talet. I den 
södra delen av fastigheten fanns fanns ett par större verksamhetlokaler 
som sannolikt var en del av det tidigare industriområdet Sjöudden eller 
Furuberg. På flygbilder från 1970-talet framgår anläggningsområdet för 
tunnelbanan och det är tydligt att stora delar av området då schaktades 

 Medie Grundvatten Jord 

Analys 
Del-

område Ekelund 1 Huvudsta 4:28 Ekelund 1 Huvudsta 4:28 

Klorerade 
kolväten (VOC) - 2 - - 

Petroleumkolväten 
(alifater, aromater, 
BTEX och PAH-
16) 

2 2 7 - 

Metaller 1 1 16 5 
Pesticider - - 1 - 
PFAS/PFOA - 2 - - 
TBT - - - 3 
PCB7 - - - 3 
PAH-16 - - 1 - 
Irgarol + diuron - - - 1 
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ur för tunneln. Efterföljande uppfördes kontorsbyggnaderna och 
parkeringsytorna som finns där idag. Branschtypiska föroreningar är 
primärt metaller, pesticider och olja. Grundat anläggningsarbetena för 
tunnelbanan och kontorsbyggnaderna bedöms risken för att 
omfattande föroreningar kvarstår från de tidigare verksamheterna som 
liten.  

 
Huvudsta 4:28 (inkl. Huvudsta 4:24) 

- Här fanns tidigare ett industriområde som kallades för Sjöudden eller 
Furuberg. Sannolikt bedrevs småskaliga verksamheter med 
verkstadsindustri, åkerier, bilskrot mm. Verksamhetsperioden var 
sannolikt från början av 1900-talet till och med slutet av 1950-talet. På 
1960-talet avvecklades verksamheterna och endast en äldre byggnad 
kvarstår inom Huvudsta 4:24. Marken togs i anspråk etappvis för 
båtuppställning och någon gång i slutet av 1980-talet startades den 
varvsverksamhet för fritidsbåtar som finns där idag. Förutom 
tillverkning av båtar har det även bedrivits reparation och underhåll 
samt uppställning av båtar. Branschtypiska föroreningar för 
verkstadsindustrier/åkerier och bilskrot är metaller, olja/bensin/diesel 
och lösningsmedel (BTEX, VOC). Spridning till mark sker oftast via 
spill/läckage av vätskor från kärl, cisterner och ledningar vilka ger 
upphov till lokala föroreningar med höga halter i jord och grundvatten. 
Diffus ofta stor spridning av föroreningar i grundvatten, särskilt 
avseende BTEX och klorerade lösningsmedel. För den marina 
verksamheten är de typiska föroreningarna metaller, oljekolväten samt  
tennorganiska föreningar från båtbottenfärger.  

 
Sammanfattningsvis indikerar områdets verksamhetshistorik samt tidigare 
utförda miljötekniska undersökningar att det inom detaljplaneområdet finns 
och har funnits miljöfarliga verksamheter som kan ha gett upphov till 
föroreningar i mark och grundvatten.  
 
Baserat på denna information har en riktad provtagningsplan för miljötekniska 
mark- och grundvattenundersökningar tagits fram. Resultaten från den 
historiska utredningen och provtagningsplanen har presenterats för  
Miljöskyddsenheten i Solna Stad. Efter deras synpunkter gjordes mindre 
justeringar i provtagningsplanen innan genomförandet av 
fältundersökningarna.  
 
I samråd med Miljöskyddsenheten beslutades att inga provtagningar skulle 
utföras utanför detaljplaneområdet vid båtuppställningsplatserna direkt väster 
om hamnkvarteret inom Huvudsta 4:17 och Huvudsta 4:18.  

5 Resultat från fält- och laboratorieundersökningar 

5.1 Inledning 
I följande avsnitt redovisas utvalda resultat av genomförda miljötekniska 
undersökningar. En komplett resultatsammanställning återfinns i bilaga 5 och 
provtagningspunkternas lägen framgår av figur 8.   
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5.2 Bedömningsgrunder 
Uppmätta halter i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) 
(Naturvårdsverket, 2009 rev. 2016), uppdaterade bedömningsgrunder för 
förorenade massor (Avfall Sverige,2019) samt haltnivåer för mindre än ringa 
risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010).  
 
Uppmätta halter i grundvatten av fraktionerade alifater och aromater samt 
BTEX och PAH:er jämförs med riktvärden för ångor i byggnader och 
miljörisker ytvatten enligt SPI:s rekommendationer för nedlagda 
bensinstationer (SPI, 2010). Uppmätta halter av PFAS11 jämförs med SGIs 
riktvärden för högflourerade ämnen (SGI, 2015).  
 
Uppmätta halter av metaller i grundvatten jämförs med Stockholm Vatten och 
Avfalls riktlinjer för länshållningsvatten (SVOA, 2017).  

5.3 Fältobservationer 
Samtliga fältanteckningar och resultat från fältmätningar med PID framgår av 
bilaga 2. 
 
Fyllnadslagret är i allmänhet 0,5 – 1 meter djupt i den norra delen av Ekelund 
1. I den södra delen av Ekelund 1 förekommer fyllnadslager med upp till 3 
meters mäktighet. Tydlig indikation på förekomst av en fri fas av en blandning 
av olja/tjärämnen noterades vid installation och provtagning av grundvattenrör 
i en punkt inom Huvudsta 4:28 (21IT19). Tegel och plast noterades i ett fåtal 
punkter inom Ekelund 1.. Fältmätningar med PID påvisade förekomst av 
flyktiga kolväten, primärt i den norra delen av Ekelund 1.  

5.4 Analysresultat 

5.4.1 Ekelund 1 
Resultaten från utförda laboratorieanalyser av jordprover (21IT01-21IT13 samt 
Ytprov IT-04) samt samlingsprov påvisar förekomst av en eller flera metaller 
samt PAH:er som överskrider KM i totalt fem ut av provtagningspunkterna. 
Inga uppmätta halter överskrider MKM. Inga halter av pesticider detekterades.  
 
Utförda laboratorieanalyser av grundvattenprover (21IT02 och 21IT12) påvisar 
inga eller mycket låga halter av metaller och fraktionerade alifater och aromater 
samt BTEX och PAH:er. Inga uppmätta halter överskrider riktvärden från SPI 
eller SVOA.    

5.4.2 Huvudsta 4:28 
Analysresultat från uttagna samlingsprover i jord (Ytprov IT-01 – Ytprov IT-
03) påvisar halter av barium, kobolt, koppar, nickel, zink, PCB7 (endast i  
Ytprov IT-03) TBT samt irgarol och diuron (endast analyserat för Ytprov IT-
01) som överskrider MKM. Uppmätta halter av TBT från Ytprov IT-01 
överskrider även nivån för FA.  
 
Analyserat grundvattenprov från 21IT14 påvisar låga halter av metaller, 
medeltunga och tunga alifater, toluen, xylen samt PAH-L och PAH-M. 
Uppmätta halter av C10-C12 överskrider SPIs riktvärde för ångor i byggnader 
med en mycket liten marginal.  
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Inga andra uppmätta halter överskrider riktvärden från SPI eller SVOA. Inga 
halter av klorerade kolväten eller PFAS detekterades.  
 
Analyserat grundvattenprov från 21IT19 påvisar måttliga halter av tunga 
alifater samt PAHer och låga halter av medeltunga alifater, tunga och 
medeltunga aromater. Uppmätta halter av PAH-M och PAH-H överskrider 
SPIs riktvärden för miljörisker ytvatten men i övrigt överskrider inga andra 
halter SPIs riktvärden. Låga halter av PFAS detekterades som underskrider 
SGIs riktvärde för skydd av ytvatten.  
Inga halter av klorerade kolväten detekterades.  

6 Sammanfattande bedömning av föroreningssituationen 
Samtliga provtagningspunkters lägen och klassning framgår av figur 9.   

6.1 Ekelund 1 
Utförda undersökningar och laboratorieanalyser av jord påvisar i allmänhet att 
ytliga jordlager (0-2 meter under markytan) inte är påverkade av föroreningar 
från de tidigare verksamheterna i någon nämnvärd omfattning. Uppmätta 
halter av metaller och olja är generellt låga och även om riktvärdet för KM 
överskrids för några specifika metaller i ett antal punkter underskrider samtliga 
medelvärden KM. Inga provtagningar har kunnat utföras där förskolegårdar 
planeras, se avsnitt 2.4 och figur 4, på grund av befintlig byggnad. Dock 
påvisade uttaget samlingsprov från en yta ovanför tunnelbanan, där det i ett 
tidigare skede planerades för en förskolegård, inga halter över KM och de 
översta jordlagren framstod som helt opåverkade. Området där förskolegårdar 
nu planeras ligger också ovan tunnelbanan och det bedöms sannolikt vara 
snarlika föroreningshållanden som i det provtagna området. 
 
Grundat restriktioner för markarbeten ovan tunnelbanan utfördes inga 
undersökningar i den centrala delen där det bland annat planeras för en park 
och lokalgata. Baserat på resultaten från övriga provtagningspunkter som ligger 
norr och söder om detta område samt att hela ytan ingick i de schakter som 
utfördes för tunnelbanan bedöms risken för markföroreningar som mycket låg. 
Dessutom innebär den nya utformningen av området att marknivån höjs inom 
delar av detta område genom utfyllnad med lättfyllnadsmaterial.  
 
Uppmätta halter av metaller och olja i grundvatten är genomgående låga och 
underskrider använda riktvärden. Uppmätta grundvattennivåer i den norra 
delen av fastigheten indikerar en risk för att det preliminära nivån för 
grundläggning  hamnar under grundvattenytan.  
 
Utförd undersökning är översiktlig och det går inte helt att utesluta att det 
lokalt kan förekomma högre halter i jord och/eller grundvatten. Baserat på 
intryck från fältundersökningen samt analysresultat framstår dock merparten av 
de ytliga jordlagren vara nya jordmassor som lagts på platsen i samband med 
anläggningsarbeten för tunnelbanan och byggnader.  
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Figur 9. Utförda provtagningar av Iterio (2021) och Structor (2015) med klassning samt planerade 
byggnader. Detaljplaneområdet framgår av svart polygon. 

6.2 Huvudsta 4:28 
Utförda provtagningar och analyser av samlingsprover från de tre delområdena 
påvisar föroreningshalter som generellt är något högre men som i stort 
överensstämmer med resultaten från tidigare utförd undersökning (Structor, 
2015). Sammantaget påvisar dessa två undersökningarna att det inom hela 
fastigheten förekommer halter av en eller flera föroreningsämnen som 
överskrider KM och MKM i som minimum den översta metern av 
jordlagerföljden. Detta gäller sannolikt även för marken inom de ytor som inte 
kunnat provtas på grund av byggnader. Även halter som överskrider nivån för 
FA för zink och TBT har uppmätts i en punkt vardera.  

Ytprov IT-04 <M RR 

>KM 

>MKM 

>MKM samlingsprov (0-0, 1 m 
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Uppmätta halter av metaller överensstämmer mycket väl för de dubblettprov 
som analyserats vilket indikerar att de halterna är representativa för 
föroreningssituationen i jord inom de tre delområdena. Påträffade 
föroreningsämnen är karakteristiska för båtuppställningsplatser och 
varvsverksamhet som funnits på platsen sedan slutet av 1980-talet.  
Generellt saknas avgränsning av de påträffade föroreningarna i jord i djupled. 
Spridningsbenägenheten i jord för de påträffade föroreningsämnena är dock 
låg och den absoluta merparten av föroreningar bedöms förekomma i den 
översta metern och i ställvis ned till cirka två meters djup.  
 
Uppmätta halter av PAHer samt förekomsten av en fri fas i botten av 
grundvattenröret i 21IT19 indikerar en lokal blandförorening av olja och 
sannolikt olika tjärämnen. Provtagningen för laborarieanalys utfördes på den 
lösta fasen lite längre upp i röret då denna bedömdes mer relevant med 
avseende på spridningen av föroreningar i grundvatten. Uppmätta halter av 
PAH-M och PAH-H överskrider SPIs riktvärden för miljörisker ytvatten.  
Dock framgår det vid en genomgång av de inviduella PAHerna att flertalet av 
de uppmätta halterna överskrider ämnets specifika löslighet i vatten, framförallt 
för flera av de tyngre PAHerna. Detta indikerar att det i det uttagna provet 
sannolikt förekom partiklar vilket ger en missvisande bild av de faktiska lösta 
halterna i grundvattnet vilket är ett återkommande problem vid provtagning 
och tolkning av PAHer i grundvatten. Oavsett eventuella felkällor är den 
påträffade föroreningen vid 21IT19 inte avgränsad inom fastigheten och det 
bedöms föreligga en risk för att oljeföroreningar i grundvatten förekommer på 
fler platser.  
 
Uppmätta halter av PFOS (och PFAS11) i grundvatten i 21IT19 är låga och 
underskrider SGIs riktvärden för skydd av ytvatten. Det bedöms föreligga en 
risk för att PFAS-ämnen förekommer i grundvatten på fler platser inom 
fastigheten men det bedöms ur risksynpunkt för ytvatten vara positivt att 
halterna är så låga i det område som ligger närmast Mälaren.  
 
Sammanfattningsvis indikerar påträffade föroreningar i grundvatten från 
21IT19 att det inte sker någon spridning av föroreningar från fastigheten i 
halter som överskrider SPIs och SGIs riktvärden för ytvatten. Det går dock 
inte utesluta att det kan förekomma högre halter i grundvatten vid andra delar 
av fastighetens södra gräns där det idag står byggnader. Dessutom finns både 
befintlig och historisk miljöfarlig verksamhet inom Huvudsta 4:25 som ligger 
mellan Huvudsta 4:28 och Mälaren vilket medför att spårning av eventuella 
föroreningar i ytvatten till en källa på land försvåras.  

7 Slutsatser och rekommendationer  

7.1 Ekelund 1 
Baserat på resultaten från de undersökningar som redogörs för i föreliggande 
rapport bedöms det finnas goda förutsättningar för att genomföra den 
exploatering som detaljplaneförslaget innefattar. Uppmätta föroreningshalter är 
i allmänhet låga och preliminärt bedöms sedvanliga saneringsmetoder såsom 
jordschakt vara tillräckliga för att marken inom hela området ska vara lämplig 
för avsedda ändamål. Preliminära grundläggningsnivåer för bostäder och 
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parkeringsgarage medför dessutom ett behov av tekniska jordschakter till 
varierande djup vilket innebär att de ytliga jordlagren kommer att tas bort.  
 
Mätbara åtgärdsmål rekommenderas tas fram i senare planeringsskeden och 
bör anpassas efter typ av förorening och planerad markanvändning. Som 
utgångspunkt kan Naturvårdsverkets generella rikvärden för KM och MKM 
eller  platsspecifika riktvärden (PRV) framräknas med Naturvårdsverkets 
beräkningsverktyg. 
  
I tabell 3 redovisas förslag till mätbara åtgärdsmål för de huvudsakliga typerna 
av planerad markanvändning som ingår i planförslaget. Åtgärdsmålen är 
indelade efter icke-flyktiga och flyktiga ämnen då dessa kategorier av ämnen 
innebär olika exponeringsrisker beroende på vart och på vilket djup de 
påträffas.  
 
Tabell 2. Föreslagna mätbara åtgärdsmål för olika planerade markanvändningstyper.  

 Föreslagna mätbara åtgärdsmål 
Planerad markanvändning Icke-flyktiga ämnen Flyktiga ämnen 
Under bostäder utan garage KM alt. PRV-KM KM, PRV-KM  
Under bostäder med garage MKM, PRV-MKM  KM, PRV-KM  
Under vägar, gc-banor MKM, PRV-MKM  
Parkmark, kvartersmark, 
förskola och förskolegård KM, PRV-KM  

 
Applicering av PRV för att användas som mätbara åtgärdsmål vid en framtida 
efterbehandling ska underbyggas av en riskbedömning och godkännas av 
Miljöskyddsenheten vid Solna Stad.  
 
I nuläget rekommenderas inga kompletterande provtagningar av jord. I ett 
senare skede rekommenderas kompletterande provtagningar av jord inom det 
område som planeras för förskolegård i anslutning till skogsområdet mellan L-
huset och det befintliga kontorshuset. Provtagningarna kan dock först 
genomföras när den befintliga byggnaden har rivits. Provtagning 
rekommenderas att genomföras som samlingsprover och främst i ytlig jord 
med en liknande metod såsom beskrivet i avsnitt 3.3.  
 
Det finns en risk för att grundvatten kommer behöva hanteras i samband med 
schakt och grundläggning av parkeringsgarage för det östra kvarteret längst i 
norr. Denna fråga bör beaktas vid framtida planering och projektering av 
grundläggningsnivåer för att i stor grad som möjligt undvika bortledning av 
grundvatten vilket är en tillståndspliktig verksamhet.  
 
Uppmätta föroreningshalter i grundvatten från detta område indikerar 
preliminärt inte att det finns några stora hinder för att exempelvis återinfiltrera 
eventuellt grundvatten vid en avsänkning men i första hand bör andra 
lösningar övervägas. Grundvattennivåer bör fortsätta att mätas för att få en 
bättre bild av årstidsfluktuationer.  

7.2 Huvudsta 4:28  
Sammanfattningsvis påvisar resultaten nu och tidigare utförda undersökningar 
att det föreligger ett åtgärdsbehov i jord inom fastigheten för att marken ska 
vara lämplig för den planerad markanvändningen. Preliminärt bedöms detta 
behov generellt omfatta jord till cirka 0-1 meters djup och möjligtvis något 
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djupare inom vissa områden. Schaktbottenkontroller bör utföras inom hela 
fastigheten för att verifiera att inga allvarliga föroreningar kvarlämnas.  
 
Området är relativt väl undersökt och i nuläget rekommenderas inga ytterligare 
provtagningar av jord. När samtliga byggnader är rivna rekommenderas dock 
kompletterande provtagningar att utföras inom dessa ytor samt inom Huvudsta 
4:24. Uttagna prover bör analyseras med avseende fraktionerade alifater och 
aromater, BTEX, PAH, PCB7 och tennorganiska föreningar. Syftet är dels att 
avgränsa förekomsterna av jordmassor med haltnivåer som överskrider FA 
samt att utreda föroreningssituationen inom de ytor som inte har provtagits i 
detta skede på grund av byggnader.  
 
Preliminära grundläggsnivåer för det planerade bostadskvarteret med 
underliggande parkeringsgarage är anpassade med avseende på 
översvämningsrisk efter den lägsta rekommenderade grundläggningsnivån 
enligt Länsstyrelsens krav, +2,7. Detta innebär i praktiken att behovet av 
tekniska schakter för grundläggning sannolikt blir begränsat i jämförelse med 
behovet av saneringsschakter. Det rekommenderas att platsspecifika riktvärden 
(PRV) beräknas för mätbara åtgärdsmål enligt förslag i tabell 2 med syftet att 
möjliggöra kvarlämnande av måttliga föroreningshalter på större djup under 
garage och därmed reducera kostnader för verksamhetsutövare och den 
miljöpåverkan som schakt och transport av jord medför.  
 
Vid framtagande av PRV ska närheten till Mälaren beaktas i beräkningarna av 
PRV. Applicering av PRV för att användas som mätbara åtgärdsmål vid en 
framtida efterbehandling ska underbyggas av en riskbedömning och godkännas 
av Miljöskyddsenheten vid Solna Stad.  
 
Uppmätta föroreningshalter i grundvatten från nu utförda undersökningar 
bedöms baserat på planerade grundläggningsnivåer och att bostäderna hamnar 
ovan ett parkeringsgarage preliminärt inte medföra några risker för boende 
avseende ånginträngning eller för verksamhetsutövare avseende hantering av 
grundvatten i byggskedet. Vid tillfälle av förekomst av liknande föroreningar så 
som i 21IT19 (som ligger utanför planerad byggnad) inom andra delar av 
fastigheten bör detta tas i beaktning vid val av grundläggningsmetod för att 
reducera spridningsrisken som en följd av grundläggningsarbeten.  
 
Det saknas underlag avseende föroreningssituationen i grundvatten där det 
idag står byggnader och kompletterande undersökningar rekommenderas när 
dessa är rivna. Syftet är att dels avgränsa nu påträffade föroreningar samt 
kartlägga föroreningssituationen i grundvatten inom hela fastigheten för att 
bättre kunna bedöma riskerna för eventuell spridning till ytvatten, både i 
samband med grundläggningsarbeten och på längre sikt. De kompletterande 
undersökningarna bör omfatta provtagning i cirka 4-6 punkter och uttagna 
prover bör analyseras avseende fraktionerade alifater och aromater, BTEX, 
PAH samt PFAS11.  
 
Undersökningar utförda inom Huvudsta 4:17 och Huvudsta 4:18, se avsnitt 
2.5, har påvisat förekomst av föroreningar i ytliga jordlager. En av de 
identifierade spridningsvägarna av föroreningar var via damm (Lektus, 2022). 
Ytorna ligger öst och sydöst om hamnkvarteret. Enligt strukturplan för 
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detaljplaneområdet, se figur 4, ska markanvändningen närmast de förorenade 
ytorna utgöras av parkeringsplatser och lokalgata. Husfasaden mot de 
förorenade ytorna är stängd. Risken för att föroreningar ska spridas i någon 
större omfattning genom damm till innergården i hamnkvarteret bedöms vara 
mycket liten eller obefintlig. Det bedöms därför heller inte finnas något 
åtgärdsbehov av föroreningar inom Huvudsta 4:17 och Huvudsta 4:18 för 
detaljplanens vidkommande. Detta gäller under förutsättning att det nuvarande 
strukturplansförslaget inte ändras.  
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Försättsblad Bilaga 1 
Fältanteckningar jord- och grundvattenprovtagning 
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Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT01 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-0,4 F:grSa 80 OJ21a, MS1
0,4-1 silet <5

1-2 sa 5

Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT02 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-0,5 F:grSa <5

0,5-1 F:grSa 5

1-2 let 101 OJ21a

Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT03 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-0,05 Asf asfalt

0-0,3 F:grSa <5

0,3-1 F:grSa <5 MS1
1-1,4 F:grSa <5

1,4-1,7 F:grSa 42 OJ21a
1,7-2,3 let 42

Notering

grå/svart m mull

mjuknar kring 1,8

Notering: I plantering intill asfalt, Yta av grus/mull. För tillfället instängslad uppställningsyta för Svevia med maskiner mm. Vatten ses 1,5-2m u my. Stopp pga naturligt.

Jord
 4856, Ekelund Pampas

Notering

let inslag

Med gul isolering 0,3-1

 4856, Ekelund Pampas
Jord

Notering: Stopp pga naturlig

Notering: Gräsyta. Skruvar ned till 8 m inför gv installation. 

mjuknar nedåt.

Notering

Jord
 4856, Ekelund Pampas

siltig let

MS1
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Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT04 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-1 F:grSa <5 MS1
1-1,5 let <5

Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT05 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-0,5 F:grSa <5

0,5-1 F:grSa <5

1-1,5 F:grSa 6 MS1, OJ3a

Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT06 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-0,5 <5

0,5-1,5 <5

Jord
 4856, Ekelund Pampas

Notering

torr hård

Notering: Gräsyta, stopp pga naturlig.

Jord
 4856, Ekelund Pampas

Notering

tegel, ev lite mull vid 1,5

MS1,OJ21a

Notering: Asfalterad yta, ej prov bedöms som liknande 21IT03,  Stopp mot bl/berg.

Jord
 4856, Ekelund Pampas

Notering

hårt- litet prov

hårt mkt faller av.

Notering: Gräsyta hårt blockigt. Fler försök.
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Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT07 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-0,5 F:grSa <5 MS1
0,5-1 siSa <5

1,3 siSa ej prov

Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT08 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-0,5 F:grSa <5 MS1
0,5-1 F:grSa <5

1-2 Sisa <5

Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT09 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-1 F:grsa <5 MS1, OJ21a
1-1,4 F:grsa <5

1,4-2 sa <5

Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT10 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-0,4 F:grsa <5 MS1
0,4-1,3 siSa <5

Notering

Mörkare m sten

Jord
 4856, Ekelund Pampas

Notering:  I sluttning mot byggnad.

Jord

stopp mot block

 4856, Ekelund Pampas

Jord
 4856, Ekelund Pampas

Notering

med rötter
gul siltlager

Notering:Mellan träd och GC bana. Stopp pga naturligt. 

Notering: Bland sly och buskage.

Notering: Gräsyta

Jord
 4856, Ekelund Pampas

Notering

mull

Notering

Blockigt

Ljus grov sand
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Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT11 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-0,7 F:grsa <5 MS1
0,7-1 F:grlet <5

1-1,8 F:grlet <5 MS1
2-2,5 F:grlet <5

2,5-3,1 F:grlet <5

3,1-3,7 let <5

Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT12 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-0,5 F:grsa 26

0,5-1 F:grsa 5

1-1,5 F:grsa 7

1,5-2 F:grsalet

2-2,5 F:grsa <5

2,5-3 F:grsa <5

3-4 let <5

Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT13 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-1 F:grsa 5,4 MS1, OJ21a
1-1,3 F:grsa <5

1,3-2 F:grsa <5 MS1
2-2,5 F:grsa

2,5-3,1 F:grsa <5

3,1-4 le <5

5,4
Notering: Gräsyta,stopp pga naturlig. Skräpig fyll.

ej prov?

sten

Jord
 4856, Ekelund Pampas

Notering

Blockigt från 0,3 övervägande från 0-0,3

med gul isolering

let inslag/ plast och tegel.

plast och tegel

Notering: Gräsyta, stopp pga naturlig.

MS1, OJ21A

Jord
 4856, Ekelund Pampas

Notering

Ngt ljusare färg

mörkare
Notering: Gräsyta, blockigt.

Ljus m mull

Mörk m tegel

Mörk m tegel

Jord
 4856, Ekelund Pampas

Notering
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Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT14 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-0,1 Asf asfalt

0-1 F:grsa <5

1-1,8 F:grsa <5

1,8-2,5 F:grsa <5

Projekt

Provpunkt Kommentar väder Sol  +10-15 Datum 20210420

21IT19 Utrustning borrbandvagn Provtagare Iterio/ther

Djup Jordart PID resultat Labbanalys
0-0,5 F:grsa <5

0,5-1 F:grsa 8

1-2 F:grsa <5

Notering: Parkering asfalt yta, stopp mot block. Vid foderrör med kompressor uppkommer mkt oljeblandat vatten.

Notering

grov sand, mkt tegel

grov sand, tegel

grov sand, tegel

Notering: Parkering asfalt yta intill grus. Stopp pga block 2,5m u my

Jord
 4856, Ekelund Pampas

Ngt blöt mot 1,8, Block vid 1,8, tegel.

Ngt fuktig

Jord
 4856, Ekelund Pampas

Notering



Provtagningspunkt  21IT02 Datum 
Kommentar väder 

Installationsdatum 210421
Rök-Markyta (m) 1,1 Omsatt L/metod
Rök-Spets (m) 8 Rörets material, stlk
Rök.GV  (m) 3,2 Uttaget för analys
Notering
Omgivning

Provtagningspunkt  21IT12 Datum 
Kommentar väder 

Installationsdatum 210421
Rök-Markyta (m) 0,97 Omsatt L/metod
Rök-Spets (m) 9 Rörets material, stlk
Rök.GV  (m) 2,95 Uttaget för analys
Notering
Omgivning

Provtagningspunkt  21IT14 Datum 
Kommentar väder 

Installationsdatum 210421
Rök-Markyta (m) 0,3 Omsatt L/metod
Rök-Spets (m) 6 Rörets material, stlk
Rök.GV  (m) 3,1 Uttaget för analys
Notering
Omgivning

Provtagningspunkt  21IT19 Datum 
Kommentar väder 

Installationsdatum 210421
Rök-Markyta (m) -0,01 Omsatt L/metod
Rök-Spets (m) 6 Rörets material, stlk
Rök.GV  (m) 1,27 Uttaget för analys

Notering
Omgivning

P.Pump 5,5 L (tömt)

Grundvatten

3 L - tömt
Sandfilter 1 m, PEH- 50 mm

Gräsyta/ bentonit kring röret vid yta.

Ov21a, V3a bas

210421

Grundvatten
210430

Ov21a, V3a bas, PFAS(ov34a)

PEH 50 mm
Ov21a,

Gräsyta 

Grundvatten
210430

P.pump 4 L (tömt)
PEH 50 mm 

Parkeringsyta

Skruvar av 1 m av röret vid oms.

Grundvatten
210430

sol 10 +

P.Pump 6 L - 
Sandfilter 1 m, PEH 50 mm

Ov6a, Ov21a, V3a bas, PFAS
Vid oms/ provtagning 3,5 m till spets med lod? För tjockt i botten? Svart 

vätska i botten.  Provtaget övre vatten pelare.

I 

I 

I 

I 
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Profilritningar av grundvattenrör  
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Ordernummer :

:Kund
ST2111559
Iterio

Analysresultat

YTPROV  IT-01ProvbeteckningMatris: JORD
Laboratoriets provnummer ST2111559-001

2021-04-30Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1094.3 PRTS105± 5.69

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEOJ-19a1----

Metallorganiska föreningar
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.057000 * LEOJ-19a1----

Pesticider
diuron S-PESLMS02mg/kg TS 0.0100.022 PROJ-3I± 0.007

irgarol (cybutryn) S-PESLMS02mg/kg TS 0.0010.082 PROJ-3I± 0.025

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DW105% 0.192.9 LEOJ-19a1± 2.0

YTPROV  IT-02ProvbeteckningMatris: JORD
Laboratoriets provnummer ST2111559-002

2021-04-30Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEOJ-19a1----

Metallorganiska föreningar
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.022000 * LEOJ-19a1----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DW105% 0.195.8 LEOJ-19a1± 2.0

YTPROV  IT-03ProvbeteckningMatris: JORD
Laboratoriets provnummer ST2111559-003

2021-04-30Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metallorganiska föreningar
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.028800 * LEOJ-19a1----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DW105% 0.194.9 LEOJ-19a1± 2.0
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Ordernummer :

:Kund

ST2111559

Iterio

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod
Bestämning av torrsubstanshalt (TS) vid 105°C enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.S-DW105

Analys av tennorganiska föreningar (OTC) i jord, slam och sediment med GC-ICP-MS enligt SE-SOP-0036 (SS-EN ISO 

23161:2011).

S-GC-46

Prep metod- OTC enligt SE-SOP-0036 (SS-EN ISO 23161:2011).S-P46

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av pesticider enligt CSN EN 15637 och US EPA 1694. Mätning utförs med LC-MS/MS.S-PESLMS02

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163
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Analysresultat

YTPROV  IT-01ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111550-001
2021-04-30Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----
Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5007.40 LEMS-1± 0.740
Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00375 LEMS-1± 37.5
Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.381 LEMS-1± 0.0384
Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.100150 LEMS-1± 15.0
Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.200104 LEMS-1± 10.4
Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300658 LEMS-1± 65.8
Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----
Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.200188 LEMS-1± 18.8
Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00277 LEMS-1± 27.7
V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20029.6 LEMS-1± 2.96
Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00531 LEMS-1± 53.1

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0200 STOJ-2A± 0.0050
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0098 STOJ-2A± 0.0024
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0170 STOJ-2A± 0.0042
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0303 STOJ-2A± 0.0076
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0112 STOJ-2A± 0.0028
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.00700.0883 * STOJ-2A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.4 STMS-1± 5.61
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YTPROV  IT-02ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111550-002
2021-04-30Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5005.56 LEMS-1± 0.556

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00394 LEMS-1± 39.4

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.401 LEMS-1± 0.0404

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.100159 LEMS-1± 15.9

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.200118 LEMS-1± 11.8

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300975 LEMS-1± 97.5

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.200202 LEMS-1± 20.2

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00522 LEMS-1± 52.2

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20032.9 LEMS-1± 3.29

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00546 LEMS-1± 54.6

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0135 STOJ-2A± 0.0034

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0310 STOJ-2A± 0.0078

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0201 STOJ-2A± 0.0050

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0259 STOJ-2A± 0.0065

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0392 STOJ-2A± 0.0098

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0142 STOJ-2A± 0.0036

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.00700.144 * STOJ-2A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.8 STTS105± 5.75
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YTPROV  IY-03ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111550-003
2021-04-30Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----
Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.24 LEMS-1± 0.224
Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00552 LEMS-1± 55.2
Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.301 LEMS-1± 0.0304
Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10041.2 LEMS-1± 4.12
Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20044.4 LEMS-1± 4.44
Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300799 LEMS-1± 79.9
Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.2000.266 LEMS-1± 0.0548
Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20053.2 LEMS-1± 5.32
Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00196 LEMS-1± 19.6
V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20045.4 LEMS-1± 4.54
Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00808 LEMS-1± 80.8

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0150 STOJ-2A± 0.0038
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0419 STOJ-2A± 0.0105
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0172 STOJ-2A± 0.0043
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0430 STOJ-2A± 0.0108
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0558 STOJ-2A± 0.0139
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0312 STOJ-2A± 0.0078
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.00700.204 * STOJ-2A----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.3 STTS105± 5.72
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YTPROV  IT-01 - dublettProvbeteckningMatris: JORD
Laboratoriets provnummer ST2111550-004

2021-04-30Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5008.06 LEMS-1± 0.806

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00297 LEMS-1± 29.7

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.399 LEMS-1± 0.0401

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.100127 LEMS-1± 12.7

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20088.1 LEMS-1± 8.81

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300542 LEMS-1± 54.2

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.200166 LEMS-1± 16.6

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00332 LEMS-1± 33.2

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20029.4 LEMS-1± 2.94

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00483 LEMS-1± 48.3

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.5 LEMS-1± 2.00

YTPROV  IY-03 - dublettProvbeteckningMatris: JORD
Laboratoriets provnummer ST2111550-005

2021-04-30Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.05 LEMS-1± 0.205

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00227 LEMS-1± 22.7

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.343 LEMS-1± 0.0346

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10042.6 LEMS-1± 4.26

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20047.3 LEMS-1± 4.73

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.300766 LEMS-1± 76.6

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.2000.218 LEMS-1± 0.0450

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20053.8 LEMS-1± 5.38

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00179 LEMS-1± 17.9

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20044.5 LEMS-1± 4.45

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00788 LEMS-1± 78.8

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0096.4 LEMS-1± 2.00
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YTPROV  IT-04ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111550-006
2021-04-30Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5004.25 LEMS-1± 0.425

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0033.9 LEMS-1± 3.39

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.45 LEMS-1± 0.445

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20017.2 LEMS-1± 1.72

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30016.0 LEMS-1± 1.61

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.4 LEMS-1± 1.15

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0012.5 LEMS-1± 1.25

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20021.7 LEMS-1± 2.17

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0064.8 LEMS-1± 6.49

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0086.1 STMS-1± 5.17

~ I I 
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod
Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB
Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50
Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind
Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 
Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)
Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN ISO 18287:2008, utg. 1 mod. PAH cancerogena utgörs av 
bens(a)antracen, krysen, bens(b)f luoranten, bens(k)f luoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och 
indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 
dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen)
PAH-summorna är definierade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

OJ-1

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7
Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN 17322:2020 utg1.

OJ-2a

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 
vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet
* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 
Ackrediteringsnummer: 2030
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Analysresultat

21IT02MProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2111463-001
2021-05-06Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Metaller och grundämnen
As, arsenik W-SFMS-5Dµg/L 0.501.08 LEV-3a-Bas± 0.16
Ba, barium W-SFMS-5Dµg/L 0.2043.3 LEV-3a-Bas± 4.3
Cd, kadmium W-SFMS-5Dµg/L 0.050<0.05 LEV-3a-Bas----
Co, kobolt W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.791 LEV-3a-Bas± 0.126
Cr, krom W-SFMS-5Dµg/L 0.500.805 LEV-3a-Bas± 0.174
Cu, koppar W-SFMS-5Dµg/L 1.01.58 LEV-3a-Bas± 0.24
Mo, molybden W-SFMS-5Dµg/L 0.503.14 LEV-3a-Bas± 0.48
Ni, nickel W-SFMS-5Dµg/L 0.501.96 LEV-3a-Bas± 0.36
Pb, bly W-SFMS-5Dµg/L 0.200.549 LEV-3a-Bas± 0.096
V, vanadin W-SFMS-5Dµg/L 0.0501.50 LEV-3a-Bas± 0.15
Zn, zink W-SFMS-5Dµg/L 2.03.54 LEV-3a-Bas± 0.95

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----
alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----
alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----
alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----
alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * STOV-21A----
alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 2021 STOV-21A± 7

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----
aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----
metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----
metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----
aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----
toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----
etylbensen HS-OV-21µg/L 0.20.2 STOV-21A± 0.07
summa xylener HS-OV-21µg/L 0.20.8 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt
summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.045<0.045 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.020<0.015 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21A----
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Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0100.012 STOV-21A± 0.004

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.011 STOV-21A± 0.003

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0450.023 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.020<0.015 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0300.023 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21A----
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Metaller och grundämnen
As, arsenik W-SFMS-5Dµg/L 0.503.73 LEV-3a-Bas± 0.39
Ba, barium W-SFMS-5Dµg/L 0.20111 LEV-3a-Bas± 11
Cd, kadmium W-SFMS-5Dµg/L 0.050<0.05 LEV-3a-Bas----
Co, kobolt W-SFMS-5Dµg/L 0.0502.06 LEV-3a-Bas± 0.23
Cr, krom W-SFMS-5Dµg/L 0.500.683 LEV-3a-Bas± 0.169
Cu, koppar W-SFMS-5Dµg/L 1.01.10 LEV-3a-Bas± 0.21
Mo, molybden W-SFMS-5Dµg/L 0.5026.8 LEV-3a-Bas± 2.7
Ni, nickel W-SFMS-5Dµg/L 0.504.37 LEV-3a-Bas± 0.53
Pb, bly W-SFMS-5Dµg/L 0.20<0.2 LEV-3a-Bas----
V, vanadin W-SFMS-5Dµg/L 0.0505.23 LEV-3a-Bas± 0.52
Zn, zink W-SFMS-5Dµg/L 2.07.16 LEV-3a-Bas± 1.13

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----
alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----
alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 1032 STOV-21A± 11
alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----
alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 2032 * STOV-21A----
alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 2033 STOV-21A± 12

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----
aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----
metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----
metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21A----
aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----
toluen HS-OV-21µg/L 0.21.0 STOV-21A± 0.3
etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----
summa xylener HS-OV-21µg/L 0.20.9 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.091 STOV-21A± 0.028
acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.014 STOV-21A± 0.004
antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21A----
summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.080<0.160 * STOV-21A----
summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21A----
summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0450.105 * STOV-21A----
summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0200.091 * STOV-21A----
summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0300.014 * STOV-21A----
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt
summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.040 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.030 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.075 PROV-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 
(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

Halogenerade volatila organiska föreningar
diklormetan OV-6A_6722µg/L 2<2.0 HUOV-6A----

1,1-dikloretan OV-6A_6722µg/L 1<1.0 HUOV-6A----

1,2-dikloretan OV-6A_6722µg/L 1<1.0 HUOV-6A----

trans-1,2-dikloreten OV-6A_6722µg/L 1<1.0 HUOV-6A----

cis-1,2-dikloreten OV-6A_6722µg/L 1<1.0 HUOV-6A----

1,2-diklorpropan OV-6A_6722µg/L 1<1.0 HUOV-6A----

kloroform OV-6A_6722µg/L 0.3<0.30 HUOV-6A----

tetraklormetan OV-6A_6722µg/L 0.2<0.20 HUOV-6A----

1,1,1-trikloretan OV-6A_6722µg/L 0.2<0.20 HUOV-6A----

1,1,2-trikloretan OV-6A_6722µg/L 0.5<0.50 HUOV-6A----

trikloreten OV-6A_6722µg/L 0.1<0.10 HUOV-6A----

tetrakloreten OV-6A_6722µg/L 0.2<0.20 HUOV-6A----

vinylklorid OV-6A_6722µg/L 1<1.0 HUOV-6A----

1,1-dikloreten OV-6A_6722µg/L 0.1<0.10 HUOV-6A----

~ I I 
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Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 1019 STOV-21A± 7

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 2019 * STOV-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20613 STOV-21A± 214

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.02.4 STOV-21A± 1.0

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.02.9 * STOV-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.01.4 * STOV-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.04.3 STOV-21A± 1.7

BTEX
bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

toluen HS-OV-21µg/L 0.20.2 STOV-21A± 0.07

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 STOV-21A----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.20.3 * STOV-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.018 STOV-21A± 0.005

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.177 STOV-21A± 0.055

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.0100.144 STOV-21A± 0.045

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.079 STOV-21A± 0.024

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.728 STOV-21A± 0.226

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.223 STOV-21A± 0.069

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0103.03 STOV-21A± 0.940

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0103.35 STOV-21A± 1.04

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.0101.09 STOV-21A± 0.337

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.0101.19 STOV-21A± 0.369

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0101.23 STOV-21A± 0.380

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0100.478 STOV-21A± 0.148

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0101.36 STOV-21A± 0.422

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.170 STOV-21A± 0.053

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.918 STOV-21A± 0.285

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.896 STOV-21A± 0.278

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.08015.1 * STOV-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0356.41 * STOV-21A----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0458.67 * STOV-21A----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0200.339 * STOV-21A----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0307.41 * STOV-21A----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.0407.33 * STOV-21A----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.054 PROV-34A± 0.021

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.075 PROV-34A± 0.030

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.036 PROV-34A± 0.011

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.023 PROV-34A± 0.007

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.0226 PROV-34A± 0.0068

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.019 PROV-34A± 0.006

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.0313 PROV-34A± 0.0094
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Perfluorerade ämnen - Fortsatt
6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0500.261 PROV-34A± 0.078
perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----
PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----
PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----
4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----
N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----
N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----
N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 
(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

Halogenerade volatila organiska föreningar
diklormetan OV-6A_6722µg/L 2<2.0 HUOV-6A----
1,1-dikloretan OV-6A_6722µg/L 1<1.0 HUOV-6A----
1,2-dikloretan OV-6A_6722µg/L 1<1.0 HUOV-6A----
trans-1,2-dikloreten OV-6A_6722µg/L 1<1.0 HUOV-6A----
cis-1,2-dikloreten OV-6A_6722µg/L 1<1.0 HUOV-6A----
1,2-diklorpropan OV-6A_6722µg/L 1<1.0 HUOV-6A----
kloroform OV-6A_6722µg/L 0.3<0.30 HUOV-6A----
tetraklormetan OV-6A_6722µg/L 0.2<0.20 HUOV-6A----
1,1,1-trikloretan OV-6A_6722µg/L 0.2<0.20 HUOV-6A----
1,1,2-trikloretan OV-6A_6722µg/L 0.5<0.50 HUOV-6A----
trikloreten OV-6A_6722µg/L 0.1<0.10 HUOV-6A----
tetrakloreten OV-6A_6722µg/L 0.2<0.20 HUOV-6A----
vinylklorid OV-6A_6722µg/L 1<1.0 HUOV-6A----
1,1-dikloreten OV-6A_6722µg/L 0.1<0.10 HUOV-6A----
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994. 
Analys utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-SFMS-5D

Bestämning av klorerade alifater inkl. vinylklorid enligt DS/EN ISO 10301:2000. Mätning utförs med headspace GC-MS.OV-6A_6722

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på US EPA 537 och CSN P CEN/TS 15968.
PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.  
Mätning utförs med LC-MS-MS.
Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet inneh åller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet . 
PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS. Resultat 
som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. Resultat "mindre än" (<) betyder ej detekterbart för PFAS summa 11.

W-PFCLMS02

Mätningen utförs med headspace GC-MS, enligt EPA Metod 5021a rev 2 update V. Enligt direktiv från Naturvårdsverket 
oktober 2008.

HS-OV-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OV-21*
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)
Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.
GC-MS TK535 N 012 som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual.
PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 
dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 
dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.
PAH summorna är definierade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OV-21

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 
vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

HU Analys utförd av ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk  Danmark 3050 Ackrediterad av: DANAK Ackrediteringsnummer: 
361

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 
1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 
Ackrediteringsnummer: 2030
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Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef
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:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200
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Ackred. nr 2030 
Provning 

1$O/IE 17025 



2 av 19:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2110456

Iterio

Analysresultat

21IT01
0-0,4

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-001
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.2 STTS105± 5.42

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5001.77 STMS-1± 0.354

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0047.8 STMS-1± 9.56

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.03 STMS-1± 1.20

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20029.8 STMS-1± 5.96

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30012.6 STMS-1± 2.52

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20011.7 STMS-1± 2.33

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.009.44 STMS-1± 1.89

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20033.0 STMS-1± 6.59

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0053.2 STMS-1± 10.6

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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21IT01
0-0,4

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-001
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt
dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

21IT02
0-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-002
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.7 STMS-1± 5.44

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.87 STMS-1± 0.775

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0081.9 STMS-1± 16.4

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.178 STMS-1± 0.036

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.87 STMS-1± 1.37

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20039.9 STMS-1± 7.98

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30027.6 STMS-1± 5.53

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20016.4 STMS-1± 3.29

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0026.3 STMS-1± 5.26

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20038.9 STMS-1± 7.78

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00157 STMS-1± 31.3

~ I I 
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ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-003
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0075.3 STTS105± 4.52

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

~ I I 
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ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-004
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0097.0 STMS-1± 5.82

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.03 STMS-1± 0.406

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.00203 STMS-1± 40.6

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.10010.1 STMS-1± 2.02

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.200117 STMS-1± 23.4

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30021.3 STMS-1± 4.26

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20031.2 STMS-1± 6.24

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.009.51 STMS-1± 1.90

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20049.5 STMS-1± 9.90

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0087.8 STMS-1± 17.6
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ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-005
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.2 STTS105± 5.65

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

~ I I 
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Ordernummer :

:Kund

ST2110456

Iterio

21IT04
0-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-006
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.4 STMS-1± 5.72

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5008.03 STMS-1± 1.61

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0038.2 STMS-1± 7.64

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1004.99 STMS-1± 0.998

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20035.2 STMS-1± 7.03

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30013.7 STMS-1± 2.74

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.2009.26 STMS-1± 1.85

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0036.5 STMS-1± 7.30

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20027.7 STMS-1± 5.54

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0054.4 STMS-1± 10.9
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Ordernummer :

:Kund

ST2110456

Iterio

21IT05
0-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-007
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0096.6 STMS-1± 5.79

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.19 STMS-1± 0.438

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0022.5 STMS-1± 4.50

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.35 STMS-1± 1.27

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20025.8 STMS-1± 5.16

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30018.9 STMS-1± 3.77

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20013.4 STMS-1± 2.69

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0010.3 STMS-1± 2.06

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20028.0 STMS-1± 5.59

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0051.4 STMS-1± 10.3

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2110456

Iterio

21IT05
0-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-007
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt
summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2110456

Iterio

21IT05
1-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-008
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.7 STMS-1± 5.44

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1091.4 PRTS105± 5.51

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.66 STMS-1± 0.532

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0058.8 STMS-1± 11.8

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.205 STMS-1± 0.041

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1004.10 STMS-1± 0.820

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20019.3 STMS-1± 3.87

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30017.8 STMS-1± 3.57

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.2007.99 STMS-1± 1.60

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0028.6 STMS-1± 5.72

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20021.4 STMS-1± 4.28

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00183 STMS-1± 36.5

Pesticider
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3J----

pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

alfa-HCH (alfa-hexaklorcyklohexan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

beta-HCH (beta-hexaklorcyklohexan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0010<0.0010 PROJ-3J----

aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

summa aldrin/dieldrin (M1) S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

summa  DDDs-DDTs -DDEs (M1) S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3J----

alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

imidakloprid S-PESLMS02mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

kvintozen-pentakloranilin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3J----

dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3J----

cis-klordan S-OCPECD04mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

trans-klordan S-OCPECD04mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

endosulfansulfat S-OCPECD04mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3J----

I I 
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:Kund
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0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-009
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.2 STMS-1± 5.54

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.28 STMS-1± 0.657

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0043.7 STMS-1± 8.74

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.108 STMS-1± 0.022

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1004.99 STMS-1± 0.998

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20020.7 STMS-1± 4.13

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30016.5 STMS-1± 3.29

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20010.7 STMS-1± 2.13

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0018.5 STMS-1± 3.70

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20027.3 STMS-1± 5.46

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0071.5 STMS-1± 14.3

21IT08
0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-010
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.2 STMS-1± 5.35

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.95 STMS-1± 0.590

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0039.0 STMS-1± 7.80

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1003.99 STMS-1± 0.798

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20015.9 STMS-1± 3.18

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30019.5 STMS-1± 3.90

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.2007.54 STMS-1± 1.51

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0018.0 STMS-1± 3.60

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20024.8 STMS-1± 4.96

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00274 STMS-1± 54.8

~ I I 
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Ordernummer :

:Kund
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Iterio
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ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-011
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.0 STMS-1± 5.70

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5004.28 STMS-1± 0.857

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0052.7 STMS-1± 10.5

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.304 STMS-1± 0.061

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1005.24 STMS-1± 1.05

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20021.5 STMS-1± 4.30

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30025.5 STMS-1± 5.11

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20010.9 STMS-1± 2.18

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.00159 STMS-1± 31.8

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20032.4 STMS-1± 6.47

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00102 STMS-1± 20.5

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2024 STOJ-21A± 7

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.35 STOJ-21A± 0.10

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.18 STOJ-21A± 0.05

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.56 STOJ-21A± 0.17

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.47 STOJ-21A± 0.14

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.25 STOJ-21A± 0.07

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.30 STOJ-21A± 0.09

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.26 STOJ-21A± 0.08

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.11 STOJ-21A± 0.03

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.24 STOJ-21A± 0.07

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.20 STOJ-21A± 0.06

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.13 STOJ-21A± 0.04

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.53.0 STOJ-21A± 0.9

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.29 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2110456

Iterio

21IT09
0-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-011
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt
summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.451.76 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.251.56 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.331.49 * STOJ-21A----

21IT10
0-0,4

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-012
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.3 STMS-1± 5.48

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5001.82 STMS-1± 0.364

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0024.0 STMS-1± 4.80

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1002.50 STMS-1± 0.500

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.2008.18 STMS-1± 1.64

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.3009.32 STMS-1± 1.86

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.2004.66 STMS-1± 0.932

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0013.7 STMS-1± 2.74

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20014.3 STMS-1± 2.86

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0034.5 STMS-1± 6.90

21IT11
0-0,7

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-013
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.4 STMS-1± 5.54

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.47 STMS-1± 0.494

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0031.6 STMS-1± 6.32

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.28 STMS-1± 1.26

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20026.7 STMS-1± 5.35

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30019.8 STMS-1± 3.95

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20012.8 STMS-1± 2.55

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0012.8 STMS-1± 2.55

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20031.5 STMS-1± 6.31

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0061.0 STMS-1± 12.2

~ I I 
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ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-014
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.7 STMS-1± 5.38

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5004.53 STMS-1± 0.906

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.00218 STMS-1± 43.6

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.330 STMS-1± 0.066

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1005.30 STMS-1± 1.06

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20029.9 STMS-1± 5.98

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30028.5 STMS-1± 5.70

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.2000.203 STMS-1± 0.040

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20013.4 STMS-1± 2.68

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0090.4 STMS-1± 18.1

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20027.5 STMS-1± 5.50

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00266 STMS-1± 53.2
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ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-015
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.2 STMS-1± 5.47

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.75 STMS-1± 0.750

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0041.5 STMS-1± 8.29

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.106 STMS-1± 0.021

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1008.14 STMS-1± 1.63

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20048.5 STMS-1± 9.70

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30026.0 STMS-1± 5.19

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20020.2 STMS-1± 4.03

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0018.6 STMS-1± 3.72

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20040.8 STMS-1± 8.17

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0071.4 STMS-1± 14.3

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----
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2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt
summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----
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ProvbeteckningMatris: JORD
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.7 STMS-1± 5.62

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.62 STMS-1± 0.725

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0060.2 STMS-1± 12.0

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.111 STMS-1± 0.022

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1009.54 STMS-1± 1.91

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20046.1 STMS-1± 9.22

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30025.7 STMS-1± 5.14

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20018.2 STMS-1± 3.65

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0017.3 STMS-1± 3.46

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20046.5 STMS-1± 9.30

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0078.6 STMS-1± 15.7

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.30 STOJ-21A± 0.09

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.22 STOJ-21A± 0.06

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.59 STOJ-21A± 0.18

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.44 STOJ-21A± 0.13

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.31 STOJ-21A± 0.09

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.30 STOJ-21A± 0.09

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.33 STOJ-21A± 0.10

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.14 STOJ-21A± 0.04

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.27 STOJ-21A± 0.08

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.17 STOJ-21A± 0.05

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.14 STOJ-21A± 0.04

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.53.2 STOJ-21A± 1.0

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.49 * STOJ-21A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt
summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.451.72 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.251.55 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.331.66 * STOJ-21A----

21IT13
1,3-2

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2110456-017
2021-04-20Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.5 STMS-1± 5.61

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5001.38 STMS-1± 0.276

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0016.1 STMS-1± 3.22

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1002.07 STMS-1± 0.414

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.2007.70 STMS-1± 1.54

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.3005.36 STMS-1± 1.07

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.2004.03 STMS-1± 0.807

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.006.79 STMS-1± 1.36

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20012.9 STMS-1± 2.59

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0022.1 STMS-1± 4.41
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod
Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på US EPA 8081 och ISO 10382.

Mätning utförs med GC-ECD.

S-OCPECD01

Bestämning av klorerade pesticider och andra halogenerade ämnen enligt metod baserad på US EPA 8081 och ISO 10382. 

Mätningen utförs med GC-ECD.

S-OCPECD04

Bestämning av pesticider enligt CSN EN 15637 och US EPA 1694. Mätning utförs med LC-MS/MS.S-PESLMS02

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V och SPIMFAB. Enligt direktiv 

från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Bestämning av metaller i fasta prover. Torkning/siktning enligt SS-ISO 11464:2006 utg. 2 utförd före analys. 

Uppslutning enligt SS 028150:1993 utg. 2 på värmeblock med 7 M HNO3.

Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-SFMS.

MS-1

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Beredningsmetoder Metod
Enligt SS-ISO 11464:2006 utg. 2PP-TORKNING*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030



   

  
 

 

 

 

 

Försättsblad Bilaga 4 
Provtagningsplan och historik 
 

Rapport avseende miljöteknisk undersökning – Detaljplan Ekelund 
Pampas, Solna Stad 
 

HSB Bostad AB och Aros Bostad AB 
Uppdragsnummer: 4856 
 

iterio 





Ekelund 1 och Pampasområdet 

Historik och provtagningsplan 

iterio 



• Länsstyrelsens EBH-understöd
• Arbetsskiss från Kjellander & Sjöberg
• Ledningskollen och Solna Vatten
• Ortofoto från Metria och historiska flygbilder från 

Lantmäteriet
• Solna Stads bildarkiv

Inhämtat underlag 

iterio 



Planområde och planerade byggnader 

iterio 



Kjellander Sjöberg 

~~=-~z.g, ~-~~----~~-~ 
/~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

)I I ' I. 

I • Skiss 210125 Situationsplan 1 :2000 11 
SOLNA STAD Ekelund Pampas ArosBostad 

iterio 



Ekelund 1
• Ekelunds handelsträdgård

• Verksamhetsperiod 1920 – 1964
• Frilandsodling, växthus och drivbänkar
• Hantering av bekämpningsmedel och eldningsolja

Huvudsta 4:28
• Sjöuddens industriområde/Furuberg

• Verksamhetsperiod, sannolikt från tidigt 1900-tal fram till 1960-talet
• Småskalig verkstadsindustri, åkeriverksamhet, bilskrot mm. 
• Hantering av metaller, olja, drivmedel och lösningsmedel 

• Båtuppställningsplatser
• Varierande omfattning från 1960-talet och fram tills idag
• Hantering av båtbottenfärger

• Pampas Marina
• Verksamhetsperiod, sannolikt sent 1980-tal fram tills idag
• Varv, reparation av båtmotorer
• Hantering av båtbottenfärger, olja, drivmedel, lacker

Befintliga och tidigare miljöfarliga verksamheter 

iterio 



Planområdet 1955 och 1964 

Uppslållnin splats båtar, 1964 

iterio 



Ekonomiska kartan 1951. Visar bl.a. Huvudsta gård, villorna Sofiehem, Furuberg och Ekelunds industriområde. Källa: Lantmäteriet 

iterio 



Planområdet 197 och 983 

iterio 



Tidigare och 
befintliga 
miljöfarliga 
verksamheter inom 
planområde 

iterio 



Tidigare undersökningar (Structor, 2015) 

iterio 



• Ekelund 1
• Provtagning jord med borrbandvagn, ca 12 punkter

• Analyser avseende metaller, olja och ev. bekämpningsmedel

• Provtagning ytlig jord med handhållen utrustning inom ett 
delområde vid ev. kommande förskolegård

• Analyser avseende metaller och PAH:er

• Provtagning grundvatten, ca 2 punkter
• Analyser avseende metaller, olja

• Huvudsta 4:28 
• Provtagning ytlig jord med handhållen utrustning inom ca 4 

delområden
• Analyser avseende TBT, irgarol och diuron

• Provtagning grundvatten, ca 2-3 punkter
• Analyser avseende metaller, olja, PFAS och klorerade kolväten

Föreslagen omfattning kompletterande 
undersökningar 

iterio 



Provtagningsplan 

>KM 

>MKM 

:,, MKM samlingsprov ytligt 

iterio 



Provtagningsplan 1971 

Handelsträdgård 

>KM 

>MKM 

>MKM samlingsprov ytligt 

iterio 



   

  
 

 

 

 

 

Försättsblad Bilaga 5 
Resultatsammanställningar 
 

Rapport avseende miljöteknisk undersökning – Detaljplan Ekelund 
Pampas, Solna Stad 
 

HSB Bostad AB och Aros Bostad AB 
Uppdragsnummer: 4856 
 

iterio 



iterio AB | Östgötagatan 12 | 116 25 Stockholm | 08 410 363 00 | info@iterio.se | www.iterio.se

MRR KM MKM FA 21IT01 
0-0,4

21IT02 
0-1

21IT02 
1-2

21IT03 
0,3-1

21IT03 
1,4-1,7

21IT04 
0-1

21IT05 
0-1

21IT05 
1-1,5

21IT07 
0-0,5

21IT08 
0-0,5

21IT09 
0-1

21IT10 
0-0,4

21IT11 
0-0,7

21IT11 
1-1,8

21IT12 
1-1,5

21IT13 
0-1

21IT13 
1,3-2

YTPROV  
 IT-04 

YTPROV  
  IT-01 

YTPROV  
IT-01 - 
dublett 

YTPROV  
IT-02 

YTPROV  
 IT-03 

YTPROV  
  IT-03 - 
dublett 

Arsenik mg/kg TS 10 10 25 1000 1,77 3,87 2,03 8,03 2,19 2,66 3,28 2,95 4,28 1,82 2,47 4,53 3,75 3,62 1,38 4,25 7,4 8,06 5,56 2,24 2,05
Barium mg/kg TS 200 300 50000 47,8 81,9 203 38,2 22,5 58,8 43,7 39 52,7 24 31,6 218 41,5 60,2 16,1 33,9 375 297 394 552 227
Kadmium mg/kg TS 0,2 0,8 12 1000 <0.100 0,178 <0.100 <0.100 <0.100 0,205 0,108 <0.100 0,304 <0.100 <0.100 0,33 0,106 0,111 <0.100 <0.1 0,381 0,399 0,401 0,301 0,343
Kobolt mg/kg TS 15 35 1000 6,03 6,87 10,1 4,99 6,35 4,1 4,99 3,99 5,24 2,5 6,28 5,3 8,14 9,54 2,07 4,45 150 127 159 41,2 42,6
Krom mg/kg TS 40 80 150 10000 29,8 39,9 117 35,2 25,8 19,3 20,7 15,9 21,5 8,18 26,7 29,9 48,5 46,1 7,7 17,2 104 88,1 118 44,4 47,3
Koppar mg/kg TS 40 80 200 2500 12,6 27,6 21,3 13,7 18,9 17,8 16,5 19,5 25,5 9,32 19,8 28,5 26 25,7 5,36 16 658 542 975 799 766
Kvicksilver mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 0,203 <0.200 <0.200 <0.200 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,266 0,218
Nickel mg/kg TS 35 40 120 1000 11,7 16,4 31,2 9,26 13,4 7,99 10,7 7,54 10,9 4,66 12,8 13,4 20,2 18,2 4,03 11,4 188 166 202 53,2 53,8
Bly mg/kg TS 20 50 400 2500 9,44 26,3 9,51 36,5 10,3 28,6 18,5 18 159 13,7 12,8 90,4 18,6 17,3 6,79 12,5 277 332 522 196 179
Vanadin mg/kg TS 100 200 10000 33 38,9 49,5 27,7 28 21,4 27,3 24,8 32,4 14,3 31,5 27,5 40,8 46,5 12,9 21,7 29,6 29,4 32,9 45,4 44,5
Zink mg/kg TS 120 250 500 2500 53,2 157 87,8 54,4 51,4 183 71,5 274 102 34,5 61 266 71,4 78,6 22,1 64,8 531 483 546 808 788

Alifater >C5-C8 mg/kg TS – 25 150 700 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Alifater >C8-C10 mg/kg TS – 25 120 700 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Alifater >C10-C12 mg/kg TS – 100 500 1000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Alifater >C12-C16 mg/kg TS – 100 500 10000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Alifater >C16-C35 mg/kg TS – 100 1000 10000 <20 <20 <20 <20 24 <20 <20
Aromater >C8-C10 mg/kg TS – 10 50 1000 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Aromater >C10-C16 mg/kg TS – 3 15 1000 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Aromater >C16-C35 mg/kg TS – 10 30 1000 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Bensen mg/kg TS – 0,012 0,04 1000 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Toluen mg/kg TS – 10 40 1000 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Etylbensen mg/kg TS – 10 50 1000 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Xylener, summa mg/kg TS – 10 50 1000 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
PAH L mg/kg TS 0,6 3 15 1000 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15
PAH M mg/kg TS 2 3,5 20 1000 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 1,56 <0.25 1,55 <0.25
PAH H mg/kg TS 0,5 1 10 50 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 1,49 <0.33 1,66 <0.22

Tributyltenn, TBT mg/kg TS 0,15 0,3 50 57 22 28,8
Irgarol mg/kg TS 0,004 0,015 50 0,022
Diuron mg/kg TS 0,025 0,08 1000 0,082
Summa PCB 7 mg/kg TS – 0,008 0,2 10 0,0883 0,144 0,204

Referenser: 

MRR – "Återvinning av avfall i anläggningarbeten ", Naturvårdsverket Handbok 2010:1, februari 2010. 
KM och MKM – "Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning och vägledning", Naturvårdsverket Rapport 5976, 2009.
FA –  "Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor", Avfall Sverige Rapport 2019:01, 2019.

Ämne Enhet
Ekelund 1 Huvudsta 4:28
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SPIMFAB (1) SPIMFAB (1)

ämne Enhet Ångor i byggnader
Miljörisker 

ytvatten (1/1)
alifater >C5-C8 !g/l <10 <10 <10 <10 3000 300 <10 <10 <10 <10

alifater >C8-C10 !g/l <10 <10 <10 <10 100 150 <10 <10 <10 <10

alifater >C10-C12 !g/l <10 <10 32 <10 25 300 <10 <10 32 <10

alifater >C12-C16 !g/l <10 <10 <10 19 3000 <10 <10 <10 19

alifater >C16-C35 !g/l 21 <20 33 613 3000 21 <20 33 613

aromater >C8-C10 !g/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 800 500 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

aromater >C10-C16 !g/l <1.0 <1.0 <1.0 2,4 10000 120 <1.0 <1.0 <1.0 2,4

aromater >C16-C35 !g/l <1.0 <1.0 <1.0 4,3 25000 5 <1.0 <1.0 <1.0 4,3

bensen !g/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 50 500 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

toluen !g/l <0.2 <0.2 1 0,2 7000 500 <0.2 <0.2 1 0,2

etylbensen !g/l 0,2 <0.2 <0.2 <0.2 6000 500 0,2 <0.2 <0.2 <0.2

xylener, summa !g/l 0,8 <0.2 0,9 0,3 3000 500 0,8 <0.2 0,9 0,3

PAH, summa L !g/l <0.015 <0.015 0,091 0,339 2000 120 <0.015 <0.015 0,091 0,339

PAH, summa M !g/l <0.025 0,023 0,014 7,41 10 5 <0.025 0,023 0,014 7,41

PAH, summa H !g/l <0.040 <0.040 <0.040 7,33 300 0,5 <0.040 <0.040 <0.040 7,33

Referenser:
1) "SPI Rekommendation - efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar" (2010).

ämne Enhet
PFOS !g/l <0.0050 0,0313 0,23

2SGI Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten, Publikation 21 (2015)

ämne Enhet ämne Enhet
As, arsenik µg/l 1,08 3,73 diklormetan !g/l <2.0 <2.0

Ba, barium µg/l 43,3 111 1,1-dikloretan !g/l <1.0 <1.0

Cd, kadmium µg/l <0.05 <0.05 0,1 1,2-dikloretan !g/l <1.0 <1.0

Co, kobolt µg/l 0,791 2,06 trans-1,2-dikloreten !g/l <1.0 <1.0

Cr, krom µg/l 0,805 0,683 10 cis-1,2-dikloreten !g/l <1.0 <1.0

Cu, koppar µg/l 1,58 1,1 200 1,2-diklorpropan !g/l <1.0 <1.0

Mo, molybden µg/l 3,14 26,8 kloroform !g/l <0.30 <0.30

Ni, nickel µg/l 1,96 4,37 10 tetraklormetan !g/l <0.20 <0.20

Pb, bly µg/l 0,549 <0.2 10 1,1,1-trikloretan !g/l <0.20 <0.20

V, vanadin µg/l 1,5 5,23 1,1,2-trikloretan !g/l <0.50 <0.50

Zn, zink µg/l 3,54 7,16 200 trikloreten !g/l <0.10 <0.10

tetrakloreten !g/l <0.20 <0.20

3) Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer för länshållningsvatten vinylklorid !g/l <1.0 <1.0

1,1-dikloreten !g/l <0.10 <0.10

Provpunkt
21IT14M 21IT19M 21IT02M 

Provpunkt
21IT14M 

Varnings
värde (3)

Provpunkt
21IT14M SGI2

Provpunkt

21IT02M 21IT12M 

21IT19M 

21IT14M 21IT19M 21IT02M 21IT12M 21IT14M 21IT19M 

I I 



1 
 

 
 
 

Pampas – Södra Ekelund  

Solna stad  

 

 
 

 
 
 
 

Adoxa Naturvård 

N
atu

rvärd
esin

ven
terin

g– N
V

I 2
0

1
8

, 2
0

2
0

 
 



2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Adoxa Naturvård 
Tel: 0708–804582 

E-post: janne.elmhag@adoxanatur.se 
Postadress: Villa Skogshall, 640 24 Sköldinge 

Hemsida: www.adoxanatur.se 
Författare: Janne Elmhag 

Foto: Janne Elmhag 
2020-12-15 

Rev. 2022-02-22 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titelbladets bild:  Flygbild över inventeringsområdet med omgivningar. Foto: Eniro.se 

Myskmadra – en väldoftande signalart 
för mullrika ädellövskogar. Ett bestånd 
med bortåt 200 exemplar noterades i 
inventeringsområdets östra del. 
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Sammanfattning 
En naturvärdesbedömning, NVI, har genomförts i området Pampas Södra Ekelund – tidigare 
kallat Furuberg. Ädellövskog är dominerande naturtyp där de hotade trädarterna alm (CR) 
och ask (EN) förekommer frekvent. Även gammal och grov tall är ett karaktäristiskt inslag i 
området och många av dem fungerar som värd för rödlistade signalarter som tallticka och 
reliktbock. Detta tillsammans med viktiga strukturer som död ved, gamla grova träd, 
hällmarker mm ger bedömningen ”Högt naturvärde” – klass 2 för hela den västra delen av 
inventeringsområdet. Ett mindre område intill Ekelundsvägen bedömdes hysa naturvärden 
motsvarande klass 3 ”Påtagligt naturvärde”. Områden med unga lövträd, planterad oxel och 
lind bedöms som klass 4-marker med ”visst naturvärde”. Övriga delar som utgörs av 
hårdgjorda ytor och små partier med anlagd gräsmatta har ”lågt naturvärde” – klass 5. 
 
 

Inledning/Bakgrund 
Inför en planerad bebyggelse av området Pampas Södra Ekelund fick Adoxa Naturvård – 
Janne Elmhag, i uppdrag av Iterio AB – Pernilla Troberg, att genomföra en 
naturvärdesinventering - NVI, under maj månad 2018 samt i angränsande delar under 
december 2020 för att stärka beslutsunderlaget för alla berörda aktörer. 
 
 

Metod 
Arbetet inleddes med studier av satellitbilder och kartor vilket inkluderar historiska kartor 
från förra sekelskiftet och från 1950- och 1960-talet. Även databaser med uppgifter om växt- 
och djurarter studerades varefter området besöktes den 16 maj 2018 samt den 1 december* 
2020. Vid fältbesöken noterades, värderades och koordinatsattes naturvårdsarter, 
värdeelement och naturvärdesobjekt (delområden). Naturvärdesbedömningen utgår från 
”Svensk standard SS 1999 000, 2014” detaljeringsgrad medel och tillägg ”värdeelement” och 
”detaljerad redovisning av artförekomst”. Bedömningen görs i fem klasser med både 
naturvårdsarter och biotopernas egenskaper som grund. Delområden med gul 
begränsningslinje på NVI-kartan i bilaga 3 inventerades i december 2020 medan delområden 
med huvudsakligen röd begränsningslinje inventerades i maj 2018.  
 
*Naturvärdesinventeringar i december innebär vissa begränsningar eftersom många 
organismer är svåra att upptäcka eller till och med saknas i området under vintern. 
Argumenten för naturvärdesbedömningen blir något färre. Men förekomst av viktiga 
strukturer som grova träd, hålträd, död ved och mulm samt fleråriga vedsvampar tillsamman 
med befintlig kunskap från bland annat Artportalen gör det ändå möjligt att på goda grunder 
bedöma områdets naturvärden. 
 

 Äggskal som tyder på att koltrast eller björktrast häckar i 
delområde 1 
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Faktaruta I 
 
Naturvärdesbedömningens klasser: 
 
1. Högsta naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på 
nationell eller internationell nivå. Ej noterat i inventeringsområdet. 
 
2. Högt naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på 
regional eller nationell nivå. 
 
3. Påtagligt naturvärde – Kvaliteten motsvarar ungefär Skogsstyrelsens ”objekt med 
naturvärde” eller länsstyrelsens ”restaurerbar naturlig fodermark” 
 
4. Visst naturvärde – Trots stor mänsklig påverkan finns strukturer eller arter av positiv 
betydelse för biologisk mångfald. 
 
5. Lågt naturvärde – Hyggen, trädplantager, åkrar, igenväxande åkermark, hårdgjorda ytor 
mm. 
 
Värdeelement: Element med särskilt positiv betydelse för biologisk mångfald (hålträd, 
stenrösen, död ved, myrstackar, lodytor mm). 
 
Naturvårdsträd: Träd med särskilt stor betydelse för biologisk mångfald – gamla, grova, träd 
med håligheter eller stamskador, träd som är värd åt rödlistade arter och signalarter. Sälg, 
asp, lind, rönn, fågelbär, hagtorn och oxel utgör en biologisk bristvara i det svenska 
skogslandskapet och noteras ibland som naturvärdesträd. Både unga och gamla exemplar av 
de hotade trädslagen alm och ask noteras som naturvärdesträd. 
 
Nyckelart: Arter vars förekomst på ett påtagligt sätt påverkar förutsättningarna för biologisk 
mångfald - exempelvis ek, gran, blåbär m fl. 
 
De naturvårdsarter som omnämns i texten är antingen upptagna på den svenska rödlistan 
eller så är de signalarter enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.  Arter som är 
upptagna på Eus habitatdirektivs eller fågeldirektivs förteckning över skyddsvärda arter 
betraktas också som naturvårdsarter. Några av författaren självvalda naturvårdsarter kan 
förekomma men kommenteras då särskilt. Fridlysta arter eller särskilt sällsynta arter används 
selektivt men omnämns ibland där det anses befogat. 
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Beskrivning  
 
Delområde 1:  Ädellövskog m stort inslag av tall, Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde 
Inventeringsområdet är varierat, kraftigt kuperat, ca 6 ha stort och beläget nära 
mälarstranden vid Ulvsundasjön intill båtanläggningen Pampas Marina. Området sluttar 
bitvis brant mot Karlbergs strand i söder och i norr begränsas vegetationen av bebyggelse 
och grusade ytor vid Johan Enbergs väg.  
 
Berget går i dagen på flera ställen där hällmarksmiljöer skapas med senvuxna lövträd, 
bärande buskar och grovbarkiga tallar. I öster, nära Karlbergs strand, har en liten sumpskog 
med klibbal, knäckepil och ask bildats och längst upp i norr finns ett par exempel på 
välutvecklade aspkloner. Karakteristiskt för hela området är dock det stora inslaget av 
ädellövträd och åldriga tallar. 
 
Huvuddelen av inventeringsområdet - det som på vissa kartor kallas Furuberg domineras 
idag av ädellövskog. Lönn dominerar över stora ytor men även ek, alm och ask förekommer 
mycket talrikt och spritt i området. Bland ädellövträden bör även enstaka fågelbär nämnas. 
Vårtbjörk och rönn uppträder glest i området. Lövträden är i huvudsak unga till medelålders 
men enstaka exempel på betydligt äldre och grova träd finns här och var – ek, ask, lönn och 
knäckepil – se ”värdeelement” i bilaga 3 och ”värdefulla träd” i bilaga 4. Områdets tallar är 
genomgående 150 år och äldre. De är ofta kring 200 cm i omkrets och många är värdar för 
de rödlistade signalarterna tallticka och reliktbock. Inslaget av död ved är relativt stort – 
både i form av torrträd och lågor – flera av de döda tallarna lutar mot omgivande träd och 
skapar bitvis ett intryck av naturskogsartade förhållanden. De flesta av områdets lite äldre 
almar har drabbats av almsjuka och dött – några av dessa barklösa torralmar har noterats 
som värdeelement 24 i bilaga 3.  
 
Området är välbesökt och utnyttjas av närboende för naturpromenader eller bara för att ta 
sig mellan bostaden och Karlbergs strand. Många gångvägar genomkorsar området – både 
en asfalterad gång- och cykelväg och vältrampade skogsstigar. Längs gång- och cykelvägen 
förekommer bänkar, räcken och lyktstolpar. 
 
  

• Naturvårdsarter: Alm (CR), askskott, ung ask, grov ask (EN), reliktbock (S, NT), 
tallticka (S, NT), myskmadra (S) 

• Värdeelement: Talrika naturvårdsträd (ek, alm, ask och tall) – ibland med bohål och 
ofta med angrepp av vedsvampar, tämligen rikligt med död ved i olika 
nebrytningsstadier, hällmarker, stenskravel, bärande träd och buskar (oxel, 
trubbhagtorn, rönn, berberis, häggmispel, nyponros). 

 
 
Delområde 2: Dungar av ädellövträd , Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde  
Den här delen av inventeringsområdet skiljer sig väsentligt från delområde 1 genom en 
betydligt större grad av mänsklig påverkan och därmed mindre naturlighet. Det är litet, 
endast 0,6 ha, 230 m långt och 25 m brett och omges helt av vägar.  Träd- och buskskiktet 
utgörs i betydande grad av lönn, alm och ask. Tre lindar har planterats som en förlängning av 
en befintlig trädrad längs Ekelundsvägen. Knäckepil, klibbal och sälg förekommer också. 
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Fältskiktet är trivialt och återspeglar kväverika förhållanden – stormåra, ryssgubbe, löktrav, 
ogräsmaskros och andra arter med liknande miljökrav. Längst i söder växer en dunge med ca 
30 stammar av till synes frisk, ung alm, 10 – 30 cm i diameter. 
 

• Naturvårdsarter: Alm (CR), ask (EN), lind (S) 

• Värdeelement: ------- 
 
 
Delområde 3: Exploaterat område, Naturvärdesklass 5 - lågt naturvärde 
Hårdgjorda ytor, p-platser, byggnader samt små ytor med anlagd gräsmatta. Enstaka 
vårtbjörk förekommer liksom tujahäckar och några mycket små ytor med planterad 
vegetation och oönskade inslag som till exempel kvickrot. 
 

• Naturvårdsarter: ------ 

• Värdeelement: ------- 
 

 
Delområde 4:  Häckar och alléträd, Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde 
I huvudsak utgörs området av hårdgjorda ytor i form av p-platser samt en gång- och 
cykelväg. Kring dessa är häckar och oxelträd planterade. Oxeln är medelålders och de 
tämligen släta stammarna hyser ett begränsat antal lavarter. Skrynkellav är dominerande på 
flera träd. I ett par av oxlarna har skator byggt bo. Liguster, nypon och snöbär är exempel på 
häckbildande och bärande buskar. Längs Ekelundsvägen har en ensidig lindallé planterats. 
Träden är unga - medelålders och fungerar även de som värdträd åt ett litet antal lavar. Här 
märks skrynkellav, vägglav och hjälmrosettlav. 
 

• Naturvårdsarter: Lind (S)  

• Värdeelement: Bärande träd och buskar, fågelbon, lavflora i utveckling 
 

 
Delområde 5:  Tall/Ädellövskog, Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 
I sydostsluttningen norr och väster om bebyggelsen på Ekelundsvägen 14 - 18 breder ett 
skogsklätt område ut sig. Området utmärker sig genom ett stort antal naturvärdesträd – 
främst gamla tallar men även några stora granar, äldre vidkroniga ekar och medelålders 
ekar. Ung alm förekommer även liksom ovanligt rikligt med död ved i olika 
nebrytningsstadier. I det östvända brynet norr om bebyggelsen växer en aspklon med 
naturvårdspotential. Fruktkroppar av aspticka noterades. De flesta av områdets tallar har 
uppnått en aktningsvärd ålder kring 150 år och alla dessa är potentiella värdträd för den 
rödlistade signalarten tallticka och några även som värd åt en annan rödlistad signalart – 
skalbaggen reliktbock. Fruktkroppar av tallticka noterades på två av träden. 
 

• Naturvårdsarter: Alm (CR) tallticka (EN, S) granbarkgnagare (S) 

• Värdeelement: Död ved (lågor och torrträd), ek med mulm, gamla grova träd, 
grävlingsgryt. 
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Delområde 6:  Lövträdssnår, Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde 
Ett litet, i huvudsak trädklätt, område mellan uppställningsplatsen i delområde 3 och 
Pampaslänken. Enbart unga träd förekommer – vårtbjörk, poppel sp, druvfläder, lönn m fl 
arter. Ett skatbo noterades. 
 

• Naturvårdsarter: ---- 

• Värdeelement: Bärande träd och buskar, fågelbo 

 
 
Fladdermöss 
Under juli-augusti 2014 inventerades fladdermusfaunan på 11 olika potentiellt 
naturvårdsintressanta områden i Solna stad. Det område som i den inventeringen fått 
namnet Furuberg (Huvudsta) har störst relevans i föreliggande NVI-rapport. Tre 
fladdermusarter av kommunens åtta konstaterades i inventeringsområdet. Resultatet 
kommenterades på följande sätt: 
 
Furuberg (Huvudsta) 
Ligger vid vatten (Mälaren), men är inte särskilt varierat. Troligen begränsad förekomst av 
lämpliga koloniplatser. Ganska låg potential för fladdermöss. Tre observerade arter, men låg 
aktivitet. 
 
Bild 2 

De transparanta cylindrarna visar på 
fladdermusförekomst och aktivitet i 
delar av Solna stad. Några få arter 
och låg aktivitet karakteriserar 
område 11 – Furuberg (Huvudsta). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diskussion och slutsatser  
Naturvärdesbedömningen grundar sig på svensk standard vilket innebär att endast områdets 
bidrag till den biologiska mångfalden vägs in i bedömningen – inte estetiska värden, 
friluftsvärden, eller så kallade ekosystemtjänster (hälsosammare luft, skugga, rekreation, 
tillgång till bär och svamp mm). I ett så lättillgängligt och välbesökt område som Pampas 
Södra Ekelund har dock sådana kvalitéer sannolikt stor betydelse för de närboendes 
värdering av området. 
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Delområde 1 och 5  
Det stora inslaget av de hotade trädarterna alm och ask, och andra värdefulla träd (bilaga 4) 
samt naturvårdsarter som tallticka, ekticka, reliktbock, och granbarkgnagare tillsammans 
med viktiga strukturer som död ved i olika nebrytningsstadier, gamla grova träd, berghällar, 
stenskravel och en varierad miljö med olika typer av växtsamhällen - torra marker vid 
berghällarna, frisk mullrik mark i lundartade delar och ett sumpskogsliknande avsnitt nära 
Karlbergs strand ger bedömningen: Högt naturvärde – klass 2.  
 
Alm och ask förekommer i varierande grad i delområde 1, 2 och 5. De är båda allvarligt 
hotade av olika svampsjukdomar i hela sitt utbredningsområde. Hos ask (EN i rödlistan) har 
man sett exempel på mer motståndskraftiga individer även om någon fullständig resistens 
inte konstaterats ännu. Det är viktigt att bevara askbestånd för att öka artens chans att 
utveckla resistens mot askskottsjukan. 
 
Beträffande alm är situationen ännu allvarligare än för ask. Den är akut hotad (CR i 
rödlistan). Det svenska beståndet beräknas minska med upp emot 90 % de närmaste tio 
åren. Eftersom almen ofta tycks hinna sätta frö innan den dör av almsjukan är det troligt att 
unga almar kommer att finnas kvar medan de äldre träden försvinner i snabb takt. Med de 
gamla almarna försvinner även en lång rad organismer som är knutna till dem – inte minst 
lavar och insekter. Chansen att de yngre träden så småningom utvecklar en resistens mot 
svampangreppen finns dock vilket på mycket lång sikt skulle ge oss gamla omfångsrika och 
ekologiskt värdefulla almar åter.  
 
De flesta av inventeringsområdets många ekar tillhör inte de så kallade ”jätteträden” med en 
brösthöjdsdiameter över 1 meter. De är, med två undantag, värdeelement 19 och 52, yngre 
och mindre omfångsrika. Några är senvuxna och några av dem kan föras till gruppen 
medelålders ekar som det är brist på. Dessa träd kan på sikt ersätta de ”jätteträd” som idag 
finns i närbelägna områden som till exempel Karlbergsparken, Jungfrudansen, Norra 
begravningsplatsen, Hagaparken och Kristineberg på Kungsholmen.  Idag begränsas många 
ekbundna och ekgynnade organismers spridningsmöjligheter mellan dessa områden av långa 
avstånd, vägar, vatten och bebyggelse. I det perspektivet ökar värdet av områden som 
Pampas Södra Ekelund vars unga och medelålders trädbestånd på sikt kan täppa till det 
generationsglapp som annars riskerar att bli förödande för många organismer som är knutna 
till gamla, grova ekar med håligheter, mulm och död ved. Eken är en nyckelart och ett 
talande exempel på fragmenterings- och spridningsproblematik men resonemanget är i 
varierande grad giltigt även för tall, alm, ask, andra träd, naturvårdsarter och egentligen all 
hårt trängd natur i urban miljö. Se bild 1 nedan.  
 
Pampas Södra Ekelunds skogsklädda delområden (1, 2 och 5) har en viktig roll att fylla som 
länk mellan närbelägna områden med liknande natur. Närheten mellan naturområden är en 
förutsättning för många arters spridningsmöjligheter och är särskilt viktig att beakta där 
barriäreffekterna är stora. Det vill säga där vägar, vatten och bebyggelse begränsar 
spridningsmöjligheterna.  
 
En vedinsekts- och en svampinventering skulle med stor sannolikhet stärka bilden av Pampas 
Södra Ekelund – delområde 1 och 5 som områden med högt naturvärde. De områden som 



9 
 

inventerades under december månad 2020 bedömdes på grund av årstiden med ett 
underskott av gräs, ormbunkar och örter – det vill säga kärlväxter. Även fågel- och insektsliv 
är mer svårbedömt under vinterhalvåret. En inventering under vår och sommar skulle 
sannolikt också bekräfta och möjligen stärka de höga naturvärdena i delområde 1 och 5. 
 
Det smala naturområdet väster om bebyggelsen på Ekelundsvägen 14 – 18 saknar många av 
de värdeelement som utmärker resterande del av delområde 5 samt delområde 1. Men 
naturen där som utgörs av en trädklädd slänt samt gårdsmiljöer med inslag av gamla träd, 
hassel mm utgör en viktig förbindelselänk mellan värdekärnorna i delområde 1 och 5 vilket 
motiverar bedömningen ”högt naturvärde”. 
 
 
Delområde 2 
Det stora inslaget av de hotade arterna alm och i viss mån ask ger bedömningen: Påtagligt 
naturvärde trots stor mänsklig påverkan och avsaknad av värdeelement som död ved, gamla 
träd mm. 
 
 
Delområde 3 och 4 
Områden som domineras av hårdgjorda ytor som inte bidrar till den biologiska mångfalden i 
området på ett positivt sätt. Undantagen utgörs av de planterade lindarna och oxlarna i 
delområde 4 samt den lavflora som utvecklas på trädens stammar. Detta tillsammans med 
bärande buskar och fågelbon ger bedömningen ”visst naturvärde” i delområde 4. 
 
 
Delområde 6 
Det artrika busk- och lövträdskiktet och ett fågelbo motiverar ”visst naturvärde”.  
 
 
Fladdermöss 
Förekomsten av lämpliga koloniplatser är sannolikt låg men flera grova träd kan i framtiden 
utveckla lämpliga håligheter och därmed förbättra förutsättningarna för fladdermöss 
avsevärt. Idag spelar Pampas Södra Ekelund trots allt med stor sannolikhet en roll för 
fladdermössens spridningsmöjligheter i närområdet. Men förutsättningarna skulle kunna 
förbättras. Fladdermusrapporten slår fast följande: 
 
Ett sätt att förbättra förutsättningarna för fladdermössen vore att förstärka den gröna 
infrastrukturen mellan områden som redan idag hyser en rik fladdermusfauna. Man kan 
också sätta upp koloniplatser (holkar och fladdermushus). 
 
Pampas Södra Ekelund skulle då få större betydelse för fladdermössens spridning mellan 
områden som redan idag är viktiga fladdermuslokaler - Huvudsta gård, Stockholms norra 
begravningsplats och Hagaparken är tre exempel. 
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Bild 1 

Förekomst av jätteekar (>1m diameter) - ett exempel på fragmenterad natur i den urbana miljö där 
Pampas Södra Ekelund utgör en viktig del. Kartan bör kompletteras med minst två jätteekar från 
Pampas Södra Ekelund. Närmare bestämt i inventeringsområdets delområde 1 respektive 5. Dessa 
träd är markerade på kartan i bilaga 4. 
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Artförteckning 
Nedan redovisas ett urval arter som genom sina miljökrav signalerar höga naturvärden eller 
är intressanta på annat sätt i området Pampas Södra Ekelund. De här arterna har 
tillsammans med biotopens värdefulla strukturer bidragit till naturvärdesbedömningen. 
 
Kärlväxter 
Ask (EN) Ett högvuxet ädellövträd som 2010 togs upp i den nya rödlistan på 

grund av aggressiva angrepp av en svampsjukdom, askskottsjukan, 
som angriper både unga och gamla träd och därmed hotar att 
allvarligt reducera det svenska beståndet. Här växer många, till 
synes friska, skott och unga träd spridda i området. 

 
Skogsalm (CR) Skogsalm är ett vanligtvis högvuxet ädellövträd som 2010 togs upp 

i den nya rödlistan på grund av aggressiva angrepp av en 
svampsjukdom, almsjuka, som sprids av skalbaggen, 
almsplintborre. Svampen angriper endast äldre träd. Till synes 
friska skott och unga träd förekommer i delområde 1, 2 och 5. 
Många lite äldre träd har dött och fallit till marken eller står kvar 
som torrträd. Många av de noterade värdeelementen i bilaga 3 är 
skogsalm.  

 
Lind (S) Linden är värmeälskande och lever i inlandet ofta en undanskymd 

tillvaro vid sydvända berg. Vid Pampas Marina noterades tre 
planterade lindar intill Ekelundsvägen – värdeelement 39 i 
delområde 2 samt flera tiotal träd i en ensidig allé i delområde 4. 
Som planterat alléträd är lindens signalvärde dock obetydligt. 

 
 
Myskmadra (S) Väldoftande, lågvuxen ört som är mindre allmän i landskapet 

Uppland. Den är signalart för mullrika ädellövskogar och örtrik 
granskog. I Pampas Södra Ekelund växer ett par hundra exemplar i 
ett bestånd, i delområde 1, nära bebyggelsen i öster.  

 
 
Svampar 
Tallticka (S, NT) Rödlistad signalart som endast växer på levande tallar som är äldre 

än 100 år. Vanligtvis är träd med fruktkroppar av tallticka mer än 
150 år gamla. Arten anses ha minskat och alltjämt vara minskande 
på grund av kortare omloppstider i skogsbruket som resulterar i 
att alltför få träd uppnår tillräckligt hög ålder för att kunna fungera 
som värdträd. Nästan alla tallar i inventeringsområdet är 
potentiella värdträd och den hittades på sex träd i delområde 1 
och på två träd i delområde 5 – se bilaga 3. 
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Ekticka (NT) Rödlistad ticka som i Sverige växer på stammar och ibland även 
grenar av gamla ekar. Den hovformade fruktkroppen kan bli 
mycket gammal (>70 år) och är genom sin form och sitt växtsätt 
relativt lätt att känna igen. Funnen på en jätteek i delområde 1. 

 
 
 
Insekter 
Reliktbock (S, NT) Rödlistad skalbagge som föredrar levande solbelysta exemplar av 

de äldsta och grövsta tallarna. Flera av tallarna i området har 
förutsättningar att hysa reliktbock men de är genomgående lite 
för skuggade. Gnagspår hittades hos ett par träd i delområde 1. 
Vid en riktad inventering av reliktbock i området 2017 noterades 
sju tallar med spår av reliktbock enligt Artportalen. Även i 
delområde 5 finns potentiella värdträd för reliktbock. 

 
Granbarkgnagare (S) Granbarkgnagaren avslöjar sin närvaro genom de cirkelrunda 1,5 

mm stora kläckhålen i bark på gamla grova granar. Centralt i 
delområde 5 hittades de karakteristiska kläckhålen på en gammal 
gran. Granbarkgnagare ska inte förväxlas med granbarkborre som 
i produktionsskogar betraktas som en allvarlig skadegörare. 

 
Fåglar 
Duvhök (NT) Duvhöken kan säkert med framgång jaga exempelvis duva och 

ekorre i den norra delen av inventeringsområdet. Arten har 
många noteringar i Artportalen från inventeringsområdets närhet 
och den häckar emellanåt i inventeringsområdet enligt uppgift 
från kommunekologen i Solna. 

 

 
 
 
 

Faktaruta II 
 
Rödlistans kategorier: 
LC = Livskraftig  
NT = Missgynnad 
VU = Sårbar 
EN = Starkt hotad 
CR = Akut hotad 
RE = Utdöd (Nationellt) 
 
S = Signalart enligt Skogsstyrelsen. Där signalarter förekommer är chansen stor att det finns 
höga naturvärden och att det förekommer sällsynta och hotade arter. Ju fler signalarter som 
förekommer tillsammans desto högre naturvärden signalerar de. 
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Bilagor 
1 Historiska kartor  
2 Miljöbilder 
3 Karta – NVI 
4 Värdefulla träd 
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Bilaga 1 

Historiska kartor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På den häradsekonomiska kartan från förra sekelskiftet framgår det att inventeringsområdet  
då utgjorde den sydligaste delen av ett betydligt större sammanhängande skogsområde - 
Kronoparken Västra skogen som ägdes och förvaltades av staten 
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Ekonomiska kartan från 1950-talet liksom flygbilden från 1960-talet visar att inte 
mycket har hänt sedan 1900-talets början I inventeringsområdets skogsklädda 
västra del. Skogsområdet var större men glesare beskogat än idag och tall var det 
dominerande trädslaget. Gården Ekelund fanns fortfarande kvar. Inventerings-
områdets östra del utgjordes av trädgårdsmark och kolonilotter. Området där 
marinan med biverksamheter idag är belägen var redan för 70 år sedan bebyggt och 
utnyttjat för olika industriella ändamål. 
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Bilaga 2 

Miljöbilder 
 
 Delområde 1 

Alm är en karaktärsart i inventeringsområdet. Den här unga almen har hunnit sätta frö innan den med 
stor sannolikhet kommer att drabbas av almsjukan och dö. 
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En av många åldrade och grova tallar med pansarbark. Den här är värd för den rödlistade signalarten 
tallticka. Många fruktkroppar syns på bilden. 
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Brant avsnitt med ung ädellövskog och inslag av gammal tall. I fältskiktet ett dominerande gräs – 
lundgröe. 
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Innanför brynet har en liten sumpskog utvecklats med klibbal och ask. I förgrunden ung alm och 
blommande löktrav. Fotograferat västerut från Karlbergs strand. 
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I de tunna och näringsfattiga jordlagren kring berghällarna i norr växer ek långsamt bland de grova 
tallarna. I fältskiktet dominerar blåbär och fläckvis även örnbräken. 
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Utsikt över Ulvsundasjön och Kungsholmen från en berghäll i inventeringsområdets västra del. 
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Den lilla sumpskogen i sydost med klibbal och ask. En grov lövhögstubbe centralt i området – 
möjligen är det en ask som dött av askskottsjukan. Svalört och kers täcker marken. 
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Delområde 2 
 

 
Gång- och cykelväg intill delområde 2. Knäckepil och sälg centralt i bilden och ett tätt bestånd med 
alm närmast Essingeleden till vänster. Kvävepåverkad flora med ett stort inslag av ogräsmaskros. 
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Ung alm, klibbal och lönn i norra delen av delområde 2. 
 
 

Delområde 3 och 6 
 
Delområde 3 till höger 
i bilden. Den forna 
kolonimarken 
exploateras nu och 
fungerar tillfälligt som 
uppställningsplats för 
materiel och fordon. 
 
Delområde 6 till 
vänster i bilden. Unga 
lövträd av många 
olika arter. Fågelbon 
förekommer. 
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Delområde 4 
 
Oxel med ett välbyggt skatbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enkel lindallé längs 
Ekelundsvägen. 
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Delområde 4. Ung lindstam med påväxt av tämligen föroreningståliga lavar – vägglav, skrynkellav 
och hjälmrosettlav.  
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Delområde 5 och 3 
 

Delområde 5 fotograferat från gång- och cykelvägen i nordost. Ek, lönn och tall dominerar men 
många andra trädslag förekommer också. Den stängslade P-platsen utgör en liten del av delområde 3 
 
 

Delområde 5 östra delen. 
En grov ek och några 
lågor. Död ved före-
kommer ovanligt 
frekvent här jämfört med 
motsvarande tätortsnära 
skogar i stockholms-
trakten. 
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Delområde 5. 
Karakteristisk fruktkropp av 
den rödlistade signalarten 
tallticka. Naturvårdsart 53 på 
NVI-kartan i bilaga 3. 

 
 



Bilaga 3 Karta - naturvärdesbedömning 

NVI-karta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 Karta - naturvärdesbedömning 

Norra delen. NVI-karta med värdeelement och naturvårdsarter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 Karta - naturvärdesbedömning 

 

Södra delen. NVI-karta med värdeelement och naturvårdsarter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 Karta - naturvärdesbedömning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teckenförklaring 

   Rött - Klass 1. Naturvärdesobjekt med högst naturvärde (förekommer ej i detta område) 

   Rött(transparent) – Klass 2. Naturvärdesobjekt med högt naturvärde, delområdesnummer 

   Orange – Klass 3. Naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde 

   Gult – Klass 4. Naturvärdesobjekt med visst naturvärde 

   Blått – Klass 5. Naturvärdesobjekt med lågt naturvärde  

   Numrerade värdelement och naturvårdsarter  

Inventerat 2018 – delområden med gul begränsningslinje 

Inventerat 2020 – delområden med i huvudsak röd begränsningslinje 

■ 

-



Bilaga 3 Karta - naturvärdesbedömning 

Värdeelement och naturvårdsarter  

1 Ung alm 35 Tallåga 

2 Ung ask 36 Stenskravel (sprängsten). 

3 Fyra gamla grovbarkiga tallar, en med spår av reliktbock 37 Tall 185 cm i omkrets, ev. tallticka, potentiell reliktbockstall. 

4 Grov tall, ung ask 38 Alm 15 - 20 cm i diameter, ung ask 5 - 10 cm i diameter. 

5 Brant med frisk ask ca 30 cm i diameter, rikligt med ung alm 39 Tre planterade lindar 30 - 40 cm i diameter. 

6 Grov knäckepil ca 300 cm i omkrets 40 Ung alm och ask, klibbal, knäckepil. 

7 Tydligt angripen alm (almsjukan) men med livskraftigt stamskott 41 Ung alm ca 10 cm i diameter. 

8 Frisk dubbelalm 2 x 15 cm i diameter 42 Rikligt med ung alm, ung sälg. 

9 Två medelålders ekar > 200 cm i omkrets 43 Ca 30 unga almar 10 - 35 cm i diameter. 

10 Område med ca 15 tallar (150 - 200 år), döda lutande tallar med 
bohål, stående torrtallar, törskatetall, misstänkt reliktbock. 

44 Oxel med skatbo 

11 Asphögstubbe, medelålders aspklon, berghäll. 45 Oxel med skatbo 

12 Vårtbjörkhögstubbe med björkticka och bohål. 46 Ungt träd med skatbo (poppel sp) 

13 Tall med tallticka, tall med reliktbock plus flera tallar med 
pansarbark och plattad krona. 

47 Ung lönn med fågelbo 

14 Tall med tallticka i miljö med senvuxen asp och ek. Hällmark norr 
om 14. 

48 Torrträd och lövlåga 

15 Öppet område med stor mänsklig påverkan - avverkning av 
enskilda träd, kapning av stammar, kojbyggen mm. Gammal grov 
tall, död tall, död ved i form av lågor och torrträd, högrest asp, 
fågelbär. Lönn dominerar. 

49 Relativt grov ek, < 300 cm i omkrets, torrträd (lönn?) 

16 Tall med tallticka, unga almskott, kapad sälglåga med ticka. 50 Torrgran, relativt grov tall > 100 år. 

17 Unga almskott, relativt grov dubbelsälg. 51 Grov tall 222 cm i omkrets, ca 150 år, tallåga 

18 Unga askskott, sälglåga, myskmadra (S). 52 Jätteek, 342 cm i omkrets, gnagmjöl på bark som tyder på mulm, 
korkmussling 

19 Grov ek ca 340 cm i omkrets, ekticka (NT) 53 Klen men gammal tall, ca 150 år, tallticka 

20 Relativt grov ek - 285 cm i omkrets, bok ca 30 cm i diameter. 54 Torrträd (lönn?) asp med aspticka 

21 Grov och troligen frisk ask 355 cm i omkrets, grov lönn >200 cm i 
omkrets. 

55 Grävlingsgryt 

22 Grov vidkronig ek ca 300 cm i diameter, rikligt med unga askskott. 56 Grov tall ca 150 år 

23 Frisk ask 170 cm i omkrets, ung alm ca 2 m hög. 57 Tall x 2 ca 150 år 

24 Döda stående almar vid g/c-väg. 58 Tall x 5, ca 150 år 

25 Ung alm ca 3,5 m hög. 59 Grov gran med granbarkgnagare 

26 Rikligt med ung alm och ask i brynet. 60 Några grova torrgranar 

27 Litet sumpskogsavsnitt med klibbal, ask, knäckepil, grov 
lövhögstubbe. 

61 Stensatt grund 

28 Flera högvuxna friska askar i dimensionerna 25 - 35 cm i diameter, 
ung ask 5 - 10 cm i diameter. 

62 Torrgran 

29 Tall med tallticka. 63 Grov tall med pansarbark och tallticka 

30 Frisk dubbelask 20 + 35 cm i diameter. 64 Lövlåga med ticka 

31 Tallåga med död ticka, violticka. 65 Gammal tall, relativt grov lönn >200 cm i omkrets 

32 Tall med tallticka, vispstarr. 66 Fyra gamla tallar ca 150 år 

33 Tall med tallticka, vispstarr. 67 Grov tall med pansarbark ca 150 år 

34 Torrtall med bohål. 68 Område med ung - medelålders hassel 

  69 Planterad murgröna 

 

 

 

 



Bilaga 4 

 

Värdefulla träd i området Ekelund 

Ek Tall Gran 
Stemdiemcte, Slamfl!WOtlet Stamdi~mc1er 

e Minsi 1 m tmimt 314 cm omkrets) * Minst 70 cm (minst 220 cm omk~ts) ♦ Minst 70 cm {minst 220 cm omkrets) 

e M!n.-80<:m (251 Ol 313cmomk101,) * Minst 65 cm (20' bll 219 cm orntoets) ♦ MiM t 65 ctn {204 1111 219cm OtnkletS) 
• Mln,t 70 ,cm (220 111 250 ctn omkUl'IS) * Minst 60 cm (186 bll 203 cm om11;,e.1s} ♦ Mln5t GO om {1ta till 203 cm omktttli) 
• M!nS160cm(1M bt2t9cm omtrets) 
• M!nsa 50 cm (157 ni 187 cm omt ,ets) * Mlntt 50 cm (157 bll 187 cm omkrets) ♦ Minst 50 om ◄157 1111187 cm omktets) 

MlnSI J" tm (107 bl 156 cm omk1e1s) * M1nst ◄0 em (t25WI t56cmomkre-ts) ♦ Minst 40 cm {125 1111 156 cm omkrets) 

,_, k Mlnst 34 cm (109 bll 124 cm omk1e-ts} 

Stamdiomoto, Tall, ungeBillig position (GPS) Tal1symboler med ,vart 
e Mlnsa 1 m (mlnSt '314 ctr1 om1,;nns) Stamdi!!Jmeter kant ä r ,nmätta, medan N 
• Minst 70cm (220 bl 249 cm oml:1etJ) ;+_ Minst 70 cm (minst 220 em omkrets) telt.Jymbolef utan svart kant 

i M!nst 65 cm (204 11" 2 t9 cm omkre1s) är inventerade med GPS 

(Cl or10ro10 2015 ~~r,o. och byggnod .. Min,t 60 cm (188 fin 203 cm omk1ffl} med läg1e noggrannhet 

töNaltnmgen. Bearbetning mJIJö-
':+ Minst 50 cm {157 tlll 187 cm omkrets) 
► Mlnst 40 cm(12~1!II Hl6cmomkfetl) 

6vervaf<ningsenhe.ten. 2016 Minst 34 em ( 108 l!H 124 cm omkfets) 
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Förord 
Denna utredning är gjord av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. SLB-analys 
är även operatör för Östra Sveriges Luftvårdsförbunds system för övervakning och 
utvärdering av luftkvalitet inom luftvårdsförbundets geografiska område.  

Uppdragsgivare för utredningen är Iterio AB [1]. Har reviderats efter synpunkter från 
uppdragsgivare samt uppdaterade uppgifter.
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Sammanfattning 
Väster om Ekelundsvägen norr om Pampas Marina i Huvudsta finns för närvarande 
kontorsbyggnader, båtvarvsverksamhet och parkeringsytor. Där planeras nu flertalet nya 
byggnader att byggas inom detaljplanen för Huvudsta 4:28 m.fl. Den nya stadsdelen 
planeras innehålla framförallt bostäder, men även kontor, butikslokaler, förskolor och 
restauranger. SLB-analys har på uppdrag av Iterio genomfört beräkningar för hur 
planförslaget kommer att påverka luftkvaliteten i området.  

Beräkningarna har gjorts för halter i luften av partiklar och kvävedioxid, vilka omfattas av 
de miljökvalitetsnormer som är svårast att klara i Stockholmsområdet. Beräkningarna 
redovisas för ett ”nuläge” (2020) samt ett ”nollalternativ” och ett ”utbyggnadsalternativ” 
år 2040. I nollalternativet undersöks effekterna av framtida ändringar i trafikens mängd och 
sammansättning. I utbyggnadsalternativet studeras effekten av den planerade bebyggelsen 
tillsammans med framtida ändringar i trafiken. 

För att uppskatta effekten av planområdets topografi, spridningen av vägutsläpp på broar, 
samt bebyggelsens påverkan på spridningen av utsläppen har beräkningar utförts med en 
3D-modell (MISKAM). Planerade byggnader påverkar spridningen av luftföroreningar 
främst vid fasader mot Ekelundsvägen, där det lokala trafikflödet är som störst och där 
haltbidraget från E4.20 har störst påverkan.  

Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, klaras vid planerad bebyggelse år 2040 
För PM10 finns två olika normvärden definierade i Luftkvalitetsförordningen. Det som 
vanligtvis är svårast att klara i Stockholmsområdet gäller för dygnsmedelvärden − som inte 
får överstiga 50 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter) fler än 35 dygn under ett kalenderår. 

I nuläget år 2020 överskrids miljökvalitetsnormen för PM10 längs delar av E4.20 
Essingeledens vägbana. För aktuellt planområde klaras miljökvalitetsnormen för PM10. 

I nollalternativet år 2040 överskrids normen på delar av E4.20 Essingeledens vägbana. I 
övriga beräkningsområdet beräknas normen klaras. 

I utbyggnadsalternativet uppförs nya byggnader längs med Ekelundsvägen. De högsta 
halterna av PM10 har beräknats på delar av E4.20’s vägbana där miljökvalitetsnormen 
överskrids. Vid planerade bostäder klaras däremot normen och högst halter har beräknats 
vid bebyggelse med fasad mot Ekelundsvägen.  

Vid bebyggelsen i planförslaget uppgår halterna av PM10 invid husfasad till 20–30 µg/m3 
under det 36:e värsta dygnet, vilket kan jämföras med motsvarande miljökvalitetsnorm på 
50 µg/m3.  

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2, klaras år 2040 
För NO2 finns tre olika normvärden definierade i Luftkvalitetsförordningen. Det som 
vanligtvis är svårast att klara i Stockholmsområdet gäller för dygnsmedelvärden − som inte 
får överstiga 60 µg/m3 fler än 7 dygn under ett kalenderår. 

I nuläget år 2020 överskrids miljökvalitetsnormen för NO2 endast på delar av E4.20’s 
vägbana där folk inte har tillåtelse att vistas. För aktuellt planområde klaras normen.  
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Till år 2040 förväntas utsläppen av kväveoxider från trafiken minska till följd av skärpta 
avgaskrav. Detta bidrar till att miljökvalitetsnorm för NO2 beräknas klaras med god 
marginal i planområdet både för nollalternativet och utbyggnadsalternativet. 

Vid bebyggelsen i planförslaget uppgår halterna av NO2 invid husfasad längs 
Ekelundsvägen till 15–24 µg/m3 under det 8:e värsta dygnet, vilket kan jämföras med 
motsvarande miljökvalitetsnorm på 60 µg/m3.  

Miljökvalitetsmål 
Miljökvalitetsmål har beslutats av riksdagen och preciserar luftföroreningshalter för bl.a. 
PM10 och NO2 som är strängare än motsvarande normvärden. Miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som är vägledande. 

Vid utbyggnad enligt planförslaget år 2040 beräknas att miljökvalitetsmålen för PM10 
klaras inom aktuellt planområde; detta gäller både årsmedelvärdet och antalet höga 
dygnsmedelvärden. För NO2 finns miljömål definierade för årsmedelvärde och antal höga 
timmedelvärden. I det undersökta planförslaget klaras miljökvalitetsmålen även för NO2. 

Diskussion 
Jämfört med nuläget visar trafikprognosen för år 2040 på ett minskat trafikflöde på E4.20 
Essingeleden medan trafiken ökar på Ekelundsvägen. Samtidigt förväntas utsläppen av 
kvävedioxid minska tack vare renare fordon. Halten av partiklar (PM10) påverkas mindre 
av beslutade avgaskrav då huvuddelen av föroreningarna kommer från slitagepartiklar och 
uppvirvling från körbanan. 

På Ekelundsvägen ökar trafiken år 2040 samt att en förtätning sker då de nya byggnaderna 
hamnar närmare vägen i utbyggnadsalternativet. Trots detta beräknas miljömålet att klaras 
längs Ekelundsvägen framgent, men med väldigt knapp marginal. Planförslaget innebär 
också en viss avskärmande effekt gentemot vägutsläppen som till största del sker på öster 
sida om byggnaderna. Det innebär att halterna är högre vid fasader som vetter mot 
Ekelundsvägen medan halterna vid fasader som vetter från Ekelundsvägen har lägre halter 
än i nollalternativet. Sammanfattningsvis ökar dygnsmedelhalterna endast med enstaka 
mikrogram invid Ekelundsvägen i och med byggnadernas uppförande tack vare att den 
huvudsakliga trafiken återfinns en bit bort från de planerade byggnaderna. 

Osäkerheter för beräkningarna 
I beräkningarna finns betydande osäkerheter vad gäller prognoser för trafikflöden och 
framtida utsläpp från vägtrafiken, t.ex. när det gäller utvecklingen och användningen av 
olika bränslen, motorer och däck. Vad gäller sammansättning av olika fordonstyper och 
andelen dieselfordon följer beräkningarna Trafikverkets prognoser för år 2040. För 
framtida däckanvändning har antagits en dubbdäcksandel vintertid på 40 % på lokalgator, 
vilket är det som uppmätts år 2018/2019 av SLB-analys vid Råsundavägen i Solna. På 
större trafikleder såsom E4.20 Essingeleden har dubbdäcksandelar på 50 % använts. Det är 
något högre dubbdäcksandelar än lokalgator, vilket stöds av Trafikverkets mätningar. Vissa 
mindre justeringar av planförslaget har gjorts sedan beräkningarna som medför ökade 
felmarginaler på enstaka mikrogram för dygnsmedelhalterna. Det föreligger därmed ingen 
risk att halter över normgränser i och med förändringarna. 
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Inledning 

Ekelund ligger centralt placerat med närhet till Mälaren, Kungsholmen och Västra skogens 
tunnelbana – strax norr om Pampas Marina i Solna. Idag finns här en varierad bebyggelse 
med hamnverksamhet, kontor och vägar med mera som planeras att förnyas inom 
detaljplanen för Huvudsta 4:28. Den nya stadsdelen planeras innehålla framförallt bostäder, 
men även butikslokaler, förskolor och restauranger samt en möjlig sekundär 
tunnelbaneentré till Västra skogen.  

I denna utredning har beräkningar gjorts av luftföroreningshalter (partiklar, PM10, och 
kvävedioxid, NO2) i området för den kommande bebyggelsen. Beräkningarna har gjorts för 
ett ”nuläge” år 2020, ett ”nollalternativ” och ett ”utbyggnadsalternativ” år 2040. I 
nollalternativet behålls nuvarande bebyggelse i området. Beräknade halter har jämförts 
med gällande miljökvalitetsnormer för PM10 och NO2 enligt Luftkvalitetsförordningen [2]. 
Inga beräkningar har gjorts för att uppskatta förändringar i luftkvalitet i anslutande områden 
till följd av den planerade utbyggnaden. 

Utifrån beräknade halter har även en bedömning gjorts för hur människor som vistas i 
området kommer att exponeras för luftföroreningar, enligt Länsstyrelsens vägledning för 
detaljplaneläggning med tanke på luftkvalitet 3. 
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Beräkningsunderlag 

Planområde och trafikmängder 
Planområde med förslag till ny bebyggelse (utbyggnadsalternativet) framgår av Figur 1. 
På respektive byggsektion av den planerade bebyggelsen i Figur 1 står byggnadshöjd 
angivet som plushöjd avrundat i antal meter. Sedan beräkningarna genomförts har 
förslaget justerats. Aktuell situationsplan avviker något mot planförslaget som användes i 
beräkningarna. Förändringen i strukturen består främst av mindre justeringar i hushöjd. 
Avståndet från Ekelundsvägen är oförändrat. Se avsnittet ”Diskussion och slutsatser” sid 
25 vad detta innebär för resultaten. Nollalternativet framgår av Figur 2.  

Prognoser för trafikflöden för lokalgator och vägar i området för utbyggnads- och 
nollalternativet år 2040 framgår av Figur 3 samt Tabell 1. Trafiken har ändrats något sedan 
beräkningarna genomfördes. I Tabell 1 anges både den trafik som använts i beräkningarna 
samt de aktuella siffrorna inom parantes. Skillnaden är max än 100 fordon fler för vissa 
gator och andra gator har färre fordon efter revideringen. En mindre stickgata har helt 
försvunnit. Den primära trafiken på tex Ekelundsvägen och Essingeleden, som påverkar 
halterna, är oförändrad. Skillnaden pga. ändrad trafik inom planområdet är försumbar. 

Skillnaderna i trafik mellan nollalternativet och utbyggnadsalternativet år 2040 består dels 
i att det skapas nya lokalgator med mindre trafikmängder. Utöver detta så varierar 
trafikmängden längs Ekelundsvägen beroende på trafik in och ut från planområdet. Den 
variationen ingår inte i nollalternativet. Trafiken på Essingeleden uppgår till 73 000 
fordon/årsmedeldygn. På Essingeledens ramper (i båda riktningarna) är trafikmängden 
19 300 fordon/årsmedeldygn. Trafikprognoserna har erhållits från beställaren [1].  

Figur 1. Planområde som använts i beräkningarna (utbyggnadsalternativet) för ny 
bebyggelse i Ekelund-Pampas i Solna år 2040. Byggnadshöjd angiven som plushöjd i 
antal meter över nollplanet framgår för de planerade byggnaderna. 
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Figur 2. Planområdet som nollalternativ år 2040, dvs. utbyggnaden är inte genomförd.  

 
Figur 3. Prognoser för totala trafikflöden som årsmedeldygn för lokalgatorna i 
utbyggnadsalternativet år 2040 då planen är genomförd [1]. Notera att trafikflöden inom 
planområdet justerats något sedan beräkningarna utfördes, vilket framgår i tabellen 
nedan. 
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Tabell 1. Prognoser för totala trafikflöden som årsmedeldygn för nollalternativet 
respektive utbyggnadsalternativet år 2040. Trafik som ändrats sedan beräkningar gjordes 
framgår inom parantes (aktuell trafik). Trafik som använts i både nollalternativet och 
utbyggnadsalternativet är markerade med x i tabellen. 

Väg Årsdygnstrafik 
(ÅDT) 

Andel tung 
trafik (%) 

Hastighet 
(km/h) 

Ingår i 
nollalternativet 

Karlbergs strand 250 4 30 x 

Essingeleden 73000 10 70 x 

Ramper (båda riktningar) 19300 9 70 x 

Pampaslänken 9300 9 70 x 

Ekelundsvägen N 7500 8 40 
 

Ekelundsvägen M 6600 8 40 
 

Ekelundsvägen S 5700 8 40 x 

Hamnallén N 300 (250*) 7 30 
 

Hamnallén M 100 (180*) 7 30 
 

Hamnallén S 420 7 30 
 

Stickgata N 100 (80*) 7 30 
 

     
Infart N V 400 (350*) 7 30 

 

Infart N Ö 1000 (900*) 4 30 
 

Stickgata S 400 (0*) 7 30 
 

Infart S V 500 (600*) 7 30 
 

Infart S M 1400 (1500*) 4 30 
 

Infart S Ö 1500 (1550*) 4 30 
 

Lokalgata 1 n 300 4 30 
 

Lokalgata 1 s 60 7 30 
 

Lokalgata 2 180 (100*) 7 30 
 

*aktuell trafikprognos, 2022-04-11 

Spridningsmodeller för nuläge år 2020 och urban bakgrund år 2040 
Beräkningar av luftföroreningshalter för år 2020 har gjorts med en gaussisk 
spridningsmodell och med en gaturumsmodell, båda integrerade i Airviro [4]. 
Meteorologin 4.1). HBEFA [8] är en europeisk emissionsmodell för vägtrafik, som här har 
anpassats till svenska förhållanden. Trafiksammansättningen avseende fordonsparkens 
avgasreningsgrad (olika euroklasser) gäller för år 2020 (nuläget), samt för år 2040 
(nollalternativ och utbyggnadsalternativ). Sammansättningen av olika fordons-typer och 
bränslen, t.ex. andelen el- och dieselbilar gäller enligt nationella data för år 2020 och år 
2040, framtagna av Trafikverket. Fordonens utsläpp av avgaspartiklar och kväveoxider 
antas minska i framtiden beroende på kommande skärpta avgaskrav som beslutats inom 
EU.  

Slitagepartiklar i trafikmiljö orsakas främst av dubbdäckens hamrande på vägbanan men 
bildas också vid slitage av bromsar och däck. Längs starkt trafikerade vägar utgör 
slitagepartiklarna huvuddelen av PM10-halterna. Under perioder med torra vägbanor 
vintertid kan haltbidraget från dubbdäckslitaget vara 80–90 % av totalhalten PM10. 
Emissionsfaktorer för slitagepartiklar utifrån olika dubbdäcksandelar baseras på 
NORTRIP-modellen [9, 10].  
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SLB-analys gör återkommande mätningar av dubbdäcksandelar i Stockholm [11]. Trenden 
visar att dubbdäcksanvändningen minskat i Stockholmsområdet sedan år 2010. För 
beräkningarna används emissionsfaktorer motsvarande dubbdäcksandelar på 40–50 % för 
personbilar och lätta lastbilar både för år 2020 och 2040. Större infartsleder har något högre 
dubbdäcksandelar än lokalgator, vilket stöds av Trafikverkets för båda 
spridningsmodellerna tas från Airviros vindfältsmodell [4], som drivs av klimatologiska 
vind- och temperaturprofiler. Spridningsmodellen beskrivs i rapport ”Kartläggning av 
luftföroreningshalter i Stockholms och Uppsala län. Beskrivning av spridningsberäkningar 
för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) år 2020 SLB-rapport 44:2020” [16].  

Emissioner 
Emissionsdata utgör nödvändiga indata för alla spridningsmodeller. Beräkningarna med 
beräkningsmodellerna har utgått från Östra Sveriges Luftvårdsförbunds emissionsdatabas 
[7]. I databasen finns detaljerade beskrivningar av utsläpp från bl.a. vägtrafiken, 
energisektorn, industrin och sjöfarten. I Stockholmsregionen är vägtrafiken den 
dominerande källan till luftföroreningar. Emissionsdatabasen innehåller information om 
bl.a. kväveoxider, kolväten samt avgas- och slitagepartiklar.  

Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider och avgaspartiklar är beskrivna med 
emissionsfaktorer år 2040 för olika fordons- och vägtyper enligt HBEFA-modellen (ver.  

mätningar [12].  

Spridningsmodeller med MISKAM för noll- och utbyggnadsalternativet år 
2040 
För att kunna uppskatta vilken effekt den nya bebyggelsen har på spridningen av utsläppen 
från vägtrafiken har beräkningar utförts med hjälp av 3D-modellen MISKAM 
(Mikroskaliges Strömungs- und Aubreitungsmodell) [6]. Modellen är en så kallad CFD-
modell (CFD=Computational Fluid Dynamics) och är ett avancerat modellverktyg som 
används för att beräkna luftföroreningshalter i miljöer med komplicerad geometri som t.ex. 
stadsbebyggelse, vägbroar eller tunnelmynningar. Tekniken har länge använts vid 
aerodynamisk utformning av bilar och flygplan, samt inom en rad andra 
industritillämpningar.  

Beräkningsdomän och upplösning 
Beräkningsdomän är det område för vilket beräkningarna utförts. Domänen i denna 
utredning har en horisontell utbredning på 2400 meter gånger 1300 meter. 
Beräkningsdomänen är centrerad över det nya planområdet. Upplösning på modellen 
varierar beroende på läge i domänen och är som högst, 2 meter mellan varje beräkningsruta, 
inom planområdet för att sedan avta gradvis för omkringliggande områden. Domänens 
vertikala utsträckning sträcker sig mellan marknivå upp till 500 meter. Beräkningscellernas 
vertikala upplösning är 0,5 meter mellan marken och 20 meters höjd. Mellan 20–100 m 
höjd är upplösningen 0,5–2 m. Från 100 meters höjd och uppåt avtar upplösningen 
succesivt från Δz = 2 meter till Δz = 500 meter. En del av den uppbyggda topografin i 
modellen visas i Figur 4. Vid konstruerandet av beräkningsdomänen, val av upplösning och 
utsträckning, har arbetet följt så kallade ”best practice guidelines” för högupplösta 
flödesberäkningar i urban miljö [26].  
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Figur 4. Del av beräkningsdomänen i MISKAM-modellen där befintliga byggnader 
framgår i grått. Exemplet avser nollalternativet. Vägarna syns i lägesmässigt i gult men 
höjden framgår inte i denna figur. Vägar som går ovan mark ingår dock i beräkningarna 
på korrekt höjdnivå. Rutnätet är det som använts i beräkningarna för att få fram en halt i 
varje ruta. 

 

Strömnings och spridningsberäkningar 
Strömningsberäkningar genomfördes för 36 olika vindriktningar, 0°, 10°, 20° o.s.v. 
Vindhastigheten sattes till 10 m/s på 100 meters höjd över marken. Detta resulterade i 36 
olika tredimensionella strömningsfält. För var och ett av dessa strömningsfält beräknades 
spridningen av luftföroreningar från vägtrafiken. 

Emissionerna från vägnätet representeras i beräkningarna av så kallade volymkällor. Inom 
volymerna, som sträcker sig 3 meter över vägbanan, antas utsläppen från fordonen vara 
homogent fördelade och momentant omblandade. 

Meteorologi 
MISKAM har en funktion som gör det möjligt att utifrån meteorologiska mätdata göra en 
statistisk skalning av de beräknade spridningsfallen, och få fram en beräknad årsmedelhalt. 
De meteorologiska mätningarna har hämtats från en 50 meter hög mast i Högdalen i södra 
Stockholm. När luftföroreningshalter jämförs med miljökvalitetsnormer ska halterna vara 
representativa för ett normalår. Som indata till den statistiska omskalningen i MISKAM 
har därför meteorologiska mätdata från en tioårsperiod (1998–2008) använts. 

Den statistiska skalningen baseras på uppmätt vindriktning, vindhastighet och luftens 
temperaturskiktning. Luftens skiktning är viktig eftersom den är har stor inverkan på hur 
den vertikala omblandningen och luftföroreningar sprids i höjdled. Vid neutral skiktning är 
den höjdmässiga temperaturförändringen sådan att vertikala luftrörelser är opåverkade, det 
vill säga de varken dämpas eller förstärks. Stabil skiktning innebär att den vertikala 
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omblandningen motverkas. Vid instabil skiktning gynnas vertikal omblandning, och 
luftföroreningarna i luften späds snabbt ut. 

I Stockholmsregionen är vindar från syd till väst de vanligaste, vilket innebär att i den 
statistiska skalningen ges spridningsfall för dessa vindriktningar en hög viktning.  

Urbana bakgrundshalter 
MISKAM-modellen beräknar bara halterna utifrån de lokala utsläppen från trafiken inom 
beräkningsområdet. För att ta hänsyn till haltbidragen från utsläppskällor som ligger 
utanför det aktuella området har urbana bakgrundshalter adderats till de beräknade halterna 
av PM10 och NO2. Beräkning av de urbana och regionala bakgrundshalterna i området 
kring nybyggnationen har gjorts utifrån haltberäkningar med Airviros gaussmodell [4] för 
år 2020 och år 2040. Hänsyn har också tagits till intransporten av luftföroreningar till 
regionen utifrån mätningar vid bakgrundsstationen Norr Malma, 15 km nordväst om 
Norrtälje. SLB-analys antar därmed oförändrade bakgrundshalter mellan år 2020 och 2040. 
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Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön. Normerna är 
juridiskt bindande föreskrifter som har utarbetats i anslutning till miljöbalken. De baseras 
på EU:s regelverk om gränsvärden och vägledande värden. Från Luftkvalitetsförordningen 
(SFS 2010:477) [2] framgår att miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluften med 
undantag av arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar. 

Vid planering och beslut ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till 
miljökvalitetsnormen. I plan- och bygglagen anges bl.a. att planläggning inte får medverka 
till att en miljökvalitetsnorm överträds. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid, partiklar (PM10 och PM2.5), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly 13.  

Förutom för PM10, kvävedioxid och ozon är halterna i området i allmänhet så låga att 
miljökvalitetsnormerna för respektive ämne klaras. Miljökvalitetsnormen för kolmonoxid 
överskrids regelbundet vid ett årligt motorevenemang med gamla bilar på Sveavägen i 
Stockholm. I övriga delar av regionen och under övriga tider är halterna av kolmonoxid väl 
under miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa [14, 15]. 

Miljökvalitetsnormer innehåller värden för halter av luftföroreningar både för lång och kort 
tid. Från hälsoskyddssynpunkt är det viktigt att människor både har en låg genomsnittlig 
exponering av luftföroreningar (motsvaras av årsmedelvärde) och att minimera antalet 
tillfällen då de exponeras för höga halter under kortare tid (dygns- och timmedelvärden). 
För att en miljökvalitetsnorm ska klaras får inget av normvärdena överskridas. 

Partiklar, PM10 
Tabell 2 visar gällande miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10, till skydd för hälsa. 
Värdena omfattar ett kalenderårsmedelvärde och ett dygnsmedelvärde. Årsmedelvärdet får 
inte överskridas medan dygnsmedelvärdet får överskridas högst 35 gånger under ett 
kalenderår. I alla mätningar i Stockholms- och Uppsala län har dygnsmedelvärdet av PM10 
varit svårare att klara än årsmedelvärdet. Även 2020 års kartläggning av PM10-halter i 
Stockholms- och Uppsala län visade detta [16]. 

I resultatet som följer redovisas det 36:e högsta dygnsmedelvärdet av PM10 under 
beräkningsåret, vilket inte får vara högre än 50 g/m3 för att miljökvalitetsnormen ska 
klaras. 

Tabell 2. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10, avseende skydd av hälsa [2]. 

Tid för medelvärde Normvärde (µg/m3) Anmärkning 

Kalenderår 40 Värdet får inte överskridas 

Dygn 50 Värdet får inte överskridas fler är 35 dygn per 
kalenderår 
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Kvävedioxid, NO2 
Tabell 3 visar gällande miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO2, till skydd för hälsa. 
Normvärden finns för kalenderårsmedelvärde, dygnsmedelvärde och timmedelvärde. 
Miljökvalitetsnormens årsmedelvärde får inte överskridas och dygns- och timmedelvärdet 
får inte överskridas fler än 7 respektive 175 gånger under ett kalenderår för att normen ska 
klaras. I alla mätningar i Stockholms- och Uppsala län har dygnsmedelvärdet av NO2 varit 
svårare att klara än årsmedelvärdet och timmedelvärdet. Detta bekräftades även i 
kartläggningen av NO2-halter i Stockholms och Uppsala län år 2020 [16]. 

I resultatet som följer redovisas det 8:e högsta dygnsmedelvärdet av NO2 under 
beräkningsåret, vilket inte får vara högre än 60 g/m3 för att miljökvalitetsnormen ska 
klaras.  

Tabell 3. Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO2, avseende skydd av hälsa [2]. 

Tid för medelvärde Normvärde (µg/m3) Anmärkning 

Kalenderår 40 Värdet får inte överskridas 

Dygn 60 Värdet får inte överskridas fler är 7 dygn per 
kalenderår. 

Timme 90 Värdet får inte överskridas fler än 175 timmar per 
kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig 
överstiger 200 µg/m3 under en timme fler än 18 
gånger under ett kalenderår 
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Miljökvalitetsmål 
Sveriges miljömål är definierade av riksdagen och är vägledande för miljöarbetet mot en 
hållbar utveckling och Agenda 2030. Agenda 2030 har beslutats av FN:s generalförsamling 
och innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att nå en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030 [24]. Sveriges miljömål består av 
ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom bl.a. luftföroreningar 
och klimat [17]. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tar sikte på året 2030 och det 
är även nästa hållpunkt för miljömålen [24]. 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft omfattar preciseringar för kvävedioxid, partiklar (PM10 och 
PM2.5), bensen, bens(a)pyren, butadien, formaldehyd, marknära ozon, ozonindex och 
korrosion [17]. Halterna av luftföroreningar ska inte överskrida lågrisknivåer för cancer 
eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och 
kulturföremål. Miljökvalitetsmålet med preciseringar ska vara vägledande för 
myndigheter, kommuner och andra aktörer.  

Partiklar, PM10 
Tabell 4 visar miljökvalitetsmål för partiklar, PM10, till skydd för hälsa. Värdena omfattar 
ett kalenderårsmedelvärde och ett dygnsmedelvärde. För att målet ska uppnås ska 
årsmedelvärdet inte överskridas och dygnsmedelvärdet inte överskridas fler än 35 gånger 
under ett kalenderår. I alla mätningar i Stockholms- och Uppsala län har årsmedelvärdet av 
PM10 varit svårare att klara än dygnsmedelvärdet. Även 2020 års kartläggning av PM10-
halter i Stockholms- och Uppsala län visade detta [16]. 

Tabell 4. Miljökvalitetsmål för partiklar, PM10 [17]. 

Tid för medelvärde Målvärde (µg/m3) Anmärkning 

Kalenderår 15  

Dygn 30 För att målet ska nås ska antal dygn med halt  
>30 µg/m3 inte vara fler än 35 per kalenderår  

Kvävedioxid, NO2 
Tabell 5 visar gällande miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2, till skydd för hälsa. 
Miljökvalitetsmål finns preciserade för kalenderårsmedelvärde och timmedelvärde. För att 
målet ska uppnås ska årsmedelvärdet inte överskridas och timmedelvärdet inte överskridas 
fler än 175 timmar under ett kalenderår. I alla mätningar i Stockholms- och Uppsala län har 
målet för timmedelvärdet av NO2 varit svårare att klara än årsmedelvärdet. Även 2020 års 
kartläggning av NO2-halter i Stockholms- och Uppsala län visade detta [16]. 

Tabell 5. Miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2 [17]. 

Tid för medelvärde Målvärde (µg/m3) Anmärkning 

Kalenderår 20  

Timme 60 För att målet ska nås ska antal timmar med halt  
>60 µg/m3 inte vara fler än 175 per kalenderår 
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Hälsoeffekter av luftföroreningar 
Det finns tydliga samband mellan luftföroreningar och effekter på människors hälsa. I en 
nyligen publicerad studie [18] beräknas luftföroreningar orsaka cirka 7600 förtida dödsfall 
per år i Sverige.  

Effekter på hälsan har konstaterats även om luftföroreningshalterna underskrider gällande 
gränsvärden; renare luft sparar liv och innebär en bättre hälsa för flertalet [19]. Barn är mer 
känsliga än vuxna eftersom de generellt tillbringar mer tid utomhus samt att deras lungor 
inte är färdigutvecklade [20]. Människor som redan har sjukdomar i hjärta, kärl och lungor 
riskerar att bli sjukare av luftföroreningar [19]. Äldre människor löper större risk än yngre 
att få en hjärt- och kärlsjukdom och risken att dö i förtid av sjukdomen ökar om de utsätts 
för luftföroreningar [19]. Luftföroreningar kan utlösa astmaanfall hos både barn och vuxna 
[21].  
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Resultat 
Figur 5 till Figur 19 visar beräknade totala halter av partiklar, PM10, och kvävedioxid, 
NO2, i området för nuläge år 2020, nollalternativ år 2040 och för utbyggnadsscenariot år 
2040. I den totala halten ingår lokala bidrag från vägtrafiken samt haltbidrag från regionen 
och intransport av luftföroreningar från andra länder. Halterna är beräknade 2 meter ovan 
mark vid ett meteorologiskt normalår.  

Nuläge, halter av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, år 2020 
Figur 5 och Figur 7 visar beräknad halt av PM10 och NO2 under det 36:e respektive 8:e 
värsta dygnet för nuläget år 2020. Miljökvalitetsnormen för dygn är svårast att klara i länet. 
I beräkningarna för nuläget, som är gjorda med en enklare beräkningsmodell än 
nollalternativet och utbyggnadsalternativet, tas ingen hänsyn till att delar av vägutsläppen 
sker på broar. Det innebär att halterna är överskattade 2 meter ovan mark. Vid aktuellt 
planområde, som ligger relativt långt från broar, bedöms den aspekten ha liten inverkan på 
beräknade halter.  

Beräknade halter visar att miljökvalitetsnormen för PM10 klaras i hela beräkningsområdet. 
NO2 överskrids på delar av E4.20 Essingeleden men klaras i aktuellt planområde.  

Jämförelse med de vägledande miljömålen kan göras i Figur 6 för PM10 årsmedelvärde 
och i Figur 9 för NO2 timmedelvärde, de tidsupplösningar som är svårast att uppnå i länet. 
De nationella miljömålen för PM10 respektive kvävedioxid uppnås i nuläget i området 
Pampas-Ekelund, där ny bebyggelse planeras.  

 

Figur 5. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³) under det 36:e värsta 
dygnet för nuläget år 2020. Överskrider halten 50 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. 
Är halten högre än 30 µg/m3 uppnås inte miljömålet.  
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Figur 6. Beräknad årsmedelhalt år 2020 av partiklar, PM10 (µg/m³). Överskrider halten 
40 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 15 µg/m3 uppnås inte 
miljömålet. 
 

 
Figur 7. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) under det 8:e värsta 
dygnet för nuläget år 2020. Överskrider halten 60 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. 
Miljömål finns inte definierat för dygnsupplösning. 
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Figur 8. Beräknad årsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) för nuläget år 2020. 
Överskrider halten 40 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 20 µg/m3 
uppnås inte miljömålet.  
 

 
Figur 9. Beräknad timmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) för den 176:e värsta timmen 
för nuläget år 2020. Överskrider halten 90 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är 
halten högre än 60 µg/m3 uppnås inte miljömålet.  
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Nollalternativ - halter av partiklar, PM10, år 2040 
Jämförelse med miljökvalitetsnormen och nationella miljömål för PM10  
Figur 10 visar beräknad halt av PM10 under det 36:e värsta dygnet för år 2040 utan ny 
bebyggelse. Figur 11 visar beräknad årsmedelhalt av PM10. 

Beräkningarna visar att miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids inom delar av 
vägområdet för E4.20 Essingeleden år 2040. Inom området som planeras att bebyggas 
beräknas miljökvalitetsnormen att klaras med god marginal.  Längs med Ekelundsvägen 
har dygnsmedelhalter mellan 25–30 µg/m3 PM10 beräknats. Dygnsmedelhalter beräknade 
väster om Ekelundsvägen, i området där nya byggnader planeras, är i intervallet 20–25 
µg/m3.  

Jämförelse med de vägledande miljömålen kan göras i Figur 10 och Figur 11. Miljömålet 
för årsmedelvärde är svårast att uppnå. Miljömålet för PM10 uppnås inte på vägområdet 
för E4.20 inklusive av- och påfart. Inom planområdet Pampas-Ekelund klaras miljömålet 
däremot. 

 

Figur 10. Nollalternativ. Beräknad dygnsmedelhalt år 2040 av partiklar, PM10 (µg/m³) 
under det 36:e värsta dygnet. Överskrider halten 50 µg/m3 överskrids 
miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 30 µg/m3 uppnås inte miljömålet. 
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Figur 11. Nollalternativ. Beräknad årsmedelhalt år 2040 av partiklar, PM10 (µg/m³). 
Överskrider halten 40 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 15 µg/m3 
uppnås inte miljömålet.   
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Nollalternativ - halter av kvävedioxid, NO2, år 2040  
Jämförelse med miljökvalitetsnormen och nationella miljömål för NO2  
Till år 2040 förväntas utsläppen av kväveoxider minska generellt på grund av en 
förväntad renare fordonsflotta utifrån redan beslutade utsläppskrav.  

Figur 12 visar beräknad halt av NO2 under det 8:e värsta dygnet för år 2040 utan ny 
bebyggelse. Figur 13 och Figur 14 visar beräknad års- respektive timmedelhalt. 

Beräkningarna visar att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid klaras i nollalternativet år 
2040. Högst halter har beräknats på vägbanan för E4.20 Essingeleden. 
Dygnsmedelhalterna på Ekelundsvägen har beräknats till 18–24 µg/m3 NO2 jämfört med 
normen 60 µg/m3. Väster om Ekelundsvägen är halterna lägre, 12–18 µg/m3 NO2. 

Jämförelse med miljömålen kan göras i Figur 13 och Figur 14. Miljömålet för NO2 
timme, som är svårast att nå, uppnås inom hela beräkningsområdet. 

 

 
Figur 12. Nollalternativ. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) under det 
8:e värsta dygnet år 2040. Överskrider halten 60 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. 
Miljömål för dygnsmedelvärde saknas. 
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Figur 13. Nollalternativ. Beräknad årsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) år 2040. 
Överskrider halten 40 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 20 µg/m3 
uppnås inte miljömålet.  
 

 
Figur 14. Nollalternativ. Beräknad timmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) under den 
176:e värsta timmen år 2040. Överskrider halten 90 µg/m3 överskrids 
miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 60 µg/m3 uppnås inte miljömålet.  
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Utbyggnadsalternativ - halter av partiklar, PM10, år 2040 
Jämförelse med miljökvalitetsnormen för PM10  
Figur 15 visar beräknad halt av PM10 under det 36:e värsta dygnet för år 2040 med ny 
bebyggelse. Figur 16 visar beräknad årsmedelhalt. 

Beräkningarna visar att miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids på delar av vägbanan 
för E4.20 Essingeleden år 2040 men klaras i utbyggnadsalternativet intill de planerade 
byggnadernas fasader. Inom planområdet beräknas högst halter längs med Ekelundsvägen 
som har dygnsmedelhalter mellan 25–30 µg/m3 PM10. Beräknade dygnsmedelhalter inom 
det planerade bostadsområdet är i intervallet 20–25 µg/m3.  

Jämförelse med nationella miljömål för PM10  
Jämförelse med miljömålen kan göras i Figur 15 och Figur 16. Miljömålet för 
årsmedelvärde är svårast att uppnå (se Figur 16). Med mycket liten marginal beräknas 
miljömålen för dygnsmedelvärde och årsmedelvärde att uppnås intill fasad vid alla 
planerade byggnader. Miljömålet för PM10 uppnås inte inom vägområdet för E4.20 samt 
dess av- och påfartsramper med omnejd. 

    

 
Figur 15. Utbyggnadsalternativ. Beräknad dygnsmedelhalt år 2040 av partiklar, PM10 
(µg/m³) under det 36:e värsta dygnet. Överskrider halten 50 µg/m3 överskrids 
miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 30 µg/m3 uppnås inte miljömålet. Beräkningarna 
har gjorts för ett tidigare planområdesförslag som bedöms ge snarlika halter, se sidan 4 
och sidan 25. 
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Figur 16. Utbyggnadsalternativ. Beräknad årsmedelhalt år 2040 av partiklar, PM10 
(µg/m³). Överskrider halten 40 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 
15 µg/m3 uppnås inte miljömålet. Beräkningarna har gjorts för ett tidigare 
planområdesförslag som bedöms ge snarlika halter, se sidan 4 och sidan 25.   
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Utbyggnadsalternativ - halter av kvävedioxid, NO2, år 2040  
Jämförelse med miljökvalitetsnormen för NO2  
Till år 2040 förväntas utsläppen av kväveoxider från trafiken minska till följd av skärpta 
avgaskrav. Detta gör att den trafikökningen som förväntas år 2040 inte påverkar NO2-
halterna i samma grad som för halterna av PM10.  

Figur 17 visar beräknad halt av NO2 under det 8:e värsta dygnet för år 2040 med ny 
bebyggelse. Figur 18 och Figur 19 visar beräknad års- respektive timmedelhalt. 

Beräkningarna visar att miljökvalitetsnormen för PM10 klaras i hela området kring 
planerad bebyggelse år 2040. Högst halter har beräknats på och intill E4.20 Essingeleden. 
Dygnsmedelhalten invid fasad vid planerad bebyggelse längs med Ekelundsvägen har 
beräknats till som mest 18–24 µg/m3 NO2 jämfört med normen 60 µg/m3.  

Jämförelse med nationella miljömål för NO2  
Jämförelse med miljömålen kan göras i Figur 18 och Figur 19. Miljömålet för NO2 timme, 
som är svårast att nå, och målet för NO2 årsmedelvärde uppnås inom planområdet och även 
hela beräkningsområdet. För dygnsmedelhalter, Figur 18, finns inga definierade miljömål 
men de beräknade halterna inom planområdet är under både övre och nedre 
utvärderingströskeln (36 µg/m3 respektive 48 µg/m3). Trösklarna har definierats för att ange 
omfattningen av kontrollen för en miljökvalitetsnorm, till exempel om kontrollen ska ske 
genom mätning, modellberäkning eller objektiv skattning. 

 

 
Figur 17. Utbyggnadsalternativ. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) 
under det 8:e värsta dygnet år 2040. Överskrider halten 60 µg/m3 överskrids 
miljökvalitetsnormen. Miljömål för dygnsmedelvärde saknas. Beräkningarna har gjorts för 
ett tidigare planområdesförslag som bedöms ge snarlika halter, se sidan 4 och sidan 25. 
 

0 50 

Utbyggnad år 
2040 
N02 dygnsmedel 
- 12 - 15 µg/m3 

- 15 - 18 µg/m3 

- 18 - 24 µg/m3 

24 - 30 µg/m3 

30 - 36 µg/m3 

D Vattenytor 

- Befintliga byggnader 

- Planerade byggnader 



SLB 41:2021 - Luftkvalitetsutredning för detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl. i Solna 

 

24 

 

 

Figur 18. Utbyggnadsalternativ. Beräknad årsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) år 
2040. Överskrider halten 40 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 20 
µg/m3 uppnås inte miljömålet. Beräkningarna har gjorts för ett tidigare 
planområdesförslag som bedöms ge snarlika halter, se sidan 4 och sidan 25. 

 

Figur 19. Utbyggnadsalternativ. Beräknad timmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) 
under den 176:e värsta timmen år 2040. Överskrider halten 90 µg/m3 överskrids 
miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 60 µg/m3 uppnås inte miljömålet. Beräkningarna 
har gjorts för ett tidigare planområdesförslag som bedöms ge snarlika halter, se sidan 4 
och sidan 25. 
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Diskussion och slutsatser 

Jämfört med nuläget visar trafikprognosen för år 2040 på ett minskat trafikflöde på 
Essingeleden men en ökning på Ekelundsvägen. Samtidigt förväntas utsläppen av 
kvävedioxid minska tack vare renare fordon. Halten av partiklar (PM10) påverkas mindre 
av beslutade avgaskrav då huvuddelen av föroreningarna kommer från slitagepartiklar och 
uppvirvling från körbanan. 

Miljökvalitetsnormen för PM10 och NO2 klaras vid samtliga planerade byggnader. För 
PM10 överskrids normen på E4.20’s Essingeledens vägbana, men den planerade 
bebyggelsen ligger så pass långt ifrån att renare luft hinner blandas in innan luftmassan når 
de närmsta husen.  

I utbyggnadsalternativet uppnås de nationella miljömålen både för PM10 och för 
kvävedioxid vid den nya bebyggelsen.  

Skillnader mellan noll- och utbyggnadsalternativ 
När bebyggelse uppförs längs en väg skapas en barriär och utvädringen av luftföroreningar 
kan försämras. Beräkningarna för utbyggnadscenarier visar att halterna vid fasad på 
byggnaderna mot Ekelundsvägen samt mellanrum mellan byggnaderna ökar något jämfört 
med nollalternativet. Dygnsmedelhalterna ökar endast med enstaka mikrogram invid 
Ekelundsvägen i och med byggnadernas uppförande tack vare att den huvudsakliga trafiken 
återfinns en bit bort från de planerade byggnaderna. Beräkningarna visar också att 
huskropparna längs med Ekelundsvägen har en avskärmande effekt för bakomliggande 
kvarter där halter är lägre än vid byggnadens fasad mot den trafikerade vägen.  

Exponering 

Även om miljökvalitetsnormerna klaras i planområdet är det bra med så låg exponering av 
luftföroreningar som möjligt för människor som bor och vistas i området. Detta beror på 
att det inte finns någon tröskelnivå under vilken negativa hälsoeffekter kan uteslutas 
Särskilt känsliga för luftföroreningar är barn, gamla och människor som redan har 
sjukdomar i luftvägar, hjärta eller kärl.  

Förskolorna planeras att ligga i norra släntkvarteret och i kontorshuset, vilket innebär att 
de är placerade bort från de mest trafikerade vägarna. Det är lämpliga placeringar av 
förskolorna med följden att barnen får en minskad exponering jämfört med de om de skulle 
vistas vid byggnader som vetter mot Ekelundsvägen.  

Luftintag för ventilation till byggnader som ligger närmast Ekelundsvägen kan med fördel 
placeras i taknivå eller på fasader som vetter från vägen för att minska vägtrafikens 
inverkan på luftmiljön inomhus.  

Förändringar av planförslaget och bedömning av inverkan på beräknade halter 
Beräkningarna visar att aktuella gränsvärden för miljökvalitetsnormer klaras med god 
marginal vid planområdet. Även de nationella miljömålen beräknas att klaras, men med 
mycket liten marginal för PM10. Sedan beräkningarna utfördes har dock situationsplanen 
justerats något. Justeringar i hushöjder har skett medan placeringen gentemot 
Ekelundsvägen är densamma.  Förändringar av enstaka våningsplan påverkar generellt 
utvädringen och därmed halterna litet medan tätare gaturum kan ha större inverkan. De 
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huskroppar som ligger i direkt anslutning till Ekelundsvägen är de som är har relativt störst 
halt-inverkan, där en ökning i hushöjd med cirka 4 meter skett för flera byggnader men ett 
hus har även minskats i höjd med nästan 20 meter.   

De justeringar av byggnadshöjder som gjorts i planförslaget medför ingen risk för 
överskridanden av gränsvärden. Däremot är det möjligt att de vägledande, icke-lagstadgade 
miljömålen för PM10 inte längre klaras vid ökade byggnadshöjder i planförslaget.  
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Osäkerheter i beräkningarna 

Modellberäkningar av luftföroreningshalter innehåller osäkerheter och systematiska fel. 
För att säkerställa kvaliteten i beräkningarna har vi kalibrerat våra modeller genom att 
jämföra beräknade halter med mätningar på platser och under perioder där det finns 
kvalitetssäkrade observationer. Systematiska skillnader mellan observerade och beräknade 
halter har sedan använts för att ta fram korrektionsfaktorer som appliceras på 
modellresultaten. 

Det finns inga fastställda kriterier vad gäller kvaliteten på beräkningar av framtida halter 
vid olika planer och tillståndsärenden. Däremot finns krav på beräkningar för kontroll av 
miljökvalitetsnormer och enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet 
[22] ska avvikelsen i beräknade årsmedelvärden för NO2 vara mindre än 30 % och för 
dygnsmedelvärden ska den vara mindre än 50 %. För PM10 ska avvikelsen vara mindre än 
50 % för årsmedelvärden (krav för dygnsmedelvärden saknas).  

I rapporten SLB 11:2017 [23] presenteras beräkningsmetoderna som används av SLB–
analys vid luftkvalitetsberäkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer. Rapporten 
redovisar också vilka osäkerheter som finns i beräkningarna samt jämförelser mellan 
uppmätta halter och beräknade halter efter att korrektion genomförts. Sammanfattningsvis 
konstateras att de genomsnittliga avvikelserna efter justeringar både för PM10 och NO2 är 
mindre än 10 % från uppmätta halter, vilket betyder att kvalitetskraven på beräkningar för 
kontroll av miljökvalitetsnormer uppfylls med god marginal.  

För de totala halterna i framtidsscenarier bidrar bakgrundshalternas utveckling till 
osäkerheterna. I denna studie har vi antagit oförändrade bakgrundshalter, vilket är en 
förenkling.  
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Uppdrag 
Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller och industribuller, 
för bostäder i Ekelund i Solna. 
 
 
Sammanfattning 
Med föreslagen byggnadsutformning och lägenhetsplanlösning kan bostäder med 
god ljudkvalitet erhållas. Aktuella riktvärden innehålls och Ljudkvalitetsindex för 
projektet kan bli 1,4. 
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1. Sammanfattande bedömning 
De planerade bostäderna utsätts för buller från trafiken på Essingeleden med på- 
och avfartsramper, Pampaslänken, Ekelundsvägen och lokalgator samt 
industribuller från Tomteboda bussdepå och Pampas marina.  
Vid fasaderna närmast Essingeleden blir ekvivalentnivåerna över 65 dB(A). 
Genomgående lägenheter med minst hälften av bostadsrummen mot gårdssidan 
krävs i dessa lägen. Hänsyn har tagits till trafikbullret vid utformningen av 
byggnaderna och med skisserad lägenhetsutformning samt vissa bullerdämpande 
åtgärder kan bostäder med god ljudkvalitet byggas. 
Cirka en tredjedel av lägenheterna får högst 55 dB(A) ekvivalentnivå utanför alla 
bostadsrum. Tretton lägenheter om högst 35 m2 i de fem kvarteren i normalplanet 
får 60 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad. Övriga lägenheter får högst 55 dB(A) 
ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst hälften av 
bostadsrummen. 
Alla lägenheter kan få tillgång till gemensam uteplats och större gård med högst 
70 dB(A) maximal och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Gemensam uteplats med 
högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan skapas på gården. 
Denna uteplats kan behöva tak med ljudabsorbent för att avskärma bullerregnet. 

ÅKE RL O F HALLIN AKUSTIK 
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Den ekvivalenta ljudnivå från Tomteboda bussdepå blir vid planerade bostäder 
lägre än 50 dB(A) dagtid och lägre än 45 dB(A) nattetid. Zon A enligt ”Boverkets 
allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och 
annan verksamhet med likartad karaktär” BFS 2020:2, innehålls. 
De ekvivalenta ljudnivåerna från småbåtshamnen Pampas marina får vid en till två 
veckor på höst och vår vid upptag och iläggning av båtar vid Hamnkvarterets 
närmsta fasad upp mot 50 dB(A). Lägenheterna i dessa lägen bulleranpassas. 
Riktvärdena enligt zon B i BFS 2020:2 innehålls. 
Ljudet från ventilationsanläggningar på och i angränsande kontorsbyggnader 
kommer, att vid behov, att dämpas så att aktuella riktvärden för industribuller 
innehålls.  
Ljudkvalitetsindex med skisserade utformningen, lämplig planlösning samt 
förstärkt trafikbullerisolering kan bli 1,4. Index är högre än minimikravet 1,0 och 
bostäder med god ljudkvalitet kan byggas. 
Väljs trafikbullerisolering motsvarande minimikraven enligt BBR blir 
Ljudkvalitetsindex 0,5. 

2. Bedömningsgrunder 
I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 
möjligheterna att innehålla följande mål/riktvärden. 
Kommentar 
Målen/riktvärdena/ambitionerna nedan, för bedömningen av planerade bostäder 
med avseende på buller, är en översiktlig sammanfattning av aktuella riktvärden 
för trafikbuller samt en förenklad beskrivning av den ambitionsnivå som utgående 
från forskningsresultat bedöms ge mycket god ljudkvalitet med avseende på alla 
typer av utomhusbuller. 

Trafikbuller; enbart Trafikbullerförordningen 2015:216. 
• Högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader till lägenheter större än  

35 m2. 
• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet större än 35 m2. 
• Högst 65 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 
• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Trafikbuller, SFS 2015:216 samt god ljudkvalitet – Exploatörens mål 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid alla bostadsrum för lägenheter större än 
35 m2. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 
hälften av bostadsrummen i lägenhet större än 35 m2 som har över 60 dB(A) 
ekvivalentnivå vid någon sida. 
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• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå utanför minst hälften av bostadsrummen och 
högst 60 dB(A) ekvivalentnivå vid övriga bostadsrum i lägenheter större än 
35 m2. 

• Högst 60 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 
• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
• Högsta trafikbullernivåer inomhus enligt Ljudklass B. 
• Lägst 1,0 Ljudkvalitetsindex. 

Industribuller 

• Bostadslägenheterna har tillgång till ljuddämpad sida. 
• Bostadsbyggnaderna bulleranpassas. 

3. Beräknade trafikbullernivåer 
Beräkningarna av vägtrafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräknings-
modellen, reviderad 1996, Naturvårdsverkets rapport 4653 samt Boverkets och 
SKR:s dokument ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”. Buller från all trafik, 
personbilar, tunga fordon och bussar ingår i beräknade och redovisade 
bullernivåer. Vidare har hänsyn tagits till bullerregnet vid beräkning och 
redovisning av bullernivåerna. 

Ekvivalent ljudnivå - Översikt 
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad har beräknats. På bilaga C01 redovisas de 
dimensionerande ekvivalenta ljudnivåerna vid skisserade byggnader i steg om  
5 dB(A). Vid mest utsatta fasad fås upp mot 70 dB(A). Byggnaderna får dock 
minst en sida med högst 55 dB(A). På ritningen redovisas även ekvivalenta 
ljudnivåer 1,5 m över mark på bostadsgårdar och förskolegård. 
En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom 
på ritningen angivna intervall. 
På gårdsytor i anslutning till bostäderna är ekvivalentnivån högst 55 dB(A). 
Beräkningsnoggrannheten för ekvivalent ljudnivå är + 2 dB(A) varför finare 
indelning än i 5 dB-steg inte är trovärdigt/relevant. 

Maximal ljudnivå 
Den maximala ljudnivån vid fasad har beräknats. Maximalnivån är högst  
15 dB(A) högre än ekvivalentnivån och inte dimensionerande. Ingen särskild 
redovisning görs på ritning. På gårdsytor i anslutning till bostäderna är 
maximalnivån högst 70 dB(A). 
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Ekvivalent ljudnivå – Planlösningar 
På bilagorna C02 – C12 redovisas de ekvivalenta trafikbullernivåerna på 
lägenhetsplaner/normalplan som utgör lägenhetssammansättningen till samrådet. 
Detta är endast exempel på lägenhetsplaner och i bygglovskedet kan efterfrågan 
vara annorlunda och andra planlösningar vara aktuella.  
Redovisningen sker främst för lägen där det inte är uppenbart att riktvärdena kan 
innehållas, dvs. främst där det inte är möjligt/praktiskt att planera genomgående 
lägenheter med minst hälften av bostadsrummen mot sida med högst 55 dB(A) 
ekvivalent och 70 dB(A) maximal ljudnivå. 
På planerna redovisas även de buller- och störningsminskande åtgärder som 
föreslås i vissa lägen för att uppnå god ljudkvalitet. 

4. Buller- och störningsminskande åtgärder 
För att möjliggöra mycket god ljudkvalitet för bostäderna föreslås följande 
åtgärder även om de inte krävs för att innehålla Trafikbullerförordningen.  

Kreativ utformning av djupa balkonger 

Byggnaderna förses av estetiska och bostadsskäl med balkonger. För att dra nytta 
av balkongerna även för bullerdämpning kan balkongerna förses med täta räcken 
och ljudabsorbent i balkongtaken. På detta sätt dämpas trafikbullret vid bostadens 
sida mot balkongen med 5-8 dB(A).  

 
Exempel på minimimått på balkong som dämpar trafikbullret med 5-8 dB(A) vid 
sida mot balkongen. Ljudabsorbent med lägst ljudabsorptionsklass B. Exempel på 
ljudabsorbent 25 mm träullit med ovanliggande 45 mm mineralull. Med 
balkongdjup >1,4xa kan 10 dB(A) dämpning uppnås. 

a 

Ljudabsorbent 
bredd> a 

Tätt räcke 

Sektion 

Lägst 
ljudabsorptionsklass B 
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Teknisk lösning 

Inga tekniska lösningar för att klara aktuella riktvärden är nödvändiga tack vare 
väl genomtänkt byggnadsutformning, kreativ utformning av balkonger och bra 
lägenhetsplaner. 

5. Industribuller 
Det industribuller som kan förekomma inom det aktuella området är ljud från 
Tomteboda bussdepå och ljud från Pampas marina. 

Tomteboda - bussdepå 
De ekvivalenta ljudnivåerna från bussdepån har beräknats vid närmsta bostad till 
lägre än 50 dB(A) dagtid och lägre än 45 dB(A) nattetid. Zon A enligt ”Boverkets 
allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och 
annan verksamhet med likartad karaktär” BFS 2020:2,  innehålls.  

Pampas marina - båthamn 
Verksamheten inom marinan består främst av upptagning och sjösättning av 
fritidsbåtar, tvätt i samband med upptagningen samt vinterförvaring på land. 
Arbetet pågår normalt endast dagtid 07-18 men vid vissa tillfällen även kvällstid 
18-22. Detta sker under en till två veckor på våren och en till två veckor på 
hösten. 
De bullrande arbetsmomenten utgörs av 

• Torrsättning och sjösättning av båtar 
• Högtryckstvätt av båtar 
• Transport av båtar mellan kran och uppläggningsplatsen 
Utgående från utförda ljudmätningar i andra projekt har bullret utomhus vid de 
planerade bostadshusen beräknats. Beräkningarna avser de veckor under våren 
respektive under hösten då verksamheten inom båthamnen är mest intensiv. 
Vid Hamnkvarteret som ligger närmast båthamnen fås som högst 50 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå dag och kväll då torrsättning och båttvätt sker, se ritning C13. 
Samtliga berörda lägenheter har en bullerdämpad sida med högst 45 dB(A).Vid 
sjösättning är ljudnivån något lägre eftersom högtryckstvätt då inte sker. 
Riktvärdena enligt Boverkets vägledning för industribuller, Zon B, innehålls då 
bullerdämpad sida finns. 

Övrigt industribuller 
Annat industribuller som kan förekomma är ventilationsanläggningar på och i 
angränsande kontorsbyggnader. Ljudnivåerna bedöms utgående från platsbesök 
vara relativt låga men i den fortsatta projekteringen kommer dessa bullerkällor att 
kartläggas och eventuella åtgärder att dimensioneras. 
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6. Ljudkvalitet 
Lägenheternas ljudkvalitet med avseende på trafikbuller beräknas och bedöms 
utgående från Ljudkvalitetsindex enligt den metod som beskrivs i ”Trafikbuller 
och Planering V”. 
Utgående från beräknade bullernivåer, föreslagna lägenhetsplanlösningar etc. samt 
uppgifter om grannskapet har Ljudkvalitetsindex för projektet beräknats. Vid 
dessa bullerberäkningar och bedömningar tas alltid hänsyn till den verkliga 
bullersituationen vilket innebär att bullerregnet ingår. Följande överväganden och 
bedömningar i övrigt ligger till grund för beräkningarna av ljudkvalitetsindex. 

Buller på trafiksidan 
Ekvivalentnivån på den mest utsatta delen av byggnaderna i projektet är  
>65 dB(A). Alla lägenheter i projektet får -3 poäng. 

Buller på bullerdämpad sida 
Med genomtänkt planlösning kan alla lägenheter oavsett storlek få 51-55 dB(A) 
ekvivalentnivå på bullerdämpad sida. Alla lägenheter i projektet får då +2 poäng. 

Buller vid entré 
Trapphusen kan ha entréer både mot gata och mot gårdssida. Mot gårdssida med 
högst 55 dB(A) ekvivalentnivå ger + 0 poäng, med högst 60 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå ger -1 poäng. 

Buller på gård, uteplats och balkong 
Alla lägenheter har tillgång till gemensam uteplats med högst 50 dB(A) 
ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. Totalt kan alla lägenheter få +2 
poäng. 

Buller inomhus 
Om byggnadens trafikbullerisolering dimensioneras för trafikbullernivåerna 
inomhus motsvarande ljudklass B fås +7 poäng för alla lägenheter. Minimikravet 
enligt BBR ger +0 poäng. 

Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 
Byggnaderna utsätts för buller som överstiger aktuella riktvärden från enbart 
vägtrafik, vilket ger +0 poäng för alla lägenheter. 
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Planlösning 
Med föreslagen planlösning kan de flesta lägenheter få högst 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå utanför minst hälften av bostadsrummen och några mindre lägenheter om 
högst 35 m2 få högst 60 dB(A) vilket ger +0 poäng. Många lägenheter kan få 
högst 55 dB(A) utanför alla bostadsrum; +4 poäng för dessa lägenheter. 

Bullerskydd på balkonger 
Målet högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid minst hälften av bostadsrummen i 
alla lägenheter innehålls utan avskärmningar på balkongerna. Detta ger + 2 poäng. 
Några lägenheter har lokalt bullerskydd på en sida av balkongen, 0 poäng för 
dessa lägenheter. 

Grannskapet 
Grannskapet är måttligt bullrigt. Detta ger + 1 poäng för alla lägenheter. 

Ljudkvalitetsindex 
Medelvärdet för alla lägenheter kan, om förstärkt trafikbullerisolering väljs, bli 
+12 poäng och den lägsta poängen +9. Ljudkvalitetsindex blir då 1,4 
(Medelvärdet + lägsta värdet/15). Poängen är högre än minimivärdet 1,0 och 
förutsättningar för bostäder med god ljudkvalitet finns. 
Väljs minimikraven enligt BBR blir ljudkvalitetsindex 0,5. 

7. Kommentarer 

Nivå vid fasad 
Samtliga byggnader får minst en sida med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
Med skisserad planlösning kan målet högst 55 dB(A) utanför minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet samt högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid 
fasad till smålägenheter om högst 35 m2 innehållas.  

Nivå på uteplats 
Bostäder 

Ljudnivån på gårdsytor och uteplatser på gårdarna blir lägre än 70 dB(A) maximal 
och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Vidare har de flesta lägenheter balkong med 
högst dessa nivåer. 
Gemensam uteplats med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå kan anordnas på gården. Minst en uteplats per gård bör vara minst 12 m2 
stor och kräver tak med ljudabsorbent för att skärma bullerregnet och uppnå  
50 dB(A) ekvivalentnivå. Detaljplanen måste medge tak över uteplatser.  

ÅKE RL O F HALLIN AKUSTIK 



RAPPORT 17251 C SAMRÅDSHANDLING  9 (15) 

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB  
Månskärsvägen 10 B, 141 75  Kungens kurva. www.ahakustik.se 
Org nr 556860-8300. Säte i Nyköping. 

Förskola 

Ljudnivån på föreslagen förskolegård blir högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
vilket är riktvärdet för lekytor. För riktvärdet 50 dB(A) för uteytor för vila och 
pedagogisk verksamhet erhålls på del av gården, se ritning C01. 

Kreativ utformning av balkonger 
Kreativ utformning av balkonger innebär att den utformning som föreslås av andra 
skäl än trafikbuller kan med enkla medel även få en bullerdämpande effekt. 
Bostäderna har balkonger för att det medför god boendekvalitet. Balkongerna har 
täta räcken för att minska blåsten och öka komforten på balkongerna. Vidare 
förses undersidan balkongplattan ovan balkongerna med en infärgad träullsplatta 
för att minska ”betongkänslan”, ge ett trevligare intryck av balkongerna samt ge 
bättre dagsljus i lägenheten. 
För att utnyttja denna utformning för effektiv bullerdämpning kommer 45 mm 
mineralull att placeras ovan de infärgade träullsplattorna. På detta sätt dämpas 
trafikbullret på balkongerna samt vid sidorna mot balkongerna med 5-8 dB(A).  

Buller från buss vid busshållplats 
Den maximala ljudnivån vid fasad mot Ekelundsvägen från buss vid busshållplats 
är 81-85 dB(A). Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad är här 66-70 dB(A). Den 
maximala ljudnivån är högst 15 dB(A) högre än ekvivalentnivån och inte 
dimensionerande. Alla fönster dimensioneras för ljudklass B dvs högst 26 dB(A) 
ekvivalent och 41 dB(A) maximal trafikbullernivå inomhus i sovrum. 

Nivå inomhus 
Med lämpligt val av fönster, fönsterdörrar, yttervägg och uteluftdon kan god 
ljudmiljö inomhus erhållas.  
Luftljudsisoleringen för fönster, fönsterdörrar och yttervägg anges i form av vägt 
laboratoriemätt reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 
Luftljudsisoleringen för uteluftdon anges i form av vägt laboratoriemätt 
reduktionstal Dnew, dB, enligt SS-ISO 717/1. 
Nedan anges ljudkrav för fönster för Ljudklass B i fyra intervaller enligt bilaga 
C01. Ljudkraven varierar med fönsterstorleken.  
För ytterväggarna krävs minst 10 dB högre Rw och för eventuella uteluftdon minst 
8 dB högre Dnew – värde. 
För eventuella uteluftdon respektive ytterväggens övriga delar krävs minst 10 dB 
högre Dnew respektive Rw.  
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Ekvivalent ljudnivå 
vid fasad, dB(A) 

Ljudkrav fönster, Rw dB, vid följande fönsterarea/rumsarea 
15 % 20 % 25 % 35 % 

>65 51 52 53 54 
61-65 47 48 49 50 
56-60 43 44 45 46 
< 55 39 40 41 42 

För fasta fönster kan kraven enligt ovan minskas med 3 dB. 
Utåtgående fönster och balkongdörrar med ljudkrav över ca Rw = 43 dB finns inte 
på marknaden. Dessa fönster och balkongdörrar måste därför vara inåtgående. 
Kommentar 
I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering konstateras att låga 
trafikbullernivåer inomhus är den enskilt viktigaste faktorn för att minska 
trafikbullerstörningen i bostäder i bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen visar 
att 21 % av de boende i moderna bostäder är mycket störda av trafikbuller om 
trafikbuller inomhus uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass C, 30 dB(A) 
ekvivalentnivå/45 dB(A) maximalnivå. För bostäder där kraven på trafikbuller 
inomhus enligt Ljudklass B uppfylls är andelen mycket störda endast 7 %. För 
bostäder där kraven på trafikbuller inomhus enligt Ljudklass A uppfylls är 
andelen mycket störda endast 4 %. 

Industribuller 
Bussdepå 

De ekvivalenta ljudnivåerna från Tomteboda bussdepå blir vid planerade bostäder 
lägre än 50 dB(A) dagtid och lägre än 45 dB(A) nattetid. Zon A enligt ”Boverkets 
allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och 
annan verksamhet med likartad karaktär” BFS 2020:2, innehålls. 
Båthamn 

De ekvivalenta ljudnivåerna från båthamnen blir vid planerade bostäder lägre än 
50 dB(A) dag- och kvällstid. Zon B enligt ”Boverkets allmänna råd om 
omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med 
likartad karaktär” BFS 2020:2, innehålls. 
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8. Förslag till detaljplanekrav 
Följande detaljplanekrav föreslås, utgående från denna bullerutredning, gälla för 
alla byggnader som omfattas av detaljplanen. 

Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att  

• i bostadslägenhet större än 35 m2 alla bostadsrum får högst 60 dB(A) 
dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad 
eller 
minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) dygnsekvivalent 
trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden) 1) 
och  
den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) (frifältsvärde) vid 
fönster till lägenheter om högst 35 m2. 

• gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och  
50 dB(A) dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till 
bostäderna. 

• bullret från angränsande industrier uppfyller riktvärdena för zon B enligt 
Boverkets allmänna råd, BFS 2020:2. 1) 

1) I mycket begränsad omfattning kan i hörnlägen bullerdämpning med 
balkonger, exempelvis täta räcken och ljudabsorbenter, eller i undantagsfall 
specialfönster accepteras för att uppfylla riktvärdena. 
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9. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor 
Bostäder 
Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från 
trafik och andra yttre bullerkällor. 

Trafikbullerförordning SFS 2015:216 
Riktvärden för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnad av bostäder. 
Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 
 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Smålägenheter med högst 35 m2 yta 

Utomhus (frifältsvärden) 
På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   65 

Övriga lägenheter 

Utomhus (frifältsvärden) 
På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   60     - 
Om 60 dB(A) inte är möjligt vid alla bostadens fasader med fönster gäller 
vid minst hälften av bostadsrummen 
i varje lägenhet  55   70 2) 

1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per timme. 
2) Gäller nattetid 22-06. Värdet får enligt Boverket överskridas med 10 dB 

5 gånger per natt. 

Boverkets byggregler 
I Boverkets byggregler, BBR, anges följande krav för trafikbuller inomhus. 
Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 
Bostäder 
Bostadsrum 

 
30 dB(A) 

 
45 dB(A) 1) 

Kök 
Kontor 
Kontorsrum 

35 dB(A) 
 
35 dB(A) 

- 
 
50 dB(A) 

1) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 
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Ljudklassning av bostäder 
I svensk standard SS 25267 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass 
C uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus 
och Ljudklass A ytterligare 4 dB lägre nivåer. 
Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och 
Ljudklass A dubbelt så hög ljudstandard. 

Ljudkvalitetsindex 
I utredningen ”Trafikbuller och planering II” introduceras ett system som innebär 
vägning av positiva och negativa faktorer med avseende på risken för störning av 
trafikbuller. År 2006 presenterades i ”Trafikbuller och planering III” metoden för 
denna vägning i form av Ljudkvalitetspoäng. 
Metoden med Ljudkvalitetspoäng som frekvent användes tom år 2012, har 
succesivt vidareutvecklats. Den vidareutvecklade metoden som används från år 
2013 har namnet Ljudkvalitetsindex.  
En uppdaterad version utgående från den nya trafikbullerförordningen från 2015 
presenteras i Trafikbuller och Planering V, 2016. 
Vid bedömning av bostädernas ljudkvalitet samt lämpligheten till 
bostadsbebyggelse tas hänsyn till följande faktorer. 

• Buller på trafiksidan 
• Buller på bullerdämpad sida 
• Buller vid entré 
• Buller på gård, uteplats och balkong 
• Buller inomhus 
• Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 
• Planlösning 
• Bullerskydd på balkonger 
• Grannskapet 
Varje faktor har olika vikt och innehåller tre - sju alternativ. Genom ett 
poängsystem kan de olika faktorerna bedömas och den sammanlagda poängen för 
varje lägenhet beräknas. Medelvärdet av poängen för alla lägenheter adderas till 
det lägsta värdet för någon lägenhet. Summan delas med 15 varvid 
Ljudkvalitetsindex erhålls.  
För att projekt ska vara godkänt och god ljudkvalitet kan förväntas krävs att 
Ljudkvalitetsindex är lägst 1,0. Vid Ljudkvalitetsindex 2,0 eller högre kan mycket 
god ljudkvalitet förväntas. 
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Skolor 

Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från trafik 
Enligt Naturvårdsverkets vägledning på ny skolas skolgård som exponeras för 
buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dB(A), räknat 
som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA 
underskridas på dessa ytor. 
En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst  
55 dB(A) som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dB(A) överskrids 
högst 5 gånger per genomsnittlig maxtimme. 

10. Riktvärden för industribuller 
I ”Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell 
verksamhet och annan verksamhet med likartad karaktär” BFS 2020:2, anges 
riktvärden som bör gälla vid planläggning och bygglovsprövning av 
bostadsbyggnader som påverkas av industri- och annat verksamhetsbuller. Även 
den framtida situationen bör beaktas. Skolor, förskolor och vårdlokaler kan i vissa 
avseenden jämställas med bostadsbyggnader, under den tid verksamheten normalt 
pågår. Buller från tekniska installationer vid annat än industriell verksamhet kan 
omfattas av dessa allmänna råd. 

Tabell 1  Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan 
verksamhet, uttryckt som frifältsvärde utomhus vid 
bostadsbyggnads fasad. 

  Ekvivalent ljudnivå, dB(A)  
 Helgfria vardagar, klockan  06–18 18–22 22–06 
 Lör- sön- och helgdagar, klockan    06–22 22–06 
Zon A * 
Bostadsbyggnader bör kunna medges 
upp till angivna nivåer. 50 45 45 
Zon B 
Bostadsbyggnader bör kunna medges upp till  
angivna nivåer förutsatt att tillgång till ljuddämpad  
sida finns och byggnaderna bulleranpassas 60 55 50 
Zon C 
Bostadsbyggnader bör inte medges över  
angivna nivåer >60 >55 >50 
* För buller från teknisk utrustning vid annat än industriell verksamhet, 

värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer  
tillämpas värdena enligt tabell 2 också på den exponerade sidan. 
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Dessutom gäller 

• Vid uteplats, om sådan planeras, gäller ljudnivåerna i tabell 2. 
• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av tidsperioderna, 

eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta 
ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår, dock 
minst en timme. 

• Maximala ljudnivåer över 55 dB(A) bör inte förekomma nattetid 22-06 annat 
än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en 
ljuddämpad sida avser begränsningen den ljuddämpade sidan 

• När buller från industriell verksamhet karakteriseras av ofta återkommande 
impulser eller av ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i  
tabell 1 sänkas med 5 dB(A). 

Tabell 2.  Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan 
verksamhet på ljuddämpad sida, uttryckt som frifältsvärde 
utomhus vid bostadsbyggnads fasad och på uteplats. 

  Ekvivalent ljudnivå, dB(A)  
 Klockan  06–18 18–22 22–06  
Ljuddämpad sida och uteplats 45 45 40 

Dessutom gäller 

• Vid bedömning av ljudnivåer från teknisk utrustning vid annat än industriell 
verksamhet bör värdena i denna tabell också tillämpas på den exponerade 
sidan. 

• Det bör vara tillräckligt att angivna ljudnivåer uppfylls på en uteplats. 

11. Trafikuppgifter 
Följande trafikuppgifter har erhållits från projektledningen, prognos för år 2040, 
och ligger till grund för beräkningarna. 

Väg Fordon/ÅM
D 

Andel tung trafik Hastighet km/h 

Essingeleden 73 000 10 % 70 
Pampaslänken 9 300 9 % 70 
Ekelundsvägen 5 700-7 500 8 % 40 
Av- och påfartsramper 
Solna 

19 300 9 % 70 

Lokalgator 100-1 500 4-7 % 30 
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1 Inledning 
En ny detaljplan håller på att tas fram för planerad bostadsbebyggelse vid Ekelundsområdet i 
Solna (Figur 1). Området planeras bland annat inrymma cirka 850–900 nya bostäder, lokaler i 
bottenvåningarna, två förskolor, ett kontorshus, en ny uppgång till Västra skogens 
tunnelbanestation samt en ny park. 

 
Figur 1. Detaljplaneområdet ligger vid Pampas marina i Solna. Bakgrundskartor: 

© OpenStreetMaps bidragsgivare (u.å.) och Google Satellite (u.å.) 

1.1 Uppdrag och syfte 
WRS fick 2021 i uppdrag av Ekelund Pampas Exploatering AB via Iterio AB att göra en 
dagvattenutredning för att klarlägga förutsättningarnas för dagvattenhanteringen inom 
detaljplaneområdet (Figur 1) och ge förslag till dagvattenhantering efter nyexploatering. 
Förslagen ska vara i överensstämmelse med Solna stads dagvattenriktlinjer och bidra till att 
uppnå miljökvalitetsnormerna i recipienten Ulvsundasjön. I dagvattenutredningen behandlas: 

• Områdets naturliga förutsättningar för dagvattenhantering 
• Recipienten Ulvsundasjöns status och gällande miljökvalitetsnormer 
• Potentiella problemområden ur översvämningssynpunkt 
• Förändrad årsavrinning och dimensionerande flöde p.g.a. planerad nyexploatering 
• Potentiell ökning av föroreningsmängder i dagvattnet till följd av planerad 

nyexploatering 
• Principer för lokal dagvattenhantering för fördröjning och rening på eller i direkt 

anslutning till kvartersmark 
• Principiellt förslag på dagvattenhantering inom detaljplan, samt hur detta kan möta 

kraven i Solna stads riktlinjer 

D Planomräde 

0 500 1500 
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2 Förutsättningar 

2.1 Nuvarande markanvändning 
Föreslaget planområde rymmer idag en markanvändning bestående av framför allt 
kontorslokaler och hamnverksamhet för småbåtar invid Pampas marina samt naturmark och 
vägar. Området är ungefär 6 hektar stort och når fram till ca 15–20 meter från strandkanten. 
Delar av Ekelundsvägen, Karlbergs strand och Hamntorget ligger inom planområdet. 
Tunnelbanan passerar under mark genom planområdet (se avsnitt 2.1.1). Planområdet utgörs av 
fastigheterna Huvudsta 4:24 och 4:28 samt delar av fastigheterna Huvudsta 4:17, 4:18 och 4:21 
och Ekelund 1 (Figur 2). 

 
Figur 2. Föreslaget planområde utgörs av (delar av) 5 fastigheter (Lantmäteriet, 2021) och 

inhyser bland annat kontorslokaler och delar av småbåtshamnen Pampas marina. 

Bakgrundskartor: © OpenStreetMaps bidragsgivare (u.å.) och Google Satellite (u.å.) 

2.1.1 Tunnelbana 
Tunnelbanans blå linje går idag under planområdet (Figur 3) och en ny tunnelbaneuppgång från 
station Västra skogen planeras inom området. Tunnelbanan består av en betongtunnel under 
mark och bergtunnel i de västra delarna. Tunneln behöver beaktas vid dagvattenhantering med 
avseende på val av anläggningar, infiltrationsmöjligheter och höjdsättning. 

anomr de a 

Byggnader - Gårdsytor 

Grönytor Marina 



 
 

  

Dagvattenutredning inför detaljplan för del av Huvudsta 4:28 m.fl., Solna, WRS AB, 2022-05-31 

6(35) 

 
Figur 3. Tunnelbanans blå linje går under mark genom planområdet, se gula streckade linjer. 

Bakgrundskarta: Google Satellite (u.å.) 

2.2 Geologi och topografi 
Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta består marken i området främst av fyllnadsmaterial 
ovanpå ett lager av postglacial lera och i detaljplaneområdets västra delar finns urberg med ett 
tunt osammanhängande ytlager av morän (Figur 4). Stranden har låg eroderbarhet (Figur 4). 

Enligt markmiljöundersökningen för detaljplaneområdet (Iterio AB, 2022) är fyllnadslagret i 
allmänhet 0,5 – 1 meter djupt i den norra delen av Ekelund 1 medan det i den södra delen av 
Ekelund 1 förekommer fyllnadslager med upp till 3 meters mäktighet. Under leran finns 
friktionsjord ovan berg. 

TECKENFÖRKLARING 
D Planomräde 

Tunnelbana under mark , 
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Figur 4. Jordarter (© Sveriges geologiska undersökning, u.å.) och stränders eroderbarhet 

(© Sveriges geologiska undersökning, u.å.) inom och omkring detaljplaneområdet samt 

fastighetsindelning (Lantmäteriet, 2021) 

Naturmarken i väster lutar markant åt öster (ungefär från +19 till +2) medan resterande 
planområde är relativt flackt med en svag lutning åt söder och sydväst mot Ulvsundasjön 
(ungefär från +8 till +2) (Figur 5). Områdets lågpunkter behandlas i avsnitt 2.5. 
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Figur 5. Höjdkurvor inom planområdet. Bakgrundskarta: © OpenStreetMaps bidragsgivare 

(u.å.) 

2.2.1 Markföroreningar 
En markmiljöundersökning har genomförts av Iterio (2022) för att kontrollera förekomsten av 
föroreningar i jord och grundvatten inom detaljplaneområdet. Prover på mark och grundvatten 
togs inom fastigheterna Ekelund 1 och Huvudsta 4:28, alltså vid befintliga kontorsbyggnader 
samt småbåtshamnen (se Figur 2). För fastigheten Ekelund 1 konstaterar Iterio att de ytliga 
jordlagren inte är påverkade av föroreningar i någon nämnvärd omfattning. Detsamma gäller för 
metaller och olja i grundvattnet som underskrider riktvärdena. De bedömer preliminärt: 
”sedvanliga saneringsmetoder såsom jordschakt vara tillräckliga för att marken inom hela 
området ska vara lämplig för avsedda ändamål. Preliminära grundläggningsnivåer för 
bostäder och parkeringsgarage medför dessutom ett behov av tekniska jordschakter till 
varierande djup vilket innebär att de ytliga jordlagren kommer att tas bort.” 

Utifrån informationen från markmiljöundersökningen anser WRS att infiltration av dagvatten 
bör vara möjligt inom Ekelund 1. Därmed behöver inte dagvattenanläggningar inom Ekelund 1 
ha tät botten ur föroreningssynpunkt. Dock kan tät botten eventuellt behövas med hänsyn till 
tunnelbanan (Figur 3), vilket behöver utredas vidare (se avsnitt 2.3). 

För fastigheten Huvudsta 4:28 (hamnområdet) konstaterade Iterio (2022) att det förekommer 
halter av en eller flera föroreningsämnen som överskrider KM [känslig markanvändning] och 
MKM [mindre känslig markanvändning] i som minimum den översta metern av 
jordlagerföljden. Spridningsbenägenheten i jord för de påträffade föroreningsämnena är dock 
låg och den absoluta merparten av föroreningar bedöms förekomma i den översta metern och 
ställvis ned till cirka två meters djup. De konstaterar att det föreligger ett åtgärdsbehov i jord 
inom fastigheten för att marken ska vara lämplig för den planerade markanvändningen. De 
rekommenderar ”att platsspecifika riktvärden (PRV) beräknas för mätbara åtgärdsmål…med 
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syftet att möjliggöra kvarlämnande av måttliga föroreningshalter på större djup under garage 
och därmed reducera kostnader för verksamhetsutövare och den miljöpåverkan som schakt och 
transport av jord medför.” 

Utifrån informationen från markmiljöundersökningen anser WRS att infiltration av dagvatten 
inte är lämpligt inom Huvudsta 4:28 innan undersökningar av grundvatten kompletterats, 
platsspecifika riktvärden tagits fram och saneringsarbete utförts. Om massor med måttliga 
föroreningshalter lämnas på större djup kan det bli så att infiltration av dagvatten inte lämpar sig 
inom Huvudsta 4:28. I sådana fall bör dagvattenanläggningar inom fastigheten anläggas med tät 
botten. 

2.3 Hydrologi och grundvattenrecipient 
Det finns inga grundvattenförekomster eller markavvattningsföretag inom det planerade 
detaljplaneområdet. Närmaste grundvattenförekomst är Stockholmsåsen-Haga (SE658456-
162644), ungefär 2 kilometer nordost om området (Länsstyrelserna, 2021). Området ingår inte i 
något vattenskyddsområde (Naturvårdsverket, 2021). 

Det är hög genomsläpplighet i marken i merparten av området (Figur 6), vilket innebär att 
möjligheten till infiltration av dagvatten antagligen är god. Samtidigt är grundvattnets sårbarhet 
måttlig till hög i majoriteten av området (Figur 6). Då planområdet ligger långt från närmaste 
grundvattenförekomst och då grundvattnet lär röra sig ut mot Ulvsundasjön bör infiltration av 
renat dagvatten inte utgöra någon risk för förorening av grundvattentäkter. Möjligheterna att 
infiltrera dagvatten med avseende på tunnelbanans betongkonstruktion bör utredas i utredningen 
för tunnelbanan. Om tunneln utgör en avdelare för grundvatten bör också utredas. 

 
Figur 6. Genomsläpplighet samt grundvattnets sårbarhet. Källa: (© Sveriges geologiska 

undersökning, u.å., u.å.) 
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2.4 Nuvarande dagvattenhantering 
På de hårdgjorda och bebyggda ytorna inom planområdet finns flertalet dagvattenbrunnar och 
stuprör där dagvattnet leds ner i ledningar under marken. Dagvattenledningsnätet leder 
dagvattnet vidare söder ut innan det mynnar i Ulvsundasjön vid Pampas marina (Figur 7). 
Befintligt dagvattenledningsnät kommer att rivas och ersättas i samband med nyexploatering. 

 
Figur 7. Befintligt dagvattenledningsnät inom planområdet med utsläppspunkt i Ulvsundasjön 

vid Pampas marina. Bakgrundskarta: © OpenStreetMaps bidragsgivare (u.å.) 

2.5 Skyfall och översvämningsrisk 
Enligt Länsstyrelsen i Stockholms lågpunktskartering finns det fem lågpunkter inom 
planområdet idag som riskerar att översvämmas vid skyfall (Figur 8). 

Vid höga flöden rinner dagvatten på marken när dagvattenledningsnätet är fullt. Då avrinner 
dagvatten från området norr om planområdet genom planområdet i befintligt dike bredvid 
Ekelundsvägen och vidare genom Pampas marina och därefter ner i Ulvsundasjön (Figur 8). 
Eftersom marken inom detaljplaneområdet kommer att höjas finns en risk att planområdets 
norra gräns kommer att utgöra en barriär för vatten norrifrån. Det måste säkerställas att vattnet 
fortfarande kan ta sig igenom eller förbi planområdet ytledes utan att skada bebyggelse. 
Förslagsvis tillåts vattnet avledas på Ekelundsvägen vid skyfall. Vägen måste alltså höjdsättas 
för att tillåta detta. 
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p 

\ 
0 so 100 

---c. lrl .. ~ .. .,.., . .. 



 
 

  

Dagvattenutredning inför detaljplan för del av Huvudsta 4:28 m.fl., Solna, WRS AB, 2022-05-31 

11(35) 

 
Figur 8. Lågpunktskartering, risk för stående vatten vid skyfall (ytor över 16 m2). Källa 

översvämningsrisk: Länsstyrelsen Stockholm (2021b). Källa topografiska flödesvägar: Scalgo 

(2021). Bakgrundskarta: Google Satellite (u.å.) 

Det planerade planområdet ligger intill Ulvsundasjön som är en vik i Mälaren. För att placera ny 
bebyggelse lämpligt med avseende på översvämningsrisk rekommenderar Länsstyrelserna kring 
Mälaren (Länsstyrelsen Stockholm m.fl., 2015) att ny sammanhållen bebyggelse placeras 
ovanför nivån +2,7 meter (RH2000). Hamnområdet inom detaljplanen ligger i dagsläget under 
denna nivå (Figur 9). 

Som området ser ut i dagsläget riskeras inga översvämningar vid ett 50-, 100- eller 200-årsflöde 
i Mälaren, men vid beräknad högstanivå väntas översvämningar (Figur 9).  
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Figur 9. Områden inom planområdet som riskerar översvämning vid 50-, 100- och 200-

årsflöde (liknande utbredning) och beräknad högsta nivå samt områden som ligger under 

lägsta rekommenderade grundläggningsnivå. Källa WMS-lager: Länsstyrelsen Stockholm 

(2021b). Bakgrundskarta: Google Satellite (u.å.) 

2.6 Ytvattenrecipient 
Recipient för dagvattnet i området är Ulvsundasjön (Figur 10). Mälaren-Ulvsundasjön (VISS 
EU_CD: SE658229-162450) klassas som en ytvattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv (EU 
Direktiv 2000/60/EG, 2000). I Vattenmyndighetens förvaltningscykel 3 (VISS, 2022) har 
vattenförekomstens ekologiska status klassats som otillfredsställande till följd av: 

1. fysisk påverkan (på hydromorfologi) 

2. övergödning 

3. koppar  

4. icke-dioxinlika PCB:er.  

Enligt beslutade miljökvalitetsnormer ska Ulvsundasjön uppnå måttlig ekologisk status till år 
2027, men det mindre stränga kravet är enbart kopplat till fysisk (hydromorfologisk) påverkan 
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av tätortsbebyggelse i direkt närhet till strandlinjen. Trots det mindre stränga kravet ska all 
fysisk påverkan ”åtgärdas så långt det är möjligt och rimligt” och ”det får inte heller ske några 
försämringar i förhållande till den status som gällde vid tidpunkten för normsättningen”. För 
övriga parametrar gäller kvalitetskravet god ekologisk status med tidsfrist till 2027. 

 
Figur 10. Vattenförekomstavrinningsområde (VARO) (VISS, 2016) som avrinner till 

vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön. Bakgrundskarta: Google Satellite (u.å.) 

Ulvsundasjön uppnår ej god kemisk status (VISS, 2022)  varken med eller utan hänsyn till 
överallt överskridande ämnen (bromerad difenyleter och kvicksilver). Detta på grund av 
förhöjda halter av tributyltenn, bly, antracen, kadmium och perfluoroktansulfonat (PFOS). 
Enligt beslutade miljökvalitetsnormer ska Ulvsundasjön uppnå god kemisk ytvattenstatus 2027 
med undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver. De nuvarande halterna (december 
2015) av bromerad difenyleter och kvicksilver får inte öka. 

Tillförseln av näringsämnen och miljöföroreningar via dagvattnet från vägar och andra urbana 
ytor anses ha betydande påverkan på Ulvsundasjön (VISS, 2022). För att lyckas uppfylla 
miljökvalitetsnormerna behöver tillförseln av näringsämnen och miljöföroreningar (bland annat 
de dagvattenburna föroreningarna) framförallt inte öka jämfört med i dagsläget och för vissa 
ämnen krävs även en minskad tillförsel jämfört med nuläget. 
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2.7 Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna Stad 
I Solna stads strategi för hållbar dagvattenhantering (Solna Stad, 2017) specificeras att det 
övergripande målet för dagvattenhanteringen i Solna stad är en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering där miljömässiga, ekonomiska och sociala värden säkerställs. Solna stad har 
i strategin tagit fram fyra strategier för att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering: 

1) Strategi för att minimera föroreningar i dagvatten och säkerställa god vattenkvalitet.  
2) Strategi för att minimera översvämningsrisker och ta hänsyn till förutsättningar av ett 

förändrat klimat.  
3) Strategi för att möjliggöra att dagvattenhanteringen bidrar till mervärden i stadsmiljön.  
4) Strategi för att säkerställa att den långsiktiga dagvattenhanteringen sker på ett effektivt 

sätt. 
De riktlinjer som arbetats fram för att ovanstående fyra strategier ska kunna uppnås är följande: 

• Dagvatten ska renas och fördröjas lokalt så nära källan som möjligt och med bästa 
möjliga teknik. Dagvattenhanteringen ska utformas på sådant sätt att en 
nederbördsmängd på minst 20 millimeter vid varje givet nederbördstillfälle fördröjs och 
renas. Dagvattensystemet bör ha mer långtgående rening än sedimentering. 

• Dagvatten ska inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten i 
stadens sjöar, havsvikar och vattendrag inte kan följas. 

• Dagvatten ska inte medföra att vattenkvaliteten i stadens grundvatten försämras eller att 
grundvattennivåer ändras. 

• Från vägar ska staden i takt med stadens ut- och ombyggnad se till att rening av 
dagvatten sker före utsläpp till ytvattenrecipient eller grundvatten. 

• Byggnads- och anläggningsmaterial innehållande miljöstörande ämnen, som koppar och 
zink, ska undvikas. 

• Bebyggelse, infrastruktur och dagvattenhantering ska höjdsättas och utformas så att 
dagvatten inte riskerar att orsaka skadliga översvämningar, varken inom eller utom 
planområdet, varken nu eller i ett framtida förändrat klimat. 

• Dagvatten ska användas om en resurs vid stadens utbyggnad för att skapa attraktiva och 
funktionella inslag i stadsmiljön. 

• Dagvatten ska beaktas i varje skede av stadsbyggnadsprocessen. 

• Dagvattenhanteringen ska systematiskt ses över och åtgärdas när åtgärder i den 
befintliga staden genomförs, såsom ombyggnad av stadens vägar, gator och torg. 

I bilaga 3 till dagvattenstrategin (Solna Stad, 2017) presenteras ett antal exempel på åtgärder för 
att få till en hållbar dagvattenhantering i Solna. De förslag på åtgärder som presenteras i den här 
rapporten är sådana exempel som finns med i bilagorna. I bilaga 4 presenteras Solna stads 
checklista för dagvattenutredningar, som även den har följts i den här rapporten. 

2.8 Planerad exploatering 
Exploateringsbolaget Ekelund Pampas har med Solna stad arbetat fram ett förslag till utveckling 
av Ekelundsområdet. Det planerade detaljplaneområdet ligger i sydöstra delen av Huvudsta. 
Området planeras inrymma cirka 850–900 nya bostäder, lokaler i bottenvåningarna, två 
förskolor, ett om- och tillbyggt kontorshus, en ny uppgång till Västra skogens 
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tunnelbanestation, två tekniska anläggningar (en nätstation och en pumpstation) samt en ny park 
(Figur 11).  

Inför beräkningar av dagvattenflöden och magasinsbehov har markanvändningen kategoriserats. 
För att kunna nyttja effekten av de planerade planteringarna för dagvattenhantering har vi 
antagit en markanvändning i framtiden utan planteringar på allmän platsmark enligt bilden i 
Figur 12. Det är dock viktigt att poängtera att det är mycket grönska och planteringar planerade 
i området. Markanvändningen har kategoriserats som byggnader, grönytor, asfalt, gårdsytor, 
park och övriga hårdgjorda ytor (Figur 12). Inom kvartersmark har ytor som inte är byggnader 
benämnts som ”gårdsytor”. Ytor utanför fastighetsgräns (asfalt och grönytor) antas bli allmän 
platsmark. Till den allmänna platsmarken räknas även fastigheten ”Park” som vars 
markanvändningar benämnts som park och övriga hårdgjorda ytor.  

 
Figur 11. Planerad utformning av planområdet i framtiden (Kjellander Sjöberg, 2022). 
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Figur 12. Utformning utan LOD tolkad utifrån underlag från landskapsritning L10-P-01 (Urbio, 

2022a). Sju kvarter planeras, Norra släntkvarteret, Norra parkkvarteret, Parken och 

parkhuset, Södra parkkvarteret, Hamnkvarteret, Södra släntkvarteret och Kontorskvarteret. 

”T” markerar stationséntre till tunnelbanan. Bakgrundskarta: Google Satellite (u.å.).  

3 Flödes- och föroreningsberäkningar 
Avrinningen från planområdet före och efter nyexploatering har beräknats enligt 
branschstandard i publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Beräkning av föroreningsbelastning 
från området har gjorts med hjälp av modellering i Stormtac (2021) v20.2.2. Solna Stad (2017) 
har ställt krav på att 20 mm regn ska kunna fördröjas och renas vid varje givet 
nederbördstillfälle. 

3.1 Markanvändning 
Området består i dag av byggnader, asfalt, grönytor och innergårdar (Figur 2 och Tabell 1). 
Enligt planerad exploatering kommer framtida markanvändning bestå av samma kategorier 
mark samt park (Figur 12 och Tabell 1). 
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Tabell 1. Area, avrinningskoefficienter (φ) och reducerad area (Ared= area x φ) för 

markanvändning i nuläget samt i framtiden (utan LOD). Källa φ: Svenskt Vatten (2016) 

Markanvändning 
Area 
[ha] 

φ 
[-] 

Ared 
[ha] 

NULÄGE    

Takyta 1,1 0,9 0,99 

Asfalt 2,3 0,8 1,8 

Grönyta (kuperad bergig skogsmark) 2,3 0,1 0,23 

Gårdsytor 0,27 0,7* 0,19 

Summa nuläge 6,0 0,54** 3,3 

FRAMTID    

Takyta 1,5 0,9 1,3 

Asfalt 2,0 0,8 1,6 

Grönyta (kuperad bergig skogsmark) 0,82 0,1 0,082 

Gårdsytor 1,2 0,7* 0,85 

Övriga hårdgjorda ytor 0,23 0,7* 0,16 

Park 0,31 0,1 0,031 

Summa i framtiden 6,0 0,67** 4,0 

*φ för gårdsytor och övriga hårdgjorda ytor har uppskattats till samma som för ”stensatt yta med 
grusfogar”  
** Genomsnittlig avrinningskoefficient.  

Med planerad exploatering förväntas hårdgörningsgraden i området att öka från en 
avrinningskoefficient på 0,54 till 0,67 (Tabell 1). Avrinningskoefficienten anger hur stor andel 
av nederbörden som avrinner som dagvatten och är indirekt ett mått på hur hårdgjort ett område 
är. En högre avrinningskoefficient innebär mer hårdgjorda ytor och därmed en större andel 
avrinnande nederbörd. Exempelvis har tak avrinningskoefficienten 0,9 och grönytor 0,1. Den 
reducerade arean är ett mått på den faktiska hårdgjorda ytan och fås genom att multiplicera area 
med avrinningskoefficienten. 

3.2 Flöden nuläge och framtid 
För beräkning av dimensionerande flöden har den så kallade rationella metoden använts 
(Ekvation 1) enligt branschstandard i publikation 110 (Svenskt Vatten, 2016). Rationella 
metoden är en statistisk överslagsmetod som lämpar sig för mindre områden (upp till cirka 20 
hektar) med liknande rinntider inom området. 

Ekvation 1. Rationella metoden, beräkning av dimensionerande flöde. 
 Qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

 A = avrinningsområdets area [ha] 

 φ = avrinningskoefficient [-] 

 i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s ha], beror på 

 regnets återkomsttid (T) och dimensionerande varaktighet (tr) 

 kf = klimatfaktor [-] 

 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 

 

Areor och avrinningskoefficienter har använts enligt Tabell 1. 

Regnets dimensionerande intensitet beror av rinntiden inom området, som understiger 10 
minuter både före och efter omexploatering. Rinntiden används i rationella metoden för att 
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beräkna den dimensionerande varaktigheten för regnet. I P110 rekommenderas att minsta 
rinntid sätts till 10 minuter och följaktligen också minsta dimensionerande varaktighet 10 
minuter. 

Nederbördsintensiteten beror också på återkomsttiden (T), som anger sannolikheten att 
motsvarande flöde inträffar eller överskrids ett enskilt år. Här har dimensionerande flöden 
beräknats för regn med 10 års återkomsttid enligt riktlinjer för centrum- och affärsområden i 
P110 (Svenskt Vatten, 2019). Ett 10-årsregn är ett regntillfälle där sannolikheten att det inträffar 
ett enskilt år är 1 på 10. 

Slutligen används en klimatfaktor (kf) i den rationella metoden för att ta hänsyn till 
nederbördens ökade mängder och intensitet i framtiden. I Svenskt Vattens P110 (2016) 
rekommenderas en klimatfaktor på minst 1,25 för regn med kortare varaktighet än en timme. 

Resultaten av flödesberäkningar för nutida och framtida markanvändning (utan planteringar) vid 
ett 10-årsregn visar att det dimensionerande dagvattenflödet förväntas öka med 24 % (Tabell 2) 
eftersom hårdgörningsgraden (avrinningskoefficienten) ökar med motsvarande. 

Tabell 2. Dimensionerande dagvattenflöde vid ett 10-årsregn (Q10) med och utan 

klimatfaktor (kf =1,25) i nuläget och efter planerad exploatering utan LOD-åtgärder inklusive 

parametrar för beräkning av flödet med Rationella metoden (Svenskt Vatten, 2016) 

 
Varaktighet 

[min] 

Regnintensitet 

[l/s, ha] 

Area 
[ha] 

φ 
[-] 

Q10 

[l/s] 

Q10 kf=1,25 

[l/s] 

Nuläge 10 228 6,0 0,54 755 943 

Framtid 10 228 6,0 0,67 876 1 095 

Absolut förändring 0 0 0 0,13 175 219 

Relativ förändring 0 % 0 % 0 % 24 % 24 % 24 % 

 

3.3 Magasinsbehov 
Enligt dagvattenriktlinjerna för Solna Stad (2017) ska 20 mm regn vid varje givet 
nederbördstillfälle fördröjas och renas. Det bedöms möjliggöra fördröjning och rening av ca 90 
procent av årsnederbörden. Behovet av fördröjningsvolym har beräknats enligt Ekvation 3. 

Ekvation 3. Beräkning av erforderlig fördröjningsvolym per yta (i) 
Ui = erforderlig fördröjningsvolym [m3] 

dr = regnvolym som ska hanteras (20 mm) [m] 

Ai = area [m2] 

φi = markanvändningsspecifik avrinningskoefficient [-]  

  

𝑈𝑖 = 𝑑𝑟 ∙ 𝜑
𝑖

∙ 𝐴𝑖  

Beräkningar ger en erforderlig magasinsvolym av ungefär 789 m3 för hela detaljplaneområdet 
fördelat på 352 m3 för allmän platsmark (Tabell 3) och 437 m3 för kvartersmark (Tabell 4). 
Således utgör kvartersmark 55 % av magasinsbehovet och allmän platsmark 45 %. 

Inom allmän platsmark (se avsnitt 2.8) står asfalterade ytor för 313 m3 av magasinsbehovet på 
352 m3 (Tabell 3). 
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Tabell 3. Erforderlig fördröjningsvolym för allmän platsmark utifrån planerad 

markanvändning och 20 mm fördröjning. Källa avrinningskoefficienter (φ): Svenskt Vatten 

(2016) 

Allmän platsmark 
Area 

[m2] 

φ 

[-] 

Erforderlig magasinsvolym 

[m3] 

Asfalt 19 600 0,8 313 

Grönyta (kuperad bergig skogsmark) 8200 0,1 0 a 

Övrig hårdgjord yta 2300 0,7 c 33 

Park 3 100 0,1 6 

Summa 33 000 0,55 b 352 

a) Ingen magasinering krävs då befintlig naturmark bevaras. Magasinering krävs vid ny- och 
ombyggnation enligt dagvattenstrategin i Solna Stad (2017) 
b) Sammanvägd avrinningskoefficient = summan av reducerad area/summa area 

För kvartersmarken (se Figur 12) är den erforderliga magasinsvolymen 437 m3, varav 61 % 
uppkommer från takytorna och 39 % från gårdsytorna (Tabell 4). 

Tabell 4. Magasinsbehov för kvartersmark (tak och innergårdar inom kvarter A-G) utifrån 

area, avrinningskoefficient (φ) och 20 mm fördröjning. Källa (φ): Svenskt Vatten (2016) 

Kvarter 

Area 
tak a 

[m2] 

Magasins-
volym tak 

[m3] 

Area 
gårdsytab 

[m2] 

Magasinsvolym 
gårdsyta 

[m3] 

Summa 
area 

[m2] 

Summa 
magasinsvolym 

[m3] 

Φ c 

[-] 

Hamnkvarteret 2 750 50 2 280 32 5 030 81 0,81 

Södra 
släntkvarteret 1 710 31 1 110 16 2 820 46 0,82 

Södra 
parkkvarteret 2 680 48 1 800 25 4 480 73 0,82 

Kontors-
kvarteret 3 400 61 3 450 48 6 840 109 0,80 

Parkhuset 420 7,6 60 0,8 480 8,4 0,88 

Norra 
släntkvarteret 1 120 20 1 510 21 2 620 41 0,79 

Norra 
parkkvarteret 2 740 49 1 860 26 3 770 75 0,82 

Pumphus 16 0,3 42 0,6 58 0,9 0,76 

Transformator-
station - - 28 d 0,4 28 0,4 0,80 

Summa 14 900 267 12 100 170 27 00 437 0,81 

a) Avrinningskoefficient för tak är 0,9 enligt P110 Svenskt Vatten (2016) 
b) Avrinningskoefficient för gårdsytor har uppskattats till 0,7, samma som för ”stensatt yta med 
grusfogar” i P110 Svenskt Vatten (2016) 
c) Sammanvägd avrinningskoefficient = summan av reducerad area/summa area 
d) Avrinningskoefficient för transformatorstation har uppskattats till 0,8, samma som för ”asfalt” i P110  
Svenskt Vatten (2016) 

3.4 Närsalts- och föroreningsberäkningar 
Förorenings- och närsaltmängder i dagvattnet som alstras inom området har beräknats med 
beräkningsverktyget Stormtac (2021) v20.2.2. Beräkningarna i verktyget görs utifrån indata i 
form av markanvändningsslag och årsmedelnederbörd. Modellen använder sig av 
markanvändningsspecifika avrinningskoefficienter och schablonhalter för ett flertal 
markanvändningsslag och vanligt förekommande dagvattenföroreningar. Detta gör att resultaten 
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inte bör avläsas i exakta tal utan snarare ses som en indikation på föroreningsbelastning då både 
beräkningsverktyget och indata inhyser både osäkerheter och variationer. 

I beräkningarna har den korrigerade årliga nederbörden 695 mm använts för delavrinnings-
området (SMHI, 2020). I Stormtac har nuvarande markanvändningsslag kategoriserats som 5,2 
hektar flerfamiljshusområde och 0,8 hektar småbåtshamn (enligt utbredning i Figur 2). Framtida 
markanvändning har bedömts motsvara kategorin flerfamiljshusområde i Stormtac. 
Volymavrinningskoefficienten för flerfamiljshusområde sattes till de framräknade 
avrinningskoefficienterna: 0,55 för nuläget och 0,63 för framtiden (Tabell 1). 

Efter nyexploatering (utan Lokalt Omhändertagande av Dagvatten, LOD) beräknas 
föroreningsbelastningen öka med 19–36 % (Tabell 5). Osäkerheten i beräkningarna är enligt 
Stormtac (2021) ungefär plus/minus 30 % för föroreningarna. 

Tabell 5. Föroreningsbelastning före exploatering respektive efter exploatering utan LOD 

inklusive absolut och relativ förändring, beräknat med Stormtac (2021) v20.2.2 

Exploatering 
P 

[kg/år] 

N 

[kg/år] 

Pb 

[kg/år] 

Cu 

[kg/år] 

Zn 

[kg/år] 

Cd 

[kg/år] 

Cr 

[kg/år] 

Ni 

[kg/år] 

SS 

[kg/år] 

Före  5,2 40 0,31 0,69 2,2 0,014 0,25 0,21 1600 

Efter, utan LOD 6,4 48 0,4 0,82 2,8 0,019 0,32 0,26 1900 

Absolut förändring +1,2 +8 +0,09 +0,13 +0,6 +0,005 +0,07 +0,05 +300 

Relativ förändring +23% +20% +29% +19% +27% +36% +28% +24% +19% 

 

4 Förslag på dagvattenhantering 

4.1 Dagvatten inom kvartersmark 
Inom kvartersmark föreslås lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) främst i växtbäddar 
och gröna tak för dagvattenrening och -fördröjning. Även permeabel beläggning kan användas. 
Uppskattad utbredning av kvartersmark ses i avsnitt 2.8. LOD-anläggningarna beskrivs i avsnitt 
4.4.1 till 4.4.6. 

4.2 Dagvatten inom allmän platsmark 
Inom allmän platsmark föreslås främst träd i skelettjord för dagvattenrening och -fördröjning. 
Även växtbäddar, permeabel beläggning och torra dammar kan användas. Uppskattad 
utbredning av allmän platsmark ses i avsnitt 2.8. och LOD-anläggningarna beskrivs i avsnitt 
4.4.1 till 4.4.6. 

4.3 Skyfall och åtgärder mot översvämning 
LOD-anläggningar som dimensioneras för omhändertagande av 20 mm nederbörd kommer att 
fyllas olika snabbt beroende på vilken intensitet (återkomsttid) som regnet har. Fyllnadstiden är 
snabbare vid regn med en högre intensitet (motsvarar regn med en längre återkomsttid) (Svenskt 
Vatten, 2011). 

Vid stora skyfall då ledningsnätets kapacitet inte räcker till och ytavrinning uppstår kommer ett 
område uppströms att avrinna mot detaljplaneområdet (Figur 13). Det är därför viktigt att 
lokalgatorna fungerar som sekundära avrinningsvägar så att riskerna för skador på byggnader 
till följd av flöden från ovanliggande kvarter minimeras, vilket projektets landskapsarkitekt 
beaktar. Det är även viktigt att det inom detaljplaneområdet finns plats för nödvändiga 
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dagvattenledningar för planerade utbyggnader av området uppströms samt att det vid behov 
reserveras U-områden i planen. Detta behöver samordnas mellan planarbetena tillsammans med 
VA-huvudmannen och planarkitekterna. 

Det är viktigt att följa Länsstyrelsernas rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå (Figur 
9) för att undvika att översvämningar skadar planerade byggnader. 

 
Figur 13. Det uppskattade topografiska delavrinningsområdet inom och till planområdet är 

27 hektar. Bakgrundskarta: © OpenStreetMaps bidragsgivare (u.å.) 

Höjdsättningen inom området bör säkerställa att extrema avrinningsflöden kan avledas på 
markytan bort från byggnader, mot intilliggande allmän platsmark och mot Ulvsundasjön för att 
motverka skador och negativa effekter på byggnader. Dessutom behöver höjdsättningen 
säkerställa att dagvatten ej kan rinna ner i tunnelbanan. Den senaste höjdsättningen (Urbio, 
2022a) säkerställer flödesvägar enligt denna princip (Figur 14). 

D Planområde 6 ha 
Uppskattat topografiskt delavrinningsområde 27 ha 

11'1) .... ..... _, .. 

0 100 200 300 400 
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Figur 14. Framtida flödesvägar för dagvatten ovan mark. ”T” markerar stationsentrén till 

tunnelbanan. Bakgrundskarta: Google Satellite (u.å.).  

För kvarter med innergård planeras höjdsättning för att säkra ytlig avrinning (via portiker). För 
att undvika instängt vatten inom släntkvarteren (Södra och Norra släntkvarteret samt 
kontorskvarteret i Figur 12) behöver innergårdarna höjdsättas så att vatten avrinner ut mot 
slänten och vidare söderut. Dagvatten från omgivande mark hanteras med avskärande diken i 
slänten (Figur 14).  

Framtida höjdsättning inom området bör säkerställa att befintliga lågpunkter (Figur 8) byggs 
bort och att nya inte bildas, eller att bebyggelsen anpassas efter dem. Lågpunkten i naturområdet 
mellan kontorsbyggnaderna och gatan Karlberg strand planeras att bevaras som en yta för 
dagvattenhantering även efter nybyggnation (Figur 8 och Figur 20). Inom parken planeras det 
också för en lågpunkt för dagvattenhantering (Figur 20), likt en torrdamm, som med fördel kan 
utjämna dagvatten vid skyfall. Föreslaget läge för torrdamm ligger utanför gräns för tunnelbana. 

4.4 Översiktlig beskrivning av föreslagna dagvattenanläggningar 
I avsnitt 4.4.1 till 4.4.6 beskrivs de LOD-anläggningar som föreslås användas inom 
detaljplaneområdet för att rena och fördröja dagvatten. Ytbehov av LOD-anläggningar för att 
uppnå magasinsvolymerna redovisas per 100 m2 tillrinnande yta. Detta för att visa att LOD-
anläggningarnas storlek är rimliga i förhållande till övriga ytor och att magasinsbehovet går att 
uppnå men samtidigt ge byggbolag möjlighet att kombinera LOD-anläggningarna på olika sätt 
beroende på utformningen och hårdgörningsgraden i respektive kvarter. 

Vid kommande planering och projektering av träd och växtbäddar kommer underliggande 
tunnelbana (Figur 15) att beaktas med hänsyn till bl.a. ökad belastning av mark och vattentryck. 

D Planområde 
Markanvändning 
- Byggnader 
- Grönytor 
D Asfa lt 

Övriga hårdgjorda ytor 
- Gårdsytor 

Park 

Rödesvägar 
- Flödesvägar 

Avskärande diken 
(princip, ej exakt placering) 
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Figur 15. Tunnelbanans utbredning (röda streck) under planområdet. Källa:Urbio (2022b) 

och Sweco. 

4.4.1 Växtbäddar 
Nedsänkta växtbäddar dit dagvatten från kvartersmarken leds kan anläggas på innergårdarna 
och kan även fundera som ett komplement till gröna tak. Avledningen kan antingen ske genom 
ytavrinning, eller via brunnar och ledningar. Nedsänkningen gör att det finns en magasinsvolym 
för vatten ovanpå bädden (Figur 16). Reningen uppstår när dagvatten infiltreras genom 
markbäddens jord- och sandlager. I botten av bädden ska det finnas ett dränerande lager av 
makadam. Därifrån kan vattnet dräneras till underliggande mark (perkolation) eller via en 
dräneringsledning till dagvattennätet. Den nedsänkta växtbädden kan vara en rabatt där 
växtjorden ligger några centimeter under angränsande markyta, eller vara mer påtagligt 
nedsänkt. För växtbäddar som ska omhänderta vatten via ytavrinning är det viktigt att det inte 
finns någon upphöjning runt växtbäddarna, då detta hindrar vatten att rinna ner i växtbäddarna 
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Figur 16. Nedsänkt växtbädd i anslutning till parkering (till vänster) och utformning av 

nedsänkt växtbädd (till höger). Källa illustration: WRS efter förlaga av Gilbert Svensson. 

En fördröjningsvolym uppstår både i växtjorden och i nedsänkningen upptill. 
Fördröjningsvolymen i växtjorden beror dock på hur snabbt vattnet kan infiltrera. Eftersom det 
är viktigt att vatten kan renas inom området, då det annars rinner vidare ut i Ulvsundasjön 
orenat, har enbart fördröjningsvolymen upptill tagits hänsyn till vid beräkningar för 
dimensionering av växtbäddarna. Ytbehovet blir dock mindre om man även tar hänsyn till 
fördröjningen i växtjorden, men i detta skede föreslås att 20 mm omhändertas i ytliga magasin.  

Om växtbäddarna anläggs med ett fördröjningsvolymsdjup på 0,2 m (se Figur 16) kan 0,18 m3 
från tillrinnande ytor magasineras i ytmagasinet per m2 växtbädd (20 mm som regnar direkt på 
växtbäddarna måste också omhändertas). Beroende på hur hårdgjord avrinningsytan till 
växtbädden är så varierar ytbehovet mellan 1,1-10 m2 växtbädd per 100 m2 tillrinnande yta se 
Tabell 6. Exempelvis kan magasinsbehovet för alla takytor inom planområdet uppnås i 1 500 m2 
växtbäddar (Tabell 6). 

Tabell 6. Ytbehovet av växtbäddar per 100 m2 tillrinnande yta (som beror på 

avrinningskoefficient (φ)) samt ytbehovet av växtbäddar för att uppnå magasinsbehovet. 

Källa (φ): Svenskt Vatten (2016) 

Yta 
φ 

[-] 

Ytbehov 

[m2 växtbädd*/100 m2 yta] 

Area 

[100 m2] 

Magasinsbehov 

[m3] 

Ytbehov 

[m2 växtbädd a] 

Takyta 0,9 10 148 267 1 500 

Asfalt 0,8 8,9 196 313 1 700 

Grönyta 0,1 1,1 82 0 b 0 b 

Gårdsytor 0,7 c 7,8 121 170 940 

Park 0,1 1,1 31 6 34 

Övriga 
hårdgjorda 
ytor 

0,7 c 7,8 23 33 180 

Summa 0,67  603 789 4 400 

a) Växtbäddar med 0,2 m fördröjningsvolymsdjup 
b) Ingen magasinering krävs då befintlig naturmark bevaras. Magasinering krävs vid ny- och 
ombyggnation enligt dagvattenstrategin i Solna Stad (2017) 
c) φ för gårdsytor och övriga hårdgjorda ytor har uppskattats till samma som för ”stensatt yta med 
grusfogar” i P110 (Svenskt Vatten, 2019) 

Om det vid detaljprojektering visar sig vara platsbrist för växtbäddar finns möjligheten att 
tillgodoräkna sig infiltrationen som sker under ett 2-årsregn i växtjorden och den ytliga 
magasinsvolymen kan då minskas något. 

Erosionsskydd 

Dräneringslager 

Oversvämningsskydd 
{brädd brunn} 

} 
Fördröjnlngsvolym 
djup 0,1-0,3 m (➔0,5 m} 

} 

Sandbaserad 
växtjord 
(filtermaterial), 
minst0,5 m 

Dränerlngslednlng 
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4.4.2 Träd i skelettjord 
Om träd inom området anläggs med så kallad skelettjord (blandning av jord, grövre fraktioner 
av krossad sten och ofta biokol) skapas en porvolym i marken som med fördel kan användas för 
att magasinera, rena och fördröja dagvatten. Att plantera träd i stadsmiljö i skelettjord ger flera 
fördelar. Under växtsäsongen bidrar träden i skelettjorden med rening. Dessutom minskar 
avrinningen av vatten vilket i sin tur minskar föroreningsbelastningen till dagvattenrecipienter. 
Om det finns en sedimentationsbassäng i botten ökar reningsgraden. Om vattnet kan filtrera 
vidare i marken under skelettjorden uppnås ännu mer rening. Biologiska och kemiska processer 
bidrar då till att även lösta föroreningar avskiljs. Jorddjup, markkemi och jordens 
infiltrationskapacitet påverkar reningseffekten (Stockholm Vatten och Avfall, 2017). 

Inom detaljplaneområdet planeras 2 180 m2 skelettjord (Figur 17). Om skelettjordarna anläggs 
med porositet 0,3 och en meters djup så kan 0,28 m3 magasineras per m2 skelettjord (blir 0,3 m3 
volym med de 20 mm som faller direkt på skelettjordarna), vilket motsvarar 610 m3 totalt för de 
planerade skelettjordsytorna. 

 
Figur 17. Planerad placering och utbredning av skelettjordar inom detaljplaneområdet. ”T” 

markerar stationsentrén till tunnelbanan. Utbredning skelettjordar och övriga ytor: Urbio 

(2022). Bakgrundskarta: Google Satellite (u.å.).  

En magasinsvolym på 610 m3 är cirka 70% större än magasinsbehovet för allmän platsmark (på 
352 m3, se Tabell 3). Överkapaciteten medger att utformningen av skelettjordarna kan minskas 
vid behov. Till exempel så kan ytan skelettjord minskas (några av ytorna kan anläggas med träd 
utan skelettjord). Dessutom kan uppbyggnaden (djupet eller porositeten) av skelettjordarna 
modifieras. Att hela magasinsbehovet uppnås för allmän platsmark förutsätter dock att 
höjdsättningen kan anpassas så att allt dagvatten från allmän platsmark rinner till dessa. 

D Planområde 
D Skelettjordar (2 180 m2) 

• Byggnader 
- Grönytor 
D Asfa lt 
D Övriga hårdgjorda ytor 
• Gårdsytor 
D Park 
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Ett träd rekommenderas att planteras med 15 m3 skelettjord och kan magasinera 4,5 m3 vatten 
om den anläggs med porvolym 0,3. Denna utformning innebär att ungefär 145 träd planteras 
inom planområdet om de planerade skelettjordsytorna (Figur 17) anläggs med en meters djup.  

4.4.3 Gröna tak 
Gröna tak kan användas för att fördröja dagvatten. Eftersom vatten som magasineras på gröna 
tak är regnvatten behöver inte vattnet renas nämnvärt. Däremot kan fördröjning i takhöjd 
förebygga bräddning från dagvattenanläggningar i marknivå som tar hand om mer förorenat 
dagvatten (exempelvis vid parkeringsplatser). 

Magasinsvolymer som kan uppnås i gröna tak är bland annat beroende av hur stor del av den 
totala takytan som anläggs med gröna tak och av om taken utformas som extensiva (tunna, t.ex. 
sedum) eller intensiva/semi-intensiva tak (tjockare substrat).  

Det finns många biologiska och estetiska fördelar med tjocka gröna tak (minst 10 cm 
substratdjup), vilka beskrivs i grönatakhandboken (Pettersson Skog m.fl., 2021). Tjocka gröna 
tak tillåter ett vegetationssystem med ängskaraktär. Med ett tjockare tak kan även 
substratdjupet- och valet varieras, vilket skapar olika mikroklimat med skillnader i 
vindexponering och fuktighetsgrad. Detta gynnar tillväxt av olika växter och ger ett mervärde i 
form av fler fåglar och bin, vilket gynnar den biologiska mångfalden i området. Tjockare gröna 
tak anses normalt även skapa ett större estetiskt värde. För att vidare gynna den biologiska 
mångfalden föreslås att gröna tak inte gödslas, vilket också bidrar till att inte öka belastningen 
av näringsämnen i dagvattnet. Tunna gröna tak kräver ofta gödsel för att inte bli bruna, vilket i 
sin tur kan leda till ökade halter av fosfor och kväve i dagvattnet. Av dessa anledningar anses 
tjocka gröna tak bättre uppfylla dagvattenriktlinjerna i Solna stad. Därför rekommenderas att 
gröna tak som anläggs på taken i Ekelundsområdet helst är tjocka.  

Möjlig magasinsvolym som går att uppnå på gröna tak har beräknats enligt Formel 1. 
Beräkningarna har gjorts för gröna tak som kan omhänderta 20 mm nederbörd, vilket går att 
åstadkomma både i tunnare eller tjockare gröna tak. 

Formel 1: Beräkningsmetod för magasinsvolym i gröna tak 

𝑀𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] =
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑔𝑟ö𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑘 𝑡𝑎𝑘 [𝑚2] ∙ 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑 𝑠𝑜𝑚 𝑜𝑚ℎä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 [𝑚𝑚]

1 000 [𝑚𝑚/𝑚]
 

 
Inom planområdet planeras ungefär 15 000 m2 takyta (Figur 12 och Tabell 7). Detta skulle 
innebära att en magasinsvolym av 300 m3 kan uppnås i taknivå om alla takytor anläggs som 
gröna tak dimensionerade att fördröja 20 mm dagvatten (Tabell 7). Att detta är cirka 30 m3 mer 
än magasinsbehovet för taken (Tabell 3 och Tabell 4) beror på att avrinningskoefficienten sätts 
till 1 för fördröjningsanläggningar (d.v.s. att all nederbörd som landar på taken ska fördröjas på 
taken). 
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Tabell 7. Magasinsvolymer som uppnås i gröna tak (med 20 mm fördröjningskapacitet) 

Tak 
Takyta per kvarter 

[m2] 

Magasinsvolym i grönt tak 

[m3] 

Hamnkvarteret 2 750 55 

Södra släntkvarteret 1 710 34 

Södra parkkvarteret 2 680 54 

Kontorskvarteret 3 400 68 

Parkhuset 420 8,4 

Norrasläntkvarteret 1 120 22 

Norra parkkvarteret 2 740 55 

Pumphus 16 0,32 

Summa 13 800 297 

Om inte alla tak anläggs som gröna tak, eller om magasinskapaciteten i de gröna taken 
understiger 20 mm behöver större fördröjningsvolym utjämnas i marknivå. Om det saknas 
fördröjningsmöjligheter för takvatten i markplan kan fördröjningskapaciteten i de gröna taken 
ökas. 

4.4.4 Permeabel beläggning 
De hårdgjorda ytorna inom området föreslås begränsas. Ett sätt att göra detta på är genom att 
anlägga permeabla beläggningar på exempelvis kör-, gång- och cykelbanor samt parkeringsytor. 
Exempel på permeabla beläggningar är genomsläpplig asfalt, grus och betonghålsten. För att 
minska avrinningen från hårdgjorda ytor kan även till exempel plattsättning göras med glesa 
fogar med sättsand utan nollfraktion där vattnet kan infiltrera.  

I permeabla beläggningar kan till exempel oljespill fångas upp från parkerade bilar och brytas 
ner. Permeabel beläggning som anläggs på ett luftigt bärlager (Figur 18) ger både fördröjning 
och rening. Magasinering möjliggörs om underliggande bärlager har god porositet, exempelvis 
om det anläggs med makadam utan nollfraktion. 

 
Figur 18. Principskiss för genomsläpplig beläggning. Ytan byggs upp med ett bärlager av 

grov makadam i botten, eventuellt överlagrat av ett förstärkningslager och slutligen vald 

beläggning, i detta fall gräsarmerande betonghålsten. 

Om en permeabel beläggning anläggs på ett bärlager med makadam (Figur 18) med djup 0,2 m 
och porositet 0,3 kan 0,04 m3 dagvatten magasineras per kvadratmeter permeabel beläggning 
(med avrinningskoefficient 1 för den permeabla beläggningen). Cirka 40 m2 permeabel 
beläggning (med ett 0,2 m tjockt bärlager med porositet 0,3) behövs per 100 m2 hårdgjord yta 

Hålsten med makadamfyllning (2-4 mm) 

Förstärkn ingslager med makadam (2-4 mm 

Bärlager med makadam (4-16 mm) 
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(inklusive magasinering av de 20 mm regn som faller direkt på beläggningen). Som exempel 
behövs 4 200 m2 permeabel beläggning för att uppnå magasinsbehovet för gårdsytorna inom 
planområdet (Tabell 8). 

Tabell 8. Ytbehovet av permeabel beläggning (PB) per 100 m2 tillrinnande yta (som beror på 

avrinningskoefficient (φ)) samt ytbehovet av permeabel beläggning för att uppnå 

magasinsbehovet. Källa (φ): Svenskt Vatten (2016) 

Yta 
Tot area 

[100 m2] 

φ 

[-] 

Ytbehov 

[m2 PB*/100 m2 area] 

Magasinsbehov 

[m3] 

Ytbehov 

[m2 PB a] 

Takyta 148 0,9 45 267 6 600 

Asfalt 196 0,8 40 313 7 800 

Grönyta 82 0,1 5 0 b 0 b 

Gårdsytor 121 0,7 c 35 170 4 200 

Park 31 0,1 5 6 160 

Övriga hårdgjorda ytor 23 0,7 c 35 33 810 

Summa 603  31 789 19 600 

a) Permeabel beläggning med ett bärlager med djup 0,2 m och porositet 0,3 
b) Ingen magasinering krävs då befintlig naturmark bevaras. Magasinering krävs vid ny- och 
ombyggnation enligt dagvattenstrategin i Solna Stad (2017) 
c) φ för gårdsytor och övriga hårdgjorda ytor har uppskattats till samma som för ”stensatt yta med 
grusfogar” i P110 (Svenskt Vatten, 2019) 
 

4.4.5 Överdämningsytor/torra dagvattendammar 
Överdämningsytor/torra dammar är nedsänkta grönytor som kan användas för att fördröja och i 
viss mån rena höga dagvattenflöden (Figur 19). Det är en fördel om vattnet kan spridas på hela 
ytan. Det sänker flödeshastigheten och gynnar sedimentation av partikelbundna föroreningar. 
Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel. Vattnet försvinner successiv då tillrinningen 
avtar och vattnet infiltrerar ner genom markytan, alternativt leds bort via ett dike eller annat 
strypt utlopp. Överdämningsytor är alltid nedsänkta och har som regel kapacitet för att hantera 
större volymer vatten än vid infiltration i skålformade grönytor. En viktig skillnad är att 
överdämningsytor brukar förses med ett utlopp om underliggande mark har begränsad 
infiltrationskapacitet.  

 
Figur 19. Principskiss för överdämningsyta/torr damm. Källa: WRS AB 

TlltiMonde 
vottenfkide 
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Bottenutlopp 
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Princip1kiu för överdömning1yta/ torr damm. Vattnet tillförs ytl des eU r via 
rörledning. Är marken tät kan ytan dränenn via ett bottenutlopp. Ett 1trypt utlopp 
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Inom planområdet planeras det för två lågpunkter för dagvattenhantering, den ena i parken och 
den andra i en befintlig lågpunkt i grönområdet (Figur 20). Dessa föreslås anläggas som torra 
dagvattendammar. 

 
Figur 20. Befintliga och framtida lågpunkter inom planområdet för dagvattenhantering, som 

kan utnyttjas som t.ex. torrdammar. ”T” markerar stationsentrén till tunnelbanan.  

Utbredning lågpunkter och övriga ytor: Urbio (2022).  Bakgrundskarta: Google Satellite 

(u.å.).  

Observera att det vid den befintliga lågpunkten (den södra lågpunkten i Figur 20) finns en 
skyddsvärd ek som behöver beaktas vid planering och anläggande av framtida LOD-
anläggningar på platsen. Observera även att den norra torrdammen har placerats utanför 
tunnelbanans dragning. Dock behöver det undersökas om infiltration kan tillåtas från denna 
damm utan att påverka tunnelkonstruktionen. 

Utformningen och utbredningen av torrdammarna beror på tillgängliga ytor samt tillrinnande 
områden. I erhållna landskapsritningar (Urbio, 2022a) är dammarna (Figur 20) 40 respektive 
60 m2 stora. Om de får ett medeldjup på 0,2 m kan 0,18 m3 magasineras per m2 torrdamm (då 20 
mm regn som faller direkt på dammens vattenyta också måste omhändertas i dammen). Då kan 
7,2 respektive 10,8 m3 magasineras i dessa. Magasineringskapaciteten förutsätter att dagvatten 
kan rinna ytligt till dessa. För att öka magasineringen kan antingen medeldjupet eller 
torrdammarnas utbredning öka. Om dagvattnet leds till platserna via ledning behöver djupet i 
dammarna anpassas till ledningarnas djup. 

Även innergårdar och andra grönytor kan utformas med överdämningsytor. Om medeldjupet är 
0,2 m blir magasineringskapaciteten samma som i räkneexemplet ovan, d.v.s. 0,18 m3 kan 
magasineras per m2 torrdamm. Beroende på hårdgörningsgraden på den tillrinnande ytan behövs 
1-10 m2 torrdamm per 100 m2 tillrinnande yta (samma som i räkneexemplet för växtbäddar, se 
Tabell 6). 

0 Planområde 
D Dagvattendammar (100 m2 ) r 
- Byggnader 
• Grönytor 
D Asfalt 
D Övriga hårdgjorda ytor 
• Gårdsytor 
D Park 

Tunnelbana under mark 
V · 
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4.4.6 Avsättningsmagasin 
Det planeras för några avsättningsmagasin i anslutning till kvarteren, se Figur 21. Ett 
avsättningsmagasin är ett underjordiskt magasin som antingen är ihåligt eller fyllt med ett 
poröst material, t.ex. makadam. Om ett dagvattenmagasin anläggs utan tät botten, möjliggörs 
infiltration och då kallas det ’perkolationsmagasin’. Ett dagvattenmagasin med tät botten kallas 
’avsättningsmagasin’. Avsättningsmagasin av typ rörmagasin planeras under trottoarerna 
framför vissa hus (Figur 21). Dessutom planeras dagvattenmagasin i trapporna i vissa portiker 
(Figur 21). Dessa rekommenderas också anläggas som täta avsättningsmagasin av valfri typ. 

 
Figur 21. Planerad placering och utbredning av dagvattenmagasin (av typ 

avsättningsmagasin) inom detaljplaneområdet. ”T” markerar stationsentrén till tunnelbanan.  

Utbredning magasin och övriga ytor: Urbio (2022-04-25). Bakgrundskarta: Google Satellite 

(u.å.).  

Den främsta reningsprocessen i avsättningsmagasin är sedimentation. Enligt Solna stads strategi 
för hållbar dagvattenhantering (Solna Stad, 2017) bör dagvattensystemet ”ha en mer 
långtgående rening än sedimentering”. Därför rekommenderas avsättningsmagasin endast 
användas i undantagsfall om platsbrist inte möjliggör LOD-anläggningar med mer långtgående 
rening. Då är det även lämpligast att leda relativt rent dagvatten till avsättningsmagasinen, t.ex. 
dagvatten från tak. 

Avsättningsmagasinen behöver dimensioneras utifrån hur stora de tillrinnande ytorna är. 
Eftersom WRS ej vet hur stora ytor som är tänkta att rinna till avsättningsmagasin samt att 
anläggningen inte uppfyller Solna stads strategi för hållbar dagvattenhantering (Solna Stad, 
2017) så har inga exempelberäkningar gjorts. Exempelberäkningar kan göras i ett senare skede 
om magasinen behövs för att uppnå magasinsbehovet. Eftersom de planerade skelettjordsytorna 
kan magasinera mer än hela magasinsbehovet för allmän platsmark (se avsnitt 4.4.2) så anses 

CJ Planområde 
• Avsättningsmagasin (430 m2) 
• Byggnader 
• Grönytor 
D Asfa lt 

Övriga hårdgjorda ytor 
• Gårdsytor 
D Park 
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det ur reningssynpunkt lämpligare att t.ex. takdagvatten som avleds ut från kvarteren leds till 
skelettjordarna. 

5 Bedömda effekter av föreslagna åtgärder 

5.1 Ytbehov, magasinering och avrinning 
För att uppnå magasineringsbehovet för allmän platsmark på 352 m3 (avsnitt 3.3) kan LOD-
åtgärderna som föreslås i avsnitt 4.4.1 till 4.4.6 kombineras på olika sätt. Enligt de senaste 
ritningarna (Urbio, 2022a) planeras följande LOD-anläggningar: träd i skelettjordar och torra 
dammar. Magasinsvolymerna som kan uppnås i dessa LOD-anläggningar beskrivs detaljerat i 
avsnitt 4.4.2 och 4.4.5. De planerade anläggningarna omfattar 628 m3, exklusive 
anläggningarnas egna utjämningsbehov. Ytbehovet för dessa anläggningar på allmän platsmark 
är totalt 2300 m2. 

Enligt de senaste ritningarna planeras även avsättningsmagasin på kvartersmark. Dessa beskrivs 
mer detaljerat i avsnitt 4.4.6. Magasinsbehovet för kvartersmark är 437 m3 och kan delvis 
uppfyllas av avsättningsmagasinen, beroende på utformning, samt med en kombination av andra 
typer av LOD-anläggningar. LOD-anläggningar behövs också för att uppnå reningskraven. Se 
exempel på LOD-anläggningar i ett kvarter i avsnitt 5.1.1.  

5.1.1 Exempel på behov av LOD-anläggningar för ett kvarter 
Magasinsbehovet för Norra parkkvarteret (Figur 12 och Tabell 4) uppgår till 75 m3. Exempelvis 
kan hela magasinsbehovet för kvarteret uppnås i 410 m2 växtbäddar eller 15 träd i skelettjord 
(Tabell 9). 

Tabell 9. Exempel på utformningsbehov av LOD-anläggningar för att uppnå hela 

magasinsbehovet för marken inom Norra parkkvarteret. Observera att utformningen per 

anläggning anges för att uppnå hela magasinsbehovet (75 m3), alltså ett max-scenario om 

enbart en anläggningstyp används. Således kan utformningsbehoven minskas om en 

kombination av åtgärder används. 

Norra parkkvarteret Takyta Gårdsyta Summa 

Yta [m2] 2 740 1 860 4 600 

Φ [-] 0.9 0.7 0.82 

Magasinsbehov [m3] 49 26 75 

Utformningsbehov per LOD-anläggning för att uppnå 
magasinsbehovet [m3] per tillrinnande yta 

Takyta Gårdsyta Summa 

Växtbäddar (fördröjningsvolymsdjup 0,2 m) [m2] 270 150 420 

Träd i skelettjord (15 m3 skelettjord/träd, porositet 0,3) [st] 11 6 17 

Träd i skelettjord (porositet 0,3, djup 1 m) [m2] 150 78 230 

Gröna tak (20 mm magasinering) [m2] 2 740 - 2 740 

Permeabel beläggning (porositet 0,3, djup 0,2) [m2] 1 230 650 1 880 

Torrdamm (medeldjup 0,2 m, varav 0,18 m fördröjning) [m2] 270 150 420 

Avsättningsmagasin (behov av magasinsvolym, ej dimension) [m3] 49 26 75 

Observera att LOD-anläggningarna (Tabell 9) kan kombineras på flera olika sätt för att uppnå 
magasinsbehovet för Norra parkkvarteret (samt övriga ytor inom detaljplaneområdet). En 
exempelillustration över behovet av LOD-anläggningar för Norra parkkvarteret ses i Figur 22. I 
exempelillustrationen uppnås magasinsbehovet på 75 m3 enligt följande: 
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• Magasinsbehov för takytor: 75 % (37 m3) i gröna tak och 25 % (12 m3) i 
avsättningsmagasin 

• Magasinsbehov för gårdsytor: 75 % (20 m3) i växtbäddar och 25 % (5 m3) i permeabel 
beläggning 

 
Figur 22. Exempelillustration över hur magasinsbehovet för Norra parkkvarteret (på 75 m3) 

kan uppnås genom en kombination av olika LOD-anläggningar. (Uppnått magasinsbehov 

anges i m3 och ytbehov i m2). Bakgrundskarta: Google Satellite (u.å.).  

Observera att det utanför kvartersmarken finns planerade skelettjordar och torra 
dagvattendammar. Vi rekommenderar att dagvattensystemen på kvartersmark tillåts brädda och 
avleds via skelettjordarna på den allmänna platsmarken för ev. ytterligare utjämning och rening 
men också för att träd i stadsmiljöer ofta behöver extra vatten.  

5.2 Närsalts- och föroreningsbelastning 
För att minska föroreningsbelastningen jämfört med nuläget behöver reningsgraden överstiga 
16–26 % beroende på närsalt/förorening (Tabell 10). Enligt Stormtac uppnås en rening på minst 
35 % för de vanligaste dagvattenföroreningarna i alla föreslagna reningsanläggningar, förutom 
för gröna tak och avsättningsmagasin (Tabell 10).  

Tabell 10. Reningskrav samt reningsgrad för LOD-åtgärder i Stormtac database v.2021-09-

27 (Stormtac, 2021b). Reningsgrader lägre än eller lika med reningskravet är rödmarkerade 

20 

D Planområde 
Fastighetsgränser 

Markanvändning 
• Byggnader 
- Gårdsytor 
LOD-ytor 
~ Gröna tak (37 m3, 1900 m2 ) 

~ Permeabel beläggning (5 m3, 125 m2) 

D Växtbäddar (20 m , 111 m2) 

- Avsättningsmagasin ( 12 m3 ) 
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Rening 
P 

[%] 

N 

[%] 

Pb 

[%] 

Cu 

[%] 

Zn 

[%] 

Cd 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

SS 

[%] 

Reningskrav a 19  17  23  16  21  26  22  19  16  

Växtbäddar b 65 40 80 65 85 85 55 75 80 

Skelettkonstruktion 55 55 75 75 80 65 70 65 90 

Gröna tak -220 -120 65 -100 20 20 25 35 90 

Permeabel beläggning 65 75 70 75 95 70 70 65 90 

Avsättningsmagasin c 35 15 75 60 70 60 50 55 75 

a) Reningsgrad som behöver överstigas för att minska föroreningsbelastningen jämfört med i nuläget 
b) ”Biofilters” i Stormtac database v.2021-09-27 
c) Minsta reningseffekt för ’Perkolationsmagasin med makadam’ och ’Underjordiskt 
sedimentationsmagasin’ i Stormtac database v.2021-09-27 

Reningskravet om att minska föreningsbelastningen jämfört med nuläget uppnås för alla 
föroreningar i alla anläggningar med undantag för gröna tak och rörmagasin. Huvudsakligen 
kommer nedsänkta växtbäddar och träd i skelettjord att användas på allmän platsmark. På 
kvartersmark bör det strävas efter öppna dagvattenlösningar med växtbäddar samt 
genomsläpplig beläggning. Att gröna tak läcker näringsämnen beror ofta på gödsling. Att 
reningsgraden är låg för övriga föroreningar beror sannolikt på att regnvattnet som faller på 
taken innehåller låga koncentrationer föroreningar (och reningsgraden ökar med 
föroreningshalten). Ökningen av näringsämnen kan minimeras genom rätt skötsel av taken, till 
exempel genom att använda långtidsverkande inkapslad gödning (vilket numera är 
branschstandard). Dessutom bör ett näringsfattigt växtsubstrat och tåliga växter användas. 
Genom att ej koppla stuprör från gröna tak direkt på dagvattenledningsnätet utan använda 
utkastare till planteringsytor i markplan kan eventuellt näringsläckage tillgodogöras som 
växtnäring. 

Genom att kombinera olika LOD-anläggningar bedöms de föreslagna LOD-anläggningarna 
tillsammans klara reningskravet om att föroreningsbelastningen ska minska. Efter att vald 
kombination av LOD-åtgärder preciserats kan nya beräkningar på föroreningsbelastning utföras 
i Stormtac. Det är dock viktigt att komma ihåg att Stormtac bara är en modell. Därför bör man 
inte tolka siffrorna som exakta utan som uppskattningar. Genom att t.ex. inte använda gödsel i 
onödan på grönytor samt att undvika miljöfarliga ämnen i byggmaterialen kan 
föroreningsbelastningen bli mindre än vad schablonerna anger. 

6 Slutsatser 
• Det är möjligt att uppnå kravet från Solna stads dagvattenstrategi på 20 mm renande 

fördröjning inom detaljplaneområdet. Behovet av fördröjningsvolym (789 m3) kan 
uppnås med olika LOD-åtgärder, förslagsvis en kombination av gröna tak, växtbäddar, 
träd i skelettjordar, permeabel beläggning och (i nödfall vid platsbrist) 
dagvattenmagasin. Skelettjordsytorna som planeras är tillräckligt stora för att uppnå 
magasins- och reningsbehovet för både allmän platsmark och kvartersmark (förutsatt att 
skelettjordarna dimensioneras korrekt). 

• Inom fastigheten Ekelund 1 kan infiltration av dagvatten tillåtas ur föroreningsaspekt 
och dagvattenanläggningar behöver därför inte anläggas med tät botten. För fastigheten 
Huvudsta 4:28 behöver dock kompletterande undersökningar av grundvatten, 
platsspecifika riktvärden och eventuellt saneringsarbete utföras innan det går att 
bedöma om dagvatten kan tillåtas infiltrera inom fastigheten. 
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• Enligt Solna stads dagvattenstrategi ska föroreningstransporten från planområdet 
minska jämfört med nuläget. För att uppnå detta krävs en reningskapacitet på mer än 
16–26 % för de vanligaste dagvattenföroreningarna. Utifrån föroreningsberäkningar i 
modellen Stormtac och reningskapaciteten hos de föreslagna LOD-anläggningarna är 
slutsatsen att de föreslagna LOD-åtgärderna kan kombineras på olika sätt för att uppnå 
kravet i Solna stads dagvattenstrategi. 

• Delar av området ligger i dagsläget under nivån +2,7 meter (RH 2000), vilket är 
Länsstyrelsernas rekommendation för lägsta grundläggningsnivå för ny sammanhållen 
bebyggelse vid Mälaren. Detta behöver tas i hänsyn vid höjdsättningen av området. 

• Det är viktigt att höjdsättningen planeras så att avrinning vid nederbördssituationer som 
överstiger dimensionerad ledningskapacitet kan ske ytledes till Ulvsundasjön utan att 
vatten riskerar att skada byggnader.  
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1 Allmänt

1.1 Uppdrag och syfte
Iterio AB har på uppdrag av Ekelund Pampas Exploatering AB c/o HSB
Bostad utfört en kompletterande geoteknisk undersökning och utredning för
bostadsbebyggelse med avseende på stabiliteten mot Ulvsundasjön.

Föreliggande handling syftar till att redovisa markförhållanden och geotekniska
förutsättningarna för grundläggning inom området för planerad byggnad.
Handlingen är framtagen som ett underlag till detaljplan.

1.2 Underlag
Underlag för upprättande av denna handling har varit:

- Undersökningsrapport Geoteknik (MUR), Detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl.,
Upprättad av Iterio AB daterad 2021-06-11, rev 2022-04-20.

- PM Uppfyllningar för nytt bostadsområde, Ekelund 1, Solna, upprättad av Iterio AB,
daterad 2015-01-23.

- PM Översiktlig bedömning av grundläggningsförhållanden, Pampas Marina, Huvudsta
4:25, Solna, upprättad av Iterio AB, daterad 2015-08-25.

- Strukturskiss, erhållen av HSB, daterad 2021-05-11.
- Platsbesök.

1.3 Tidigare geotekniska undersökningar och utredningar
Orrje & Co utförde 1957 en översiktlig geoteknisk undersökning för ett nytt
bostadsområde i Ekelund med rutnätssonderingar var 25:e meter eller tätare.
Bevarat från detta arbete finns en tolkad planritning med lerdjup och
sonderingspunkters läge, samt inmätt berg-i-dagen och fastmarksgräns.

Stockholms gatukontor utförde 1968 en geoteknisk undersökning för
tunnelbanan. Undersökningen omfattade jord-bergsonderingar, och resultat
finns redovisat på Markkontorets ritningar 251511 och 253322.

Orrje & Co utförde 1969 en geoteknisk undersökning för Arbetsmiljöverkets
planerade byggnad. Undersökningen kompletterades 1975 av Orrje & Co
/Scandiaconsult. Inmätningar av avtäckt berg finns också från detta uppdrag.

I Bs Konsults grovschaktplan ritning K101 från 1977-01-14 framgår gräns för
sprängd bergkontur under Arbetsmiljöverkets byggnad.

Kontakt har tagits med Trafikverket som dock inte har påträffat någon
geoteknisk undersökning i närområdet, inbegripet för på- och avfartsramper
från och till Solna på Essingeleden.

WSP gjorde en utredning 2007 där de bland annat digitaliserade gamla
undersökningar för tunnelbanan. Geosuitedatabasen för denna har erhållits
från WSP.

Ramböll utförde 2008 en geoteknisk undersökning med viktsondering och
installation av ett antal grundvattenrör på fastigheten Ekelund 1. En utredning
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gjordes då av Ramböll om byggande av hus över tunnelbanans betongtunnlar.
Utredning utfördes också om ny tunnelbaneuppgång från Västra Skogens
station till Ekelundsområdet.

1.4 Styrande dokument
Styrande handlingar är:

- SS-EN 1997 Eurokod 7, inkl nationella bilagor
- BFS 2013:10, EKS 9

2 Objektsbeskrivning

2.1 Områdesbeskrivning
Aktuellt område omfattar bland annat fastigheterna Ekelund 1, Huvudsta 4:28
och Huvudsta 4:18, se figur 1. Området är beläget i Solna stad.

Figur 1: Flygfoto med aktuellt område markerat i rött (källa: eniro.se)

2.2 Ekelund 1
Fastigheten befinner sig väster om Ekelundsvägen och söder om
Pampaslänken. I nuläget består området av Arbetsmiljöverkets tidigare
kontorsfastighet, parkeringsytor samt omkringliggande skogspartier.
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2.3 Huvudsta 4:28
Fastigheten begränsas av vägen Karlbergs strand i norr och väst, samt
Ekelundsvägen i öst. Söder om fastigheten finns en småbåtshamn i
Ulvsundasjön. På fastigheten finns en båthall med tillhörande ytor för
hamnverksamhet, samt parkeringsytor.

2.4 Ekelundsvägen och Karlbergs strandväg
Inom detaljplaneområdet ligger även två kommunala gator, Ekelundsvägen och
Karlbergs strandväg.

3 Planerad bebyggelse
HSB Bostad och Aros Bostad planerar att utveckla området med
bostadsbebyggelse. Enligt förslagsskiss över planerade konstruktioner ska det
uppföras nya byggnader i ett antal nya kvarter och nya gator. Del av
kontorsbyggnaden, tidigare Arbetsmiljöverket, behålls.  Ekelundsvägen byggs
om.

Figur 2: Illustrationsplan över planerade byggnader upprättad av Urbio, daterad 2022-04-01.
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4 Geotekniska förhållanden

4.1 Ekelund 1

4.1.1 Topografi
I den östra delen är marken relativ plan med en stigning mot norr. Uppmätta
nivåer i den sydöstra delen är mellan ca +3,8 – +4,0 och i den nordöstra delen
mellan ca +5,1 – +6,4. Den västra delen karakteriseras av en tydligt kuperad
terräng med en stigande nivå upp till ca + 20,0.

4.1.2 Jordartsförhållanden
Från Pampas Marina sträcker sig en lerfylld dal åt nordnordost. Lerdjupen är
upp till 13 meter. Området fylldes upp på 1970-talet med ca 1-1,5 m fyllning.
Väster om Arbetsmiljöverkets byggnad mot Västra Skogen finns ett höjdparti
med berg-i-dagen och naturlig friktionsjord. Öster om Ekelundsvägen och
Essingeledens avfartsramp till Solna finns ett område med berg-i-dagen.

Tolkade jordlagerförhållanden framgår av bilaga, ritning G-12.1-01.
Urgrävningar och bergschakter under Arbetsmiljöverkets byggnader har inte
beaktats på den ritningen.

Där lerdjupet är stort vid dagens koloniområde (alldeles norr om planområdet)
är leran underkonsoliderad för dagens last.  Återstående konsolideringssättning
för dagens last är vid punkt 14R03 ca 100 mm. Uppfyllningar ger stora
sättningar.

Enligt miljöprovtagning i området för befintlig parkering består fyllningen över
leran i huvudsak av grusig sand, men även grusig torrskorpelera i enstaka
punkter.

Inom delar av området har leran grävts bort och ersatts med fyllning. Detta
gäller området under och kring tunnelbanans betongtunnel.
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4.1.3 Tunnelbanan
Tunnelbanans betongtunnlar är grundlagda på sprängbotten respektive på
naturlig friktionsjord efter urgrävning av eventuell lera under
grundläggningsnivån.

Utförda sonderingar liksom bilder från byggtiden visar att betongtunnlarna
byggdes inom sponter. Sponterna verkar ha placerats cirka tre meter utanför
konstruktionen.

Uppgifter om urgrävningsdjup saknas, utförda sonderingar antyder dock att
urgrävningens omfattning var liten eller ingen, då lerans underkant i
undersökta punkter utanför betongtunneln, inte ligger under betongtunnelns
grundläggningsnivå. Det är därför troligt att betongtunnelns grundläggning inte
belastar lera utanför tidigare spont.

Inom spont har delvis återfyllts med ”puddlad” lera mot betongtunneln. Från
södra sidan fanns en nedfartsramp med öppna slänter, se figur 3.

Tunnelbanans betongtunnlar ligger helt under grundvattenytan.

Under Arbetsmiljöverkets hus ligger tre av tunnelbanans spår i bergskärning
med ovanliggande betongbågar. Bergskärningen för Akallagrenens södergående
spår, som ligger längst norrut i eget schakt,  är överbyggd med ett kontinuerligt
betongvalv.

Figur 3 Flygfoto över tunnelbanebygget. Denna bild visar att schakten för betongtunnlarna inom
lerområdet utfördes inom spont, men med en rampväg ner från södra sidan. Utdrag från ”The
Stockholm underground, 1975, A technical description.”
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4.1.4 Bergnivåer
Tidigare utförda undersökningar visar på att bergets överyta faller undan mot
öst där jorddjupen är upp mot ca 18 meter. Störst jorddjup förekommer
alldeles väster om Ekelundsvägen. Bergnivåer varierar mellan ca -15 och +16
inom området. I den västra delen ligger bergytan ytligt med berg-i-dagen eller
med tunnare jordlager ovan.

4.1.5 Grundvattenförhållanden
Grundvattennivåerna i området är högst i norra delen av området (vid
Pampaslänken) och faller mot söder.

Grundvattennivåerna i fastmarksområdet väster om Arbetsmiljöverkets kontor
har inte uppmätts men är troligen högre än i området öster om byggnaden.

Grundvattennivån faller från nivån ca +5,0-+5,4 vid Pampaslänken i norr till
+2,0-+2,3 på fastighetens södra del. I norra delen innebär det en
grundvattennivå ca 4 meter under marknivån och i södra delen ca 1,5 meter
under nuvarande marknivå.

Två nya grundvattenrör, för nivåmätning och provtagning har installerats i
området.

GV-rör Mätperiod Nivå (RH2000) Anmärkning

21IT02G 2021-05-03 –
2021-06-03 +3,85 – +4,38

21IT12G 2021-06-03 +2,38 1 mätning

08R01GV 2008-11-05 –
2021-06-03 +1,93 – +2,62 Mätt 2008, 2009

och 2021

08R02GV 2008-11-05 –
2021-06-03 +1,57 – +2,49 Mätt 2008, 2009

och 2021

08R03GV 2008-11-05 –
2009-07-30 +1,98 – +2,29

08R04GV 2008-11-05 –
2021-06-03 +2,62 – +3,23 Mätt 2008, 2009

och 2021

08R05GV 2008-11-05 –
2009-07-30 +3,22 – +3,46

08R06GV 2008-11-05 –
2009-07-30 +4,40 – +4,79

08R07GV 2008-11-05 –
2021-06-03 +4,90 – +5,35 Mätt 2008, 2009

och 2021
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4.1.6 Befintliga byggnader
Arbetsmiljöverkets kontorsbyggnad uppfördes i mitten av 1970-talet. Del av
huset är uppförd över tunnelbanan. I figur 3 syns valvbågar över tunnelbanan.
Valvbågarna är en del av husets grundläggning.

Byggnaderna är i huvudsak grundlagda med plintar direkt på fast, rensat berg
efter bergschakt (Hus K1-K4, hus R, hus L1 och större delen av hus L2, samt
halva hus U, se figur 4). Intill tunnelbanans betongtunnlar har grundläggning
skett på stålkärnepålar. (del av hus L1). För del av kontorsbyggnaden längst i
norr (hus L2) har plintgrundläggning utan bergschakt samt två betongpålar
använts för grundläggning av fasaden mot parkeringen i öster.
Undervisningsbyggnaden (hus U) är till hälften grundlagd med plintar direkt på
fast, rensat berg och till hälften på betongpålar.  Försökshallen (hus F) i
nordost är grundlagd på betongpålar.

Figur 4: Arbetsmiljöverkets byggnad. Halva del U och hela del F är grundlagda på betongpålar. L2
fasad mot öster är till större delen grundlagd på grävda plintar. Huset i övrigt är i huvudsak
grundlagd på fast, rensat berg efter bergschakt. Röda linjer anger ungefärlig gräns mot
pålgrundläggning i öster.

4.2 Huvudsta 4:28

4.2.1 Topografi
Markytan är relativt plan inom området, men stiger mot norr. Uppmätta nivåer
inom fastigheten är mellan +2,2 och +3,0.

4.2.2 Historik
Äldre kartor antyder att området fyllts ut i etapper, se figur 4-7.. Kartan från
1909 visar att strandlinjen då gick alldeles söder om Karlbergs strandväg, men
ej lika långt söderut som 1899. År 1934 var hela fastigheten utfylld.
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Bildserien i figur 5-8 visar aktuellt område med samma koordinatsystem utlagt
över.

Figur 5: Stockholmskartan 1899 Figur 6: Stockholmskartan 1909

Figur 7: Stockholmskartan 1934 Figur 8: Ortofoto 2009

Båthallen uppfördes i början av 1990-talet.

4.2.3 Jordartsförhållanden
Området är utfyllt med en grov fyllning med en mäktighet på ca 4 till 7 meter,
mindre längst i norr. Fyllningen är mycket blockig. Fyllningen underlagras av
en löst lagrad friktionsjord, på en fastare lagrad friktionsjord som vilar på berg.
Lagret med friktionsjord ovan berget är som mest ca 3,5 m tjockt.

Tidigare utförd geoteknisk undersökning utförd av Orrje & Co 1957 innehåller
en tolkad planritning med lerdjup i området, som markerar att lermäktigheten
under Pampas Marina är upp till 7,5 m. Då ingen lera har påträffats för senare
gjorda sonderingar utan istället ett mäktigt fyllningslager kan antas att leran
grävts ur eller undanpressats.

Sonderingar utförda 1969 vid fastighetsgräns i norr visar på mindre fyllning ca
1,5m och löst till medelfast lagrad sand därunder.

I det nordvästra hörnet utgörs jorden av friktionsjord med en mäktighet mellan
ca 9 – 9,5 meter, som vilar på berg. Friktionsjorden innehåller block.
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4.2.4 Bergnivåer
Jorddjupen är upp till ca 8 meter där berg har påträffats i den södra delen, och
upp till 9,5 meter i nordväst. Detta motsvarar bergnivåer på ca -4 i den södra
delen och -8 i nordväst.

Djupet till berg bedöms minska mot fastighetens såväl västra samt östra gräns.

4.2.5 Grundvattenförhållanden
Två nya grundvattenrör, för nivåmätning och provtagning har installerats i
området. Grundvattnets trycknivå har endast mätt i 21IT14G och inte i
21IT19G där väldigt förorenat vatten har påträffats. Den uppmätta trycknivån
motsvarar ca 2,7 m under befintlig markyta.

GV-rör Mätperiod Nivå (RH2000) Anmärkning
21IT14G 2021-06-03 +0,31) 1 mätning
21IT19G - -

1) Nivån bedöms ej ha stabiliserats.

Mälarens nivå styr grundvattennivån i fyllningen närmast Ulvsundasjön.
Medelvattennivån i Mälaren är +0,86 (RH2000). Nuvarande reglering har gett
högvattennivåer i Mälaren på upp till +1,4. Ombyggnaden vid Slussen syftar till
att sänka dessa nivåer med någon decimeter.

4.2.6 Befintliga byggnader och anläggningar
Marknivån i och kring båthallen ligger enligt konstruktionsritningar på ca +2,4.
Båthallens stomme är pålad (enligt konstruktionsritningar). Båthallens golv
ligger direkt på mark, förutom längs södra resp. östra fasaderna där det är ett
betonggolv.

På fastighetsmark går en stor kommunal dagvattenledning.

5 Geotekniska rekommendationer

5.1 Tunnelbanans betongtunnlar
Tunnelbanans betongtunnlar är dimensionerade för en på tunnelbaneritningar
inritad linje för ”blivande marknivå”, samt förändring av marknivån från denna
nivå på +/-1,0m. Denna ”blivande marknivå” varierar längs sträckan. Lägsta
nivån är vid gång- och cykelvägen längs Ekelundsvägens västra sida, där den
”blivande marknivån” ritats in på nivån ca +4,5. För området väster om gång-
och cykelbanan anges ”blivande marknivå” till +6,5, vilket är högre än
nuvarande nivå. Utöver jordlast är tunneln dimensionerad för en överlast på 20
kN/m2 vid förutsatt högsta grundvattennivå.

Vid uppfyllningar över tunnelbanan som är större än vad tunnelbanan
dimensionerats för är lastreduktion med lättfyllning ett alternativ. För att
undvika ökande jordtryck mot tunnelvägg behöver lättfyllningen dras ut ett
antal meter utanför tunnelkonstruktion.

SLL kan komma att ställa ytterligare krav med begränsningar på vad som gäller
vid överbyggnad och uppfyllning på betongtunnlarna.
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5.2 Gatumark
Preliminär höjdsättning framgår av figur 9.

Höjdförslaget bygger på att så långt som möjligt behålla befintliga marknivåer
över tunnelbanans betongtunnlar samt att endast mindre justeringar görs på
Ekelundsvägen, med höjning med upp till cirka 0,2 meter norr om
tunnelbanan. Marknivåerna vid den nya Hamnallén höjs dock såväl norr om
tunnelbanan som söder om. Även tvärgator påverkas av denna höjning.

Figur 9: Planerad höjdsättning upprättad av Kjellander Sjöberg, daterad 2022-04-01.

5.2.1 Ekelundsvägen
Ekelundsvägen är idag i gott skick utan synliga sättningar. Inga uppgifter har
påträffats om att vägen skulle vara grundlagd på någon befintlig förstärkning.
Troligen kan höjdjusteringen utföras utan några särskilda åtgärder.
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5.2.2 Hamnallén
Norr om tunnelbanan planeras marknivåerna att höjas upp till ca 1,5 meter.
Söder om tunnelbanan höjs marken ca 1,5-2,5 meter, undantaget närmast
vattnet där höjningen är mindre. Över tunnelbanans betongtunnlar behålls
befintliga nivåer.

Del av ny väg går över befintlig byggnad U i område där byggnaden är
grundlagd på pålar.

I läge för vägen finns huvudsakligen endast äldre sonderingar från tiden innan
Arbetsmiljöverket byggdes, varför endast en översiktlig bedömning kan
utföras.

Alldeles norr om korsningen med mellersta tvärgatan är det fyllning på ca 3
meter lös lera. Med uppfyllning med 2,5 meter krävs en geoteknisk åtgärd,
exempelvis urgrävning eller förbelastning.

Vid byggnad U:s södra fasad består jorden av 1,5-2 m lera på 6 meter halvfast
till fast lagrad sand. Vid norra fasaden är jorddjupen mindre. Eventuell
kvarvarande lera kan behöva grävas ur eller förbelastas, i övrigt inga
förstärkningsåtgärder.

Vid korsning med norra tvärgatan är lerdjupen omkring 10 meter. Med en
planerad uppfyllning på 1,5 meter så är det troligt att en förstärkningsåtgärd,
exempelvis kc-pelarförstärkning eller pålning krävs.

5.2.3 Södra tvärgatan (+2,5)
Södra tvärgatan avser gatan närmast vattnet med en angiven nivå på +2,5 i
figur 9. För södra tvärgatan bedöms att inga förstärkningsåtgärder erfordras.

5.2.4 Mellersta tvärgatan (+4,7)
För mellersta tvärgatan planeras uppfyllningar på upp till 3 meter gentemot
dagens nivåer. Östra delen av gatan ligger på fastmark och berg. Under västra
delen finns enligt äldre undersökningar upp till ca 2 meter lös lera på sand.
Troligen är urgrävning av lös lera eller förbelastning lämpliga åtgärder.

5.2.5 Norra tvärgatan (+7,9)
Höjdsättningen innebär uppfyllningar på 1-1,5 m undantaget närmast
Ekelundsvägen där uppfyllningen är mindre.

I området finns fyllning på ca 10 meter lera. Närliggande kolvprovtagning visar
på att lerans är normalkonsoliderad till svagt underkonsoliderad, och att
uppfyllningar leder till stora sättningar.

Markförstärkningar kommer att krävas exempelvis med djupstabilisering (t. ex.
kalkcementpelare), lättfyllning eller pålning.

Innan installation av kc-pelare behöver hindrande fyllning schaktas bort.
Förbelastning av kc-pelarförstärkta gator kan komma att behövas innan
ledningsbyggande. Förbelastning med överlast kan eventuellt erfordras.
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5.2.6 Självfallsledningar
Där förstärkning erfordras för gator erfordras förstärkning även för ledningar.

På Huvudsta 4:28 innebär närheten till grundvattenytan och den
genomsläppliga fyllningen svårigheten till vattenundanhållning i ledningsgrav
under byggtid. Det kan innebära att dagvattenledningar och avloppsledningar
kommer att behöva förläggas i ej torrlagda schakter.

5.3 Byggnader

5.3.1 Ekelund 1
Byggnader i lerområdet pålgrundläggs. Grundläggning på berg eller packad
sprängbotten är aktuell för den västra delen av området. I gränszonen mellan
pålgrundläggning och packad sprängbotten kan grundläggningen utföras på
packad fyllning på fast lagrad friktionsjord efter att fyllning och lösa jordar
schaktats bort.

Vid grundläggning under grundvattennivån krävs vattentäta konstruktioner.

Omfattningen av de olika grundläggningssätten är svår att bedöma och
behöver utredas närmare i senare skede.

5.3.2 Huvudsta 4:28
Grundläggningsförhållandena varierar inom området. I delar av området (i
nordost) kan plattgrundläggning av husbyggnader på berg/ sprängbotten/
friktionsjord vara lämplig. I större delen av området är det troligt att
husbyggnader kommer att behöva pålas. Borrad grundläggning är lämplig
eftersom fyllningen är grov.

Källare eller hel garagevåning under nuvarande markyta är svårt att bygga pga
den grova och troligen vattenförande fyllningen. Det är troligen inte
ekonomiskt att bygga källare under nuvarande markyta.

6 Ras och skred
Vi bedömer att det inte förekommer problem med ras eller skred för dagens
situation eller för planerad utformning.
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G-11.2-14 Enstaka borrhål 1:100 A1 2021-06-11 A 2022-04-20
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1 Allmänt
På uppdrag av Ekelund Pampas Exploatering AB c/o HSB Bostad har Iterio
AB utfört en kompletterande geoteknisk undersökning och utredning för
detaljplaneskede. Undersökningen och utredningen syftar till att kontrollera
stabilitetsförhållandena, speciellt stabilitet mot Ulvsundasjön för ny planerad
bebyggelse.

Denna handling avser endast att redovisa utförda geotekniska undersökningar.

2 Underlag
Underlag för denna handlings upprättande har varit:

- Grundkarta erhållen från beställare.

- Jordartskarta SGU.

- Tidigare utförda undersökningar enligt kapitel 2.1.

2.1 Tidigare utförda undersökningar
- ”Pampas Marina, Huvudsta 4:23, Solna” framtagen av Iterio AB 2015.

Undersökningar utförda av Cowi. Uppdragsnummer 4395.

- Geotekniska undersökningar utförda av Ramböll 2015 på uppdrag av
Iterio AB.

- Uppdrag ”Ekelund geoteknik” Iterio AB 2014. Undersökningar
utförda av Ramböll. Uppdragsnummer 4291.

- ”PM- Geo01” framtagen av Ramböll 2008.
Uppdragsnummer 61510829068.

- ”Solna Västra Skogen” Geoteknisk undersökning för Arbetsmiljöverkets
nya byggnad, utförd av Orrje & Co Scandiaconsult 1969.
Uppdrag 57.1115-02. Sonderingspunkter digitaliserade av Iterio AB
2021.

- ”TB3N Ekelundsdalen” Stockholm stads gatukontor 1968. Digitala
sonderingsfiler erhållna av WSP 2021-04-29.

- “Markundersökning för tunnelbanan genom Västra skogen” Ingenjörsfirman
Westman & Challis 1963. Digitala sonderingsfiler erhållna av WSP
2021-04-29.

- ”Grundundersökning för planerad bostadsbebyggelse inom Ekelundsområdet.
Plan” Orrje & Co, 1957-06-27

3 Befintliga förhållanden
I de södra delarna av det aktuella undersökningsområdet ligger Pampas Marina
med hamn- och varvsverksamhet och i norr Arbetsmiljöverkets gamla
byggnad. Marinan och byggnadskomplexet skiljs åt av Karlbergsstrandväg. I
söder angränsas området av Ulvsundasjön. I väster finns bostadshus uppe på
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en relativt kraftig höjning i marknivån. I öster angränsas området av
Ekelundsvägen och Essingeleden och i norr ligger Pampaslänken.

Figur 1 Flygfoto med aktuellt område markerat i rött (källa: eniro.se)

4 Geoteknisk kategori
Undersökningar har utförts i omfattning och typ med förutsättning att de
geotekniska förutsättningarna för objektet och tillhörande arbeten omfattas av
geoteknisk kategori 2 (GK2).

5 Styrande dokument
Denna rapport är upprättad i enlighet med SS-EN 1997–2:2007 (Eurocode
1997–2), med innehåll enligt SS EN-ISO 22475–1:2006 kapitel 12.2,
”Report of the results” samt respektive metodstandard för sondering (SS EN-
ISO 22476). Denna rapport är synonym med det som i övrigt i Eurocode 7
benämns ”Test report”.

6 Utsättning/Inmätning
Utsättning och inmätning är utförd med GPS-RTK.

Koordinatsystem Sweref 99 18 00, höjdsystem RH2000.
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7 Geotekniska undersökningar

7.1 Fältundersökningar
Geoteknisk fältundersökning utfördes under april 2021 av Gaia Survey.

Undersökningar är utförda med borrbandvagnar av typ Geotech 504. Ansvarig
fältgeotekniker var Johan Nathorst-Böös. Fältrapport redovisas i Bilaga 1.

Totalt omfattade fältundersökningarna 21st undersökningspunkter fördelat
enligt Tabell 1. Undersökningarna har genomförts enligt EN 1997–2 och för
respektive metod gällande standard.

Tabell 1. Utförda geotekniska fältundersökningar

Undersökningsmetod Antal
punkter

Standard eller annat
styrande dokument

Jord-bergsondering (Jb2) 3st SGF Rapport 4:2012

Grundvattenrör, Gvr 4st SS EN-ISO 22475–1:2006

Jordprovtagning, miljö 15st SGF Rapport 2:2013

8 Markmiljöundersökning
Jordprover och analyser för markmiljöundersökning redovisas i separat
rapport.

9 Värdering av undersökning

9.1 Digitalisering
Flertalet av sonderingspunkterna utförda i samband med ”Solna västra skogen”
(Orrje & Co, 1969) är utförda som slagsonderingar (Slb) med så kallat
”akustiskt bergsvar” vilka redovisas med en speciell typ av stoppkod, se
exempel i figur 2. Vid digitalisering av dessa sonderingspunkter har stoppkod
för akustiskt bergsvar inte tagits med varför det inte redovisas i ritningar
kopplat till denna handling.

Figur 2 Slagsonderingar med stoppkod för akustiskt bergsvar.
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10 Resultat och redovisning
Resultat från den geotekniska undersökningen finns lagrade i digitalt format i
geoteknisk databas Geosuite som förvaras hos Iterio AB.

Geotekniska undersökningar redovisas i plan och sektion på ritningar.

Stockholm 2021-06-11

Iterio AB

Ante Ledje
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Uppdragsledare Erik Arnér, Joel Salzer 
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Arbetsmiljöplan AMP Gaia Survey AB 

Fältarbetena 
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2021-04-19 Avslutade 2021-04-21 

Sökväg digital 
lagring 

H:\Gaia\Geoarkiv Gaia\2021\21040 Iterio Pampas 

Hantering prover:  

Mätteknik 

Koordinatsystem Sweref991800 
Höjdsystem RH2000 
Instrument Leica AS10 
Ansvarig Johan Nathorst-Böös 
Tid 2021-04-19 

Sondering och provtagning 

Utrustning Senast kalibrerad Bilaga 
Geotech 504-17 2021-01-22 Kalibrering 504 18545 2021-01-22 

Tabell utförda sonderingar/provtagningar fördelat på metod: 

Metod Antal Styrande dokument 
Jb2 3 SGF 4:2012 
Jb-tot 0 SGF 4:2012 
Vim 
Slb 
Hfa (DSPH-A) 
CPT/CPTU 

0 
0 
0 
0 

SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 
SGF 1:2013 
SS-EN ISO 22476-2:2005  
SS-EN ISO 22476-1:2012 

Vb 
Miljö-Skr 
Kv 
Gvr miljö 

0 
15 
0 
4 

SGF 2:93 
SS-EN ISO 22475-1  
SS-EN ISO 22475-1  
SS-EN ISO 22475-1  
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Utförda sonderingspunkter 

Borrhål Metod Datum Signatur Väder Temp Spolmedium Anmärkning/avvikelse 
        
21IT17 Jb2 21-04-19 JNB Klart Ca 10 Vatten  
21IT18 Jb2 21-04-19 JNB Klart Ca 10 Vatten Förlorade totalt 4m stål 

och två Jb-kronor 
21IT19 Jb2 21-04-19 JNB Klart Ca 10 Vatten  

Utförda provtagningspunkter 

Borrhål Metod Datum Signatur Väder Temp Anmärkning/avvikelse 

Installerade grundvattenrör 

Gvr Typ Datum Rörlängd Rök Avläsn Anmärkning/avvikelse 
21IT02 50mm PEH 21-04-22 8m 1,10m  1m Sandfilter 
21IT12 50mm PEH 21-04-22 9m 0,98m  1m Sandfilter 
21IT14 50mm PEH 21-04-22 7m 1,20m  1m Sandfilter 
21IT19 50mm PEH 21-04-22 3,6m -0,1m  1m Sandfilter, Decksel 

Områdesbeskrivning och övriga noteringar 

Delvis mycket blockig fyllning. Vi knäckte borrstål 2ggr i punkt 18 där vi tappade totalt 2 borrkronor och 4m stål 

Datum: 2021-04-23 

Signatur: Johan Nathorst-Böös 

Granskat: Ian Gotthard 
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SONDERINGAR 21ITxx UTFÖRDA AV 
• ITERIO AB, AR 2021. 

SONDERINGAR 15Cxx UTFÖRDA AV COWI, 
ÅR 2015. 

SONDERINGAR 15Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2015. 

SONDERINGAR 14Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2014. 

SONDERINGAR 08Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2008. 

SONDERINGAR 1-313 UTFÖRDA AV 

SCANDIACONSUL T ÅR 1969. 

SONDERINGAR 68GKxx UTFÖRDA AV 
STOCKHOLM ST AD GATUKONTORET, 

ÅR 1968 

SONDERINGAR 63Axx OCH 63Dx UTFÖRDA 
AV INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN 8, 

CHALLIS, ÅR 1963. 

TILLHORANDE RITNINGAR 
G-11.1-01, PLAN 
G-11.1-02, PLAN 
G-11.2-01, SEKTION A-A, B-B 
G-11.2-02, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-03, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-04, ENSTAKA BORRHÅL 

• G-11.2-05, ENSTAKA BORRHAL 
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G-11.2-06, ENSTAKA BORRHAL 

G-11.2-07, ENSTAKA BORRHÅL 

G-11.2-08, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-09, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-10, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-11, ENSTAKA BORRHÅL 
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G-11.2-12, ENSTAKA BORRHAL 

G-11.2-13, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-14, ENSTAKA BORRHÅL 
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SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 
SYSTEM I HÖJD: RH 2000 

" 
HANVISNING 
REDOVISNING: 
SE SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM FÖR 
GEOTEKNISKA UTREDNINGAR, VERSION 
2001:2. MED KOMPLETTERANDE 
BETECKNINGSBLAD DATERAT 2016-11-01. 
www.sgf.net. 

" FORKLARINGAR 

SONDERINGAR 211Txx UTFÖRDA AV 
• ITERIO AB, AR 2021. 

SONDERINGAR 15(xx UTFÖRDA AV COWI, 

ÅR 2015. 

SONDERINGAR 15Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2015. 

SONDERINGAR 14Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2014. 

SONDERINGAR 08Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2008. 

SONDERINGAR 1-313 UTFÖRDA AV 

SCANDIACONSUL T ÅR 1969. 

SONDERINGAR 68GKxx UTFÖRDA AV 
STOCKHOLM ST AD GATUKONTORET, 

ÅR 1968 

SONDERINGAR 63Axx OCH 63Dx UTFÖRDA 
AV INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN 8, 

CHALLIS, ÅR 1963. 

TILLHORANDE RITNINGAR 
G-11.1-01, PLAN 
G-11.1-02, PLAN 
G-11.2-01, SEKTION A-A, B-B 
G-11.2-02, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-03, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-04, ENSTAKA BORRHÅL 

• G-11.2-05, ENSTAKA BORRHAL 
• G-11.2-06, ENSTAKA BORRHAL 

G-11.2-07, ENSTAKA BORRHÅL 

G-11.2-08, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-09, ENSTAKA BORRHÅL 
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G-11.2-11, ENSTAKA BORRHÅL 

• G-11.2-12, ENSTAKA BORRHAL 
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KOORDINATSYSTEM 
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 
SYSTEM I HÖJD: RH 2000 

" 
HANVISNING 
REDOVISNING: 
SE SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM FÖR 
GEOTEKNISKA UTREDNINGAR, VERSION 
2001:2. MED KOMPLETTERANDE 
BETECKNINGSBLAD DATERAT 2016-11-01. 
www.sgf.net. 

" FORKLARINGAR 

SONDERINGAR 211Txx UTFÖRDA AV 
• ITERIO AB, AR 2021. 

SONDERINGAR 15(xx UTFÖRDA AV COWI, 

ÅR 2015. 

SONDERINGAR 15Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2015. 

SONDERINGAR 14Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2014. 

SONDERINGAR 08Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2008. 

SONDERINGAR 1-313 UTFÖRDA AV 

SCANDIACONSUL T ÅR 1969. 

SONDERINGAR 68GKxx UTFÖRDA AV 
STOCKHOLM ST AD GATUKONTORET, 

ÅR 1968 

SONDERINGAR 63Axx OCH 63Dx UTFÖRDA 
AV INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN 8, 

CHALLIS, ÅR 1963. 

TILLHORANDE RITNINGAR 
G-11.1-01, PLAN 
G-11.1-02, PLAN 
G-11.2-01, SEKTION A-A, B-B 
G-11.2-02, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-03, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-04, ENSTAKA BORRHÅL 

• G-11.2-05, ENSTAKA BORRHAL 
• G-11.2-06, ENSTAKA BORRHAL 

G-11.2-07, ENSTAKA BORRHÅL 

G-11.2-08, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-09, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-10, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-11, ENSTAKA BORRHÅL 

• G-11.2-12, ENSTAKA BORRHAL 

G-11.2-13, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-14, ENSTAKA BORRHÅL 
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KOORDINATSYSTEM 
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 
SYSTEM I HÖJD: RH 2000 

" 
HANVISNING 
REDOVISNING: 
SE SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM FÖR 
GEOTEKNISKA UTREDNINGAR, VERSION 
2001:2. MED KOMPLETTERANDE 
BETECKNINGSBLAD DATERAT 2016-11-01. 
www.sgf.net. 

" FORKLARINGAR 

SONDERINGAR 211Txx UTFÖRDA AV 
• ITERIO AB, AR 2021. 

SONDERINGAR 15(xx UTFÖRDA AV COWI, 

ÅR 2015. 

SONDERINGAR 15Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2015. 

SONDERINGAR 14Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2014. 

SONDERINGAR 08Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2008. 

SONDERINGAR 1-313 UTFÖRDA AV 

SCANDIACONSUL T ÅR 1969. 

SONDERINGAR 68GKxx UTFÖRDA AV 
STOCKHOLM ST AD GATUKONTORET, 

ÅR 1968 

SONDERINGAR 63Axx OCH 63Dx UTFÖRDA 
AV INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN 8, 

CHALLIS, ÅR 1963. 

TILLHORANDE RITNINGAR 
G-11.1-01, PLAN 
G-11.1-02, PLAN 
G-11.2-01, SEKTION A-A, B-B 
G-11.2-02, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-03, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-04, ENSTAKA BORRHÅL 

• G-11.2-05, ENSTAKA BORRHAL 
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GEOTEKNISKA UTREDNINGAR, VERSION 
2001:2. MED KOMPLETTERANDE 
BETECKNINGSBLAD DATERAT 2016-11-01. 
www.sgf.net. 

" FORKLARINGAR 

SONDERINGAR 211Txx UTFÖRDA AV 
• ITERIO AB, AR 2021. 

SONDERINGAR 15(xx UTFÖRDA AV COWI, 

ÅR 2015. 

SONDERINGAR 15Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2015. 

SONDERINGAR 14Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2014. 

SONDERINGAR 08Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2008. 

SONDERINGAR 1-313 UTFÖRDA AV 

SCANDIACONSUL T ÅR 1969. 

SONDERINGAR 68GKxx UTFÖRDA AV 
STOCKHOLM ST AD GATUKONTORET, 

ÅR 1968 

SONDERINGAR 63Axx OCH 63Dx UTFÖRDA 
AV INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN 8, 

CHALLIS, ÅR 1963. 

TILLHORANDE RITNINGAR 
G-11.1-01, PLAN 
G-11.1-02, PLAN 
G-11.2-01, SEKTION A-A, B-B 
G-11.2-02, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-03, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-04, ENSTAKA BORRHÅL 

• G-11.2-05, ENSTAKA BORRHAL 
• G-11.2-06, ENSTAKA BORRHAL 

G-11.2-07, ENSTAKA BORRHÅL 

G-11.2-08, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-09, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-10, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-11, ENSTAKA BORRHÅL 

• G-11.2-12, ENSTAKA BORRHAL 

G-11.2-13, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-14, ENSTAKA BORRHÅL 
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KOORDINATSYSTEM 
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 
SYSTEM I HÖJD: RH 2000 

" 
HANVISNING 
REDOVISNING: 
SE SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM FÖR 
GEOTEKNISKA UTREDNINGAR, VERSION 
2001:2. MED KOMPLETTERANDE 
BETECKNINGSBLAD DATERAT 2016-11-01. 
www.sgf.net. 

" 
FORKLARINGAR 

SONDERINGAR 211Txx UTFÖRDA AV 
• ITERIO AB, AR 2021. 

SONDERINGAR 15(xx UTFÖRDA AV COWI, 

ÅR 2015. 

SONDERINGAR 15Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2015. 

SONDERINGAR 14Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2014. 

SONDERINGAR 08Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2008. 

SONDERINGAR 1-313 UTFÖRDA AV 

SCANDIACONSUL T ÅR 1969. 

SONDERINGAR 68GKxx UTFÖRDA AV 
STOCKHOLM ST AD GATUKONTORET, 

ÅR 1968 

SONDERINGAR 63Axx OCH 63Dx UTFÖRDA 
AV INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN 8, 

CHALLIS, ÅR 1963. 

TILLHORANDE RITNINGAR 
G-11.1-01, PLAN 
G-11.1-02, PLAN 
G-11.2-01, SEKTION A-A, B-B 
G-11.2-02, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-03, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-04, ENSTAKA BORRHÅL 

• G-11.2-05, ENSTAKA BORRHAL 
• G-11.2-06, ENSTAKA BORRHAL 

G-11.2-07, ENSTAKA BORRHÅL 

G-11.2-08, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-09, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-10, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-11, ENSTAKA BORRHÅL 

• G-11.2-12, ENSTAKA BORRHAL 

G-11.2-13, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-14, ENSTAKA BORRHÅL 

N 
N 
0 
N 

0 
N 

en 
3 

u 
._j
o 

' N 

' 

' CJ 

"' / 
CJ 
/ 
C 
ru 

u 
om 

L 

E 
0 
~ 

C 
~ 

ru 
e
~ 
/ 
m 
m 

t---+--+--------+----+---1= 
A NYTT PROJEKTNAMN 2022-04-20 E.A E 

m 

r-,-,,-+-A-NT-AN-DR-,N-GE-NA-vs-,,-------+-D-AT-UM-+--SIG-N--1 :1 
1--~~--------~--~---lc 

PROJEKTERINGSUNDERLAG 
~ 

ru 
~ 

w 

1-------------------1::;; 

HSB BOSTAD 

UPPDRAG NR 

ro 
._j
/ 
E 

L 

v> 
-------1 0 

:,: 

' 

·" 

4856 A. LEDJE I. HAJEK x 
.,_D_A-TU-M ----+-AN-SV-AR-IG---~------1 -g_ 

2021-06-11 E. ARNER ~ -----------------=" 
DP FOR HUVUDST A 4:28 m.fl 
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 

ENSTAKA BORRHÅL 
SKALA NUMMER 

1:100 G-11.2-04 
BET 

A 

ru 
C 
m 

/ 
~ 
L 
ru 
m 

=, 
/ 

u 



' ' 
0 " L L 

w ru ~= :::c-
(Da:i 
<[ <[ 

0 " L L 

w w 
::::::: ::!:::: 

X X 
O 0 
DD 
== 0 0 

oo -ru ru 
cC 
m m -~ ~ L L 
w ru 
~ ~ 

=, =, 
/ --:: 
U.'.::, 

~ ~ = = 
' ' e- V, 

' ' 
' ' CJ CJ 

r-------------l-------t------___,,.,.,,,,,,,------------,7 

7 

6 

s 

4 

3 

2 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

-9 

-1 

-1 

2 

1 

0 

-1 

14R05 
Vim +71 

1/1....;III_ ' ~ /Il ~-'//_ 

r 4 

3 
1,PO 

r 

075 2 
;: 0 so 

1 
075 

0 
~ 

-1 

050 -2 

-3 
r 

-4 

075 

r 

1.PO 
~ '" 6 

s 

< 
' 

5 
J 
4 
4;1072 

•l% ~ 1/, [;8 1/, 's 
11/, r;; ~ ~ '/, 

/ 

' - 5 2 

' -I 
10 20 30 40 so 

hv/0.20m 

15R04 
Slb +9.6 

,IJ=?I 111(11 I I w, 9 t 
10 20 30 40 so 

s/0.20m 

22 

6 

s 

4 

3 

ilE~z:t=zt.,,1 2 

10 20 30 40 so 
hv/0.20m 

14R06 

'11.='lt.= 'Il.= 'Il.= 

10 20 30 40 so 
s/0.20m 

15R05 

ltt_ltt_ 

Bergsvar 

Slb +9.5 

,JI 111

T '"f I I 45/7 

10 20 30 40 so 
s/0.20m 

23 
Slb +6.1 

4 

3 

2 

1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 
6/5 

-6 

-7 

-8 

6 

5 

4 

3 

14R07 14R08 14R09 

Slb +4,8 Slb +4.5 
'11.=:'lt.= '11.=:'lt.=: '//.=:'Il.= 'll.=:'lt.= 

4 
4 4 

3 
3 3 

2 
2 2 

1 
1 1 

0,15 

0.25 0 
0 0 

-1 
-1 -1 

050 
-2 

-2 -2 

0,75 
-3 

-3 -3 

050 -4 
-4 -4 

0.75 
-5 

-5 -5 

-6 
-6 -6 

Vridstopp 2/5 

10 20 30 40 so -7 -7 

65 
I 64 

s/0.20m 
-8 -8 

10 20 30 40 so -9 Vridstopp -9 
hv-s/0.20m 10 20 30 40 so 

s/0.20m 

15R06 16 17 
Slb +10.0 Slb +5.9 Slb +5.9 

//1. 'Il/. 

Bergsvar ~ i u,rt 1 1 21' 
( ) 5 

10 20 30 40 so 
s/0.20m 

4 

24 25 26 

Vim +6.1 Slb +6.2 Slb +6.5 
'll.=:'11,= 6 'Il.= 'Il.= 'Il.= 'Il.= 

si 

5 

4 

:j 
si 3 

10 20 30 40 so 
hv/0.20m 

18 

14R10 

Vridstopp -W==!==i==:Pl---l-l38/2 

10 20 30 40 so 
s/0.20m 

Vim +6.S 

I~~ 6f 
t 1020304050 5 

hv/0.20m 

27 

Slb +8.3 

5 

4 

3 

2 

15 
Slb +5.8 

19 
Slb +6.S 

28 
Slb +8.1 

1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

9 

8 

7 

20 

Slb +7.8 

29 

15R01 15R02 

Slb +9.1 Slb +9.2 
9 t ///.=lit.= 

I 11112 

9 t f Bergsvar 

='=l==l==l==l=i-"16/15 

10 20 30 40 so 
s/0.20m 

21 

10 20 30 40 so 
s/0.20m 

Kv(Stll 
'lt.='11.= 

~-V~im_•1_.7 ___ "f kPa (okorrigerad) 
W.= W.= Q 10 20 30 

1 F grS 1 0 

F 

0 
gr Mf vx 

75 

-1 
mj g L 

50 
L m 

-2 

L 

40 

15R03 
Slb +9.2 

Bergsvar I 6l;l17 

10 20 30 40 so 
s/0.20m 

Vattenkvot w % 
20 40 60 

-
------

80 

- 90 

o~o 

~ 

\ 
-3 0 20 W W 00 ~ W ~ W 

-4 

-5 

-6 

-7 

Sensitivitet St Skrymdensitet pt/m' 

10 20 30 40 so 
hv/0.20m 

30 031 
Slb +1.8 Slb +1.8 Vim +41 

1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

4 

3 

2 

1 

0 

-1 

-2 

-3 

lll.=111.= lll.=111.= 

100 ·~ ·~ 
~uo 

~o 75 

: r---.: 0 
--..... 

I 

r-----

• 
10 20 30 40 so 

hv/0.20m 

1 70/50 

90/JO 

KOORDINATSYSTEM 
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 
SYSTEM I HÖJD: RH 2000 

" 
HANVISNING 
REDOVISNING: 
SE SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM FÖR 
GEOTEKNISKA UTREDNINGAR, VERSION 
2001:2. MED KOMPLETTERANDE 
BETECKNINGSBLAD DATERAT 2016-11-01. 
www.sgf.net. 

" FORKLARINGAR 

SONDERINGAR 211Txx UTFÖRDA AV 
• ITERIO AB, AR 2021. 

SONDERINGAR 15(xx UTFÖRDA AV COWI, 

ÅR 2015. 

SONDERINGAR 15Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2015. 

SONDERINGAR 14Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2014. 

SONDERINGAR 08Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2008. 

SONDERINGAR 1-313 UTFÖRDA AV 

SCANDIACONSUL T ÅR 1969. 

SONDERINGAR 68GKxx UTFÖRDA AV 
STOCKHOLM ST AD GATUKONTORET, 

ÅR 1968 

SONDERINGAR 63Axx OCH 63Dx UTFÖRDA 
AV INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN 8, 

CHALLIS, ÅR 1963. 

TILLHORANDE RITNINGAR 
G-11.1-01, PLAN 
G-11.1-02, PLAN 
G-11.2-01, SEKTION A-A, B-B 
G-11.2-02, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-03, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-04, ENSTAKA BORRHÅL 
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SONDERINGAR 08Rxx UTFÖRDA AV 
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SE SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM FÖR 
GEOTEKNISKA UTREDNINGAR, VERSION 
2001:2. MED KOMPLETTERANDE 
BETECKNINGSBLAD DATERAT 2016-11-01. 
www.sgf.net. 

" FORKLARINGAR 

SONDERINGAR 211Txx UTFÖRDA AV 
• ITERIO AB, AR 2021. 

SONDERINGAR 15(xx UTFÖRDA AV COWI, 

ÅR 2015. 

SONDERINGAR 15Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2015. 

SONDERINGAR 14Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2014. 

SONDERINGAR 08Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2008. 

SONDERINGAR 1-313 UTFÖRDA AV 

SCANDIACONSUL T ÅR 1969. 

SONDERINGAR 68GKxx UTFÖRDA AV 
STOCKHOLM ST AD GATUKONTORET, 

ÅR 1968 

SONDERINGAR 63Axx OCH 63Dx UTFÖRDA 
AV INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN 8, 

CHALLIS, ÅR 1963. 

TILLHORANDE RITNINGAR 
G-11.1-01, PLAN 
G-11.1-02, PLAN 
G-11.2-01, SEKTION A-A, B-B 
G-11.2-02, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-03, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-04, ENSTAKA BORRHÅL 

• G-11.2-05, ENSTAKA BORRHAL 
• G-11.2-06, ENSTAKA BORRHAL 
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N 
N = N 

= N 

= <( 

' N 

' 

' CJ 

"' / 
CJ 
/ 
C 
ru 

= oro 
~ 

E 
0 
~ 

C 
~ 

ru 
e
~ 
/ 
m 
ro 

t---+--+--------+----+---1= 
A NYTT PROJEKTNAMN 2022-04-20 E.A E 

m 

r-,-,,-+-A-NT-AN-DR-,N-GE-NA-vs-,,------+-0-AT-UM-+--SIG-N--I :1 
1--~~--------~--~---lc 

PROJEKTERINGSUNDERLAG 
~ 

ru 
~ 

w 

1-------------------1::;; 

HSB BOSTAD 

UPPDRAG NR 

ro 
-.j
/ 
E 

L 

v> 
----I 0 

:,: 

' 

·" 

4856 A. LEDJE I. HAJEK x 
1-D-A-TU-M ----+-AN-SV-AR-IG---~------1 -g_ 

2021-06-11 E. ARNER ~ -----------------=" 
DP FOR HUVUDST A 4:28 m.fl 
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 

ENSTAKA BORRHÅL 
SKALA NUMMER 

1:100 G-11.2-11 
BET 

A 

ru 
C 
m 

/ 
~ 
L 
ru 
~ 

=, 
/ 

u 



' ' 
0 " L L 

w ru ~= :::c-
(Da:i 
<[ <[ 

0 " L L 

w w 
::::::: ::!:::: 

X X 
O 0 
DD == 0 0 

oo -ru ru 
cC 
m m -~ m 
L L 
w ru 
~ m 

=, =, 
/ --:: 
U.'.::, 

- N = = 
' ' e- V, 

' ' 
' ' "' "' 

.-------------1 _______________ ____,7 
149 

Slb •13.3 

159 

Slb +8.8 

175 

Sti +8.6 ll fll,ff~ 

186 

Slb •9.2 9t 111_111_ I I ///.=Il/_ 

M 

196 

Slb +14.3 il fll_lll_ 

177 

Slb +8.2 

15 
i fll_lll_ 

150 

Slb +13.7 

160 

Slb +10.0 

187 

Slb •9.6 D fll_fll_ 

197 

Slb +16.0 

il fll_lll_ 

( ) 

178 

Slb +8.3 

:l 

111_711_ 

12! 

11 

151 

Slb •14.4 

161 

Slb +10.9 

188 

198 

10 20 30 40 50 
hv/0.20m 

Vim +12.3 

rn;;:H, 
10 20 30 40 50 

hv/0.20m 

si 

15 

14 

13 

13i 

12 

179 

Slb +8.6 

s 
'IIE'IIE F 

F 

F 

152 

Slb •15.1 

162 

Slb +12.1 ll Q/=111= 

189 

Slb •10.0 

199 

Slb +13.2 

8 

7 

'1/,E'IIE 

15 

14 

13 

'11.E'IIE 

10 

9 

153 

Slb +15.9 

( ) 

163 

Slb +12.8 il u1=111= 

180 

Slb •9.0 
'IIE'/1.E 9 

8 

7 

190 

Slb +10.7 
'IIE'IIE 'IIE'IIE 

Vattenkvot w % 
0 20 

I 4 
40 60 

I 

80 
7 

6 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

0 

-1 

Skr 

181 
Vim 
Slb +9.2 

-

154 

Slb •4.8 
5 

4 

3 

2 

1 

0 

164 

Slb +14.2 

Vattenkvot w % 
0204060 

1/L":lllrrr Let 
/ / / / / / .,, / 

Sa 

Sa 

s m Mn 

s m Mn 

10 

9 

8 

7 

. ) 

200 

--l i--. 

/ '/ 
) 

1///// 

191 

Slb +10.3 

( ) 

,, 
50/17 

80/17 

10 

9 

8 

7 

201 

K 
'IIE'IIE 

M 

mle 

(mlle 
Sa 
Sa 

Sa 

Sa 

Ms 

Ms 

Ms 

80 

155 

Vim •5.3 Vattenkvot w % 
1//,EIIIE 20 40 

t\l 
si 

si 

10 20 30 40 so 
hv/0.20m 

165 

Slb +14.2 

182 

Slb +9.4 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

-9 

60 

I 

192 

'IIE'IIE 

10 20 30 40 so 
hv/0.20m 

& 

10 

9 

8 

'IIE'IIE 

HfA +7.5 
7 

6 

5 

4 

3 

2 

HfA +7.0 
'Il_ 'Il_ 'I/_W_ 

80 

193 

156 

Slb •5.5 

5 

4 

3 

2 

1 

167 

Vim +5.7 

si 
5 

4 

1----,1--,--+,,--,-h.--+--+ 700/250 

si 

10 20 30 40 so 
hv/0.20m 

183 

Sti +7.8 
fll.=711.= 

Slb +10.8 
'IIE'IIE 

12 

11 

'IIE'IIE 

184 
Vim 

5 

4 

172 

Slb •7.8 

194 

Slb +12.8 

157 

Slb +6.0 

5 

4 

I 

10 20 30 40 so 3 

hv/0.20m 
2 

1 

'IIE'IIE 

158 

Slb +6.3 Il ._,,_ 

173 

Vim +6.3 
,,,.;..:,,,,_ : ........ o{{'_~ ,,,~ 

L, po -
( 75 

-

( so 

5 0/17 

( 75 

' ) . -I 
10 20 30 40 so 

hv/0.20m 

185 

Slb •8.4 

195 

Vim +13.6 

I~& 
+ 1020304050 

hv/0.20m 

KOORDINATSYSTEM 
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 
SYSTEM I HÖJD: RH 2000 

" 
HANVISNING 
REDOVISNING: 
SE SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM FÖR 
GEOTEKNISKA UTREDNINGAR, VERSION 
2001:2. MED KOMPLETTERANDE 
BETECKNINGSBLAD DATERAT 2016-11-01. 
www.sgf.net. 

" FORKLARINGAR 

SONDERINGAR 211Txx UTFÖRDA AV 
• ITERIO AB, AR 2021. 

SONDERINGAR 15(xx UTFÖRDA AV COWI, 

ÅR 2015. 

SONDERINGAR 15Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2015. 

SONDERINGAR 14Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2014. 

SONDERINGAR 08Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2008. 

SONDERINGAR 1-313 UTFÖRDA AV 

SCANDIACONSUL T ÅR 1969. 

SONDERINGAR 68GKxx UTFÖRDA AV 
STOCKHOLM ST AD GATUKONTORET, 

ÅR 1968 

SONDERINGAR 63Axx OCH 63Dx UTFÖRDA 
AV INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN 8, 

CHALLIS, ÅR 1963. 

TILLHORANDE RITNINGAR 
G-11.1-01, PLAN 
G-11.1-02, PLAN 
G-11.2-01, SEKTION A-A, B-B 
G-11.2-02, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-03, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-04, ENSTAKA BORRHÅL 

• G-11.2-05, ENSTAKA BORRHAL 
• G-11.2-06, ENSTAKA BORRHAL 

G-11.2-07, ENSTAKA BORRHÅL 

G-11.2-08, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-09, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-10, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-11, ENSTAKA BORRHÅL 

• G-11.2-12, ENSTAKA BORRHAL 

G-11.2-13, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-14, ENSTAKA BORRHÅL 
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KOORDINATSYSTEM 
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 
SYSTEM I HÖJD: RH 2000 

" 
HANVISNING 
REDOVISNING: 
SE SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM FÖR 
GEOTEKNISKA UTREDNINGAR, VERSION 
2001:2. MED KOMPLETTERANDE 
BETECKNINGSBLAD DATERAT 2016-11-01. 
www.sgf.net. 

" 
FORKLARINGAR 

SONDERINGAR 211Txx UTFÖRDA AV 
• ITERIO AB, AR 2021. 

SONDERINGAR 15(xx UTFÖRDA AV COWI, 

ÅR 2015. 

SONDERINGAR 15Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2015. 

SONDERINGAR 14Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2014. 

SONDERINGAR 08Rxx UTFÖRDA AV 
RAMBÖLL, ÅR 2008. 

SONDERINGAR 1-313 UTFÖRDA AV 

SCANDIACONSUL T ÅR 1969. 

SONDERINGAR 68GKxx UTFÖRDA AV 
STOCKHOLM ST AD GATUKONTORET, 

ÅR 1968 

SONDERINGAR 63Axx OCH 63Dx UTFÖRDA 
AV INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN 8, 

CHALLIS, ÅR 1963. 

TILLHORANDE RITNINGAR 
G-11.1-01, PLAN 
G-11.1-02, PLAN 
G-11.2-01, SEKTION A-A, B-B 
G-11.2-02, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-03, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-04, ENSTAKA BORRHÅL 

• G-11.2-05, ENSTAKA BORRHAL 
• G-11.2-06, ENSTAKA BORRHAL 
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• G-11.2-12, ENSTAKA BORRHAL 

G-11.2-13, ENSTAKA BORRHÅL 
G-11.2-14, ENSTAKA BORRHÅL 
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Befintlig kontorsbyggnadEkelund Pampas med omgivning Pampas Marina och dess båtkranOmrådet sett från vattnet

Hornsbergs 
strand

Ingenting

Hufvudsta 
gård

Karlberg

T-bana

Pampas 
Marina

Huvudsta

Karolinska

Minneberg

Ulvsundasjön

Ekelund

Identitetsbärande sammanhang

Illustrationsbilagan har en tematisk indelning som utgår 
från de främsta identitetsbärande karaktärsmiljöer som 
utgör strukturplanen. Karaktärsmiljöerna är tematiskt 
indelade i egna kapitel med heltäckande betraktelser 
och beskrivningar. 

Kapitlen berättar om miljöernas särprägel, karaktär, 
rumsliga kvalitéer och funktioner med stöd av specifik 
landskaps- och byggnadsplanering. Det sker med 
hjälp av text, diagram, planer, sektioner, illustrationer 
och referensbilder. Kvarter och platser beskrivs utifrån 
omgivande sammanhang snarare än som oberoende 
enheter. 

Vision och strategi

Illustrationsbilagan fungerar både som en inlevelsefull 
vägledning till visionen för det nya bebyggelseområdet 
och som ett strategiskt dokument som beskriver valda 
lösningar och principer med exempel på utformning 
och implementering. Exakt utförande per kvarter är inte 
preciserat i detta skede.

Illustrationsbilagan fokuserar på såväl karaktärs- och 
kvalitetsskapande gestaltningsprinciper, behovsstyrd 
utformning som social och miljömässig hållbarhet. Det 
sker genom att belysa principer och åtgärder som kan 
förvalta och utveckla platsens specifika förutsättningar 
och karaktär.

 Dokumentbeskrivning    Sid. 03

1 Förutsättningar     Sid. 04
 Historik, Platsen idag

2 Landskapsanalys    Sid. 05
  Berg, Dal, Vatten
 
3 Karaktärsmiljöer     Sid. 06
 Allén, Hamnen, Skogen, Stadsgatorna

4 Strukturplan     Sid. 07
 Urban miljö, Landskap

5 Allén       Sid. 09

5.1 Karaktär
5.2 Mark
5.3 Bebyggelse

6 Hamnen  Sid. 20

6.1 Karaktär
6.2 Mark
6.3 Bebyggelse
 
7 Skogen  Sid. 26

7.1 Karaktär
7.2 Mark
7.3 Bebyggelse

8 Stadsgatorna Sid. 32

8.1 Karaktär
8.2 Mark
8.3 Bebyggelse

9 Översikt  Sid. 39
 Axonometri, Entréplan, Solstudie

Dokumentbeskrivning
InnehållsförteckningInnehållsförteckning
Illustrationsbilaga Ekelund Pampas

Kjellander Sjöberg (lo Urbio 
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SammanhangetSammanhanget
Historik Platsen idag

Ekelund är ett område inom Huvudsta stadsdel i 
Solna. Området var länge odlingsmark inom Karlbergs 
slotts ägor, angränsande till Västra Skogens skogs-
marker. Redan på 1700-talet låg här bl.a. en krog om-
nämnd i Bellmans diktning, en del av Ekelunds gård. 
Ångslupstrafiken i mitten av 1800-talet medförde 
villabebyggelse längs nuvarande Karlbergs Strand, i 
närområdet finns några av dessa kvar och utgör en 
värdefull kulturmiljö. I dalgången anlades ett koloni-
område i början av 1900-talet och närmare stranden 
växte en kåkstad med verkstäder fram. Under 1960 
och -70-talen förändrades omgivningen radikalt då 
Västra Skogens bostadsområde byggdes och 
trafiklederna Ekelundsvägen, Essingeleden och 
Huvudstaleden anlades. I mitten av 1970-talet 
förlängdes tunnelbanan tvärs igenom området och i 
samband med det uppfördes Arbetsmiljöverkets stora 
kontorskomplex. Samtidigt försvann merparten av den 
äldre bebyggelsen. På 1990-talet grundades Pampas 
Marina med bl.a. småbåtshamn, husbåtar och 
byggnader för båtförvaring.

Ekelund har som relativt obebyggt område ett unikt 
centralt läge. Idag består området av en brokig 
blandning miljöer av varierande karaktär, många i en 
tynande tillvaro. I stadsstrukturen utgör platsen 
närmast ett tomrum, omgivet av storskaliga trafik- 
strukturer och dominerande bebyggelse. Det mycket 
synliga läget, goda kommunikationer och den 
omedelbara närheten till centrala Stockholm innebär 
en stor potential och attraktivitet som bostadsområde 
men även för verksamheter.

De mest uppenbara kvaliteterna återfinns närmast 
vattnet, där området angränsar till en aktiv marina och 
en attraktiv strandpromenad. I väster sträcker sig ett 
storskaligt kontorshuskomplex längs med hela skogs-
slänten, där skogsområdet har påtagliga natur- och 
rekreationsvärden medan kontorshuset har tappat i 
ändamålsenlighet och attraktivitet. Den östra delen av 
området domineras av parkeringsytor och Ekelunds- 
vägens breda gatuområde, angränsande mot 
trafikbruset från Essingeledens vägramper. 

Platsen kommer i ett utbyggt sammanhang inte 
omedelbart att växa ihop med de närliggande 
stadsdelarna förrän i senare etapper norrut, men blir 
mycket viktig som överbryggande klivsten i ett större 
sammanhang, framförallt med en ny tunnelbaneupp-
gång mitt i området. Den nya stadsdelen fyller ett tom-
rum i stadsväven, både lokalt i närmiljön, men också 
visuellt på avstånd, i samspel med omgivningens domi-
nerande bebyggelse, topografi och trafikleder. Den nya 
siluetten bidrar också till orienterbarhet och upplevelse 
med Ekelund som visuell etapp längs passerande 
stråk, framträdande som avläsbar målpunkt i det broki-
ga stadslandskapet. 

1  1  FörutsättningarFörutsättningar

Vy norrut, Pampas Marina i förgrunden

Vy söderut, Hornsbergs strand och Minneberg på andra sidan vattnet

Småskalig bebyggelse längs Karlbergs Strand, 1960Utbyggnad av tunnelbanan, 1974

Karta över Solna och Ekelund, 1944

Kjellander Sjöberg (1.o urbio 
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Berg Dal VattenBerg Dal Vatten
Strukturerande element Berg Dal Vatten

Längst slänten växer den gröna skogen ned mot 
platsen. Det naturnära läget ger gröna kvaliteter och 
goda möjligheter till rekreation.

De topografiska förutsättningarna omfamnar 
naturligt platsen. Omkringliggande kontext blir 
karaktärsskapande och ger en unik identitet till den nya 
stadsdelen. 

Det vattennära läget medför goda kvaliteter. Utblicken 
ned mot vattnet ger en tongivande riktning för platsen. 
Längst vattenlinjen skapas en naturligt samlande och 
social platsbildning.

2 2 LandskapsanalysLandskapsanalys

Gestaltningen av den nya stadsdelen grundar sig på 
förståelsen av platsen som ett unikt möte mellan stad, 
naturmark och vatten. Den viktigaste målsättningen 
är därför att tillvarata, utveckla och förtydliga platsens 
lokala särprägel och många kvaliteter. Det skapar goda 
förutsättningar för en trivsam och omtyckt stadsdel för 
både boende och besökare. 

Byggnadsstrukturen är anpassad till omgivande 
topografi, infrastruktur och stadsväv. Stadsdelen är 
belägen i en dalgång mellan Västra Skogens och 
Essingeledens höjder som möter Ulvsundasjön i söder. 
Gestaltningen av både stadsdelens skala och karaktär 
har som syfte att bibehålla upplevelsen av en 
varierande topografi. Bebyggelsefronten mot vattnet 
tar medvetet plats i ett större sammanhang, i stor- 
stadens inramning av det vidsträckta vattenrummet. 

Hamnen, skogsslänten och Ekelundsvägens 
huvudgata utgör befintliga, identitetsbärande 
karaktärsmiljöer med betydelse för platsens särart och 
funktion. De ramar in den nya bebyggelsen som i sin 
tur växer fram kring en ny allé och en stadsdelspark 
som samlande stadsrum. 

Tillsammans utgör de fyra definierade karaktärs-
miljöerna grunden för gestaltningen, de utvecklas med 
syfte att förstärka och förtydliga positiva kvaliteter, 
funktioner samt sinnliga och fysiska upplevelser så att 
stadsdelen som helhet blir innehållsrik, naturligt 
varierad och inkluderande. Avvägningar gällande 
gestaltning och innehåll förhåller sig till 
karaktärsmiljöernas uttalade särprägel och identitet.

Schematisk längdsektion - Berg, Dal och Vatten

-

Kjellander Sjöberg (lo Urbio 
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AllénAllén
Det gröna stråket och parken

HamnenHamnen
Den sociala bryggan

SkogenSkogen
Den naturliga slänten

StadsgatornaStadsgatorna
De urbana förbindelserna

 ∙ Viktig deletapp längs befintlig strandpromenad och 
regionalt cykelstråk

 ∙ Begränsad biltrafik och långsamt tempo
 ∙ Del av den inramande bebyggelsen kring 

storstadens vattenrum
 ∙ Scenografiskt utformad vistelseplats
 ∙ Restauranger och uteserveringar
 ∙ Angränsar till aktiv småbåts- och husbåtshamn

 ∙ Områdets gröna livsnerv och sällskapsrum
 ∙ Knyter ihop interna rörelsestråk och förbinder 

målpunkter; hamnen, parken, verksamheter, 
förskola och möjlig ny tunnelbaneuppgång

 ∙ Gröna ytor med dagvattenhantering
 ∙ Långsamt tempo med begränsad fordonstrafik
 ∙ Verksamheter spiller ut på trottoarerna
 ∙ Länk mellan grönytor, innergårdar, park, skogsslänt
 ∙ En mångfunktionell grönyta för lek och spel
 ∙ Del av översiktsplanens utpekade sociala 

förbindelsestråk från Solna centrum till Ulvsundsjön

 ∙ Orörd natur i kuperad terräng
 ∙ Högvuxet, värdefullt trädbestånd
 ∙ Bollplan, kojor och skogslek
 ∙ Förskolor i anslutning
 ∙ Förbindelsstråk mellan områden
 ∙ Viktigt ekologiskt spridningssamband 
 ∙ Strandskydd i söder
 ∙ Ursprunglig villabebyggelse längs vattnet 

Ekelundsvägen
 ∙ En urban front synlig från omgivningen
 ∙ Exponerad mot trafiken
 ∙ Förbindelse till närområden norr och öster
 ∙ Huvudcykelstråk
 ∙ Genomfartsgata 
 ∙ Separerade trafikslag i egna stråk
 ∙ Programerade platsbildningar

Lokalgator
 ∙ Servicefunktioner för bostadskvarteren
 ∙ Initimare skala

3 3 KaraktärsmiljöerKaraktärsmiljöer

1:5000 1:5000 1:5000 1:5000
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4 4 StrukturplanStrukturplan

Urban miljöUrban miljö
En oas med unika kvalitéer och karaktär

Stadsdelen växer fram mellan två väsensskilda 
miljöer, den lugna skogssluttningen i väster och det 
öppna trafiklandskapet i öster. Skogsbrynet kantas 
med halvöppna kvarter och gårdsrum som en varsam, 
mjukare inramning av grönområdet och en fortsättning 
av kontorshusets befintliga struktur. Mot öster 
utformas bebyggelsen som en sammanhållen och 
stadsmässig kvartersstruktur som omsluter tysta och 
lugna bostadsgårdar samt medför en bättre ljudmiljö 
och ett gynnsammare mikroklimat till bakomliggande 
gator, platser och kvarter. En grön allé går tvärs  
igenom stadsdelen och förbinder viktiga målpunkter 
som hamnen, en ny park och en ny tunnelbaneentré 
med framtida noder i norr och PostNord som land- 
märke i blickfånget. Boendeparkering i området sker 
under förhöjda gårdsbjälklag inom kvarteren.

Kvarterens utformning har en sammanhållen form- och 
höjdmässig karaktär, där enskilda avvikelser skapar 

avläsbara fokuspunkter i stadsbilden och framhäver 
topografin eller viktiga platser och möten med 
omgivningen, såsom det fristående punkthuset vid 
parken och de resliga gavlarna mot hamnen och 
skogsslänten. 

Den visuellt exponerade bebyggelsen längs 
Ekelundsvägen skapar tillsammans med Hamnkvartet 
en tydlig stadsfront mot en vidare omgivning och 
beskriver stadsdelens karaktär utåt. 

Materialen och färgpaletten utgår från såväl sten-
stadens klassiska fasadmaterial som platsens historik, 
med naturliga material såsom tegel, keramik, sten, puts 
och trä i jordiga och varma nyanser. Det får bebyg-
gelsen i dalsänkan att förstärka den bakomliggande 
skogens grönska och särskilja sig från Västra Skogens 
enhetligt ljusa bebyggelse på höjden bortom trädtop-
parna. 

Typsektion B-B, Slänten - Hamnallén - Innergård - Ekelundsvägen, Skala 1:1000

Typsektion A-A, Slänten - Hamnallén - Innergård - Ekelundsvägen, Skala 1:1000

Entré bostad

Entré garage

A

B
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B
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Stadsdelen utformas med ett vackert grönt och stimu-
lerande innehåll. De olika stadsrummen har olika ka-
raktär som tillsammans skapar en helhet. Tvärgatorna 
är stadsdelens mer formella entréer, lite som hallen i 
ett hus. På samma sätt är Skogssläntens promenader 
samt vilda och utforskande lek stadsdelens groventré. 
Stadsdelens mötespunkt, Hamnbryggan, verkar som 
ett varmt, välkomnande gemensamt kök, medan 
Hamnallén och parken är områdets sällskapsrum med 
plats för lek, aktivitet och rekreation. Materialvalen på 
markbeläggningar och artval vad gäller vegetation syf-
tar till att förstärka dessa olika karaktärer. 

Grönskan ska alltid vara närvarande i stadsdelen. 
Skogssläntens skogskaraktär kuggar i bebyggelsen 
och bildar fondmotiv i förlängningen av tvärgatorna och 
i parken. Gatorna präglas av träd och växtlighet som 
ger svalka och tar upp skadliga ämnen i både luft och 
dagvatten. Dagvattnet ses som en resurs för bevatt-
ning av stadsgrönskan i området, och hårdgjorda ytor 
höjdsätts så att dagvattnet når nedsänkta planteringar, 
så kallade regnbäddar eller luftiga överbyggnader där 
träden kan hitta kombinationen av luft, vatten och mi-
neral (skelettjordar).

Den motoriserade delen av trafiken i området hålls på 
en så måttlig nivå som möjligt. Stadsdelen ges goda 
kollektivtrafikmöjligheter, vilket underlättar och 
motiverar de boende och arbetande i stadsdelen till en 
mer hållbar livsstil. Målet är en implementerad omvänd 
trafikmaktordning där gatumiljön utformas så att gång-
trafikanter och cyklister ges företräde. Infarter till 
garage har placerats nära infartsgatorna i möjligaste 
mån. 

Gatorna ges strama mått för att begränsa hastigheten, 
och gatukorsningar utformas med upphöjda nivåer 
samt ytor med mer taktila material. I kombination med 
en reglering av antalet fordonsrörelse, framträder 
stadsdelen som en barnvänlig stadsdel - ett område 
som uppmuntrar till gång- och cykeltrafikanter! Det 
nära läget till både Solna centrum och Kungsholmen 
gör att cykeln som färdmedel är attraktivt. Därför  
erbjuds cykelparkering både i den offentliga miljön och 
på kvartersmark. 

8 (43)

Detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl. 

2022-06-13

Illustrationsbilaga

4 4 StrukturplanStrukturplan

LandskapLandskap
En grön stadsdel

Ilustration parken

(l.o Urbio Kjellander Sjöberg C) 
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5.1 Karaktär5.1 Karaktär
Hamnallén och parkmiljön

Hamnallén är stadsdelens sociala sällskapsrum och 
kommersiella stråk, med lokaler kring parken och i de 
flesta gatuhörnen. Mellan lokalerna finns trapphus-
entréer, inslag av bostadskomplement såsom cykelrum 
samt lägenheter med förhöjd sockel i förhållande till 
gatunivån. Gatuplanet ges en utpräglat offentlig och 
stadsmässig karaktär med hjälp av omsorgsfull 
detaljutformning, gedigna materialval samt generösa 
entréer och glaspartier. 

I fasadgestaltningen eftersträvas en tydlig uppdelning 
mellan gatuplan, bostadsvåningar och takvåning. Med 
en stadsmässig stadga, tydlig materialitet och 
balanserad helhetsverkan ska bostadsvåningarnas fa-
sader bilda en sammanhållen inramning av stads-
rummet. Takens indragna våningar, terrasser och 
orangerier är lätta och uttrycksfulla inslag i gatumiljön. 
Färgsättningen följer en mättad varm färgskala som 
komplementfärg till den inramade grönskan. Fasad- 
materialen samspelar med det befintliga kontorshusets 
tegelfasad och ska vara av hög kvalitet och 
naturmaterial som åldras vackert såsom tegel, sten, 
klinker, puts och trä. 

Det befintliga kontorshusets påbyggnad och det 
fristående Parkhuset på var sin sida av parken 
utformas med en avvikande, karaktärsfull lätthet och 
transparens. Parkhuset framstår som en solitär, den 
parkvända fasaden och markerade takterrass ska i 
materialval och utformning särskilt spegla parkens 
gröna, öppna karaktär exempelvis med trä i fasaden, 
odlingsmöjligheter och generösa balkonger. 

För att förstärka allén som ett välkomnande parkstråk 
som lägenheterna öppnar sig mot tillåts balkonger och 
burspråk. Då balkongerna blir en del av gaturummet 
behövs släta balkongundersidor och 
omsorg i utförandet. 

Qp urbio Kjellander Sjöberg 
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Detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl. Illustrationsbilaga

AllénAllén

Gatusektioner
5.2 Mark5.2 Mark
Hamnallén

Gatusektion B-B, Hamnallén Norr, skala 1:500 Gatusektion C-C, Hamnallén Söder, skala 1:500

Sektion A-A, Skogsslänten och dalgången, skala 1:1000

Hamnallén är stadsdelens inre stråk som förbinder 
strandpromenaden längs Karlbergs strand och miljön 
kring marinan med den centrala parken och vidare 
norrut. Tanken är att Hamnallén i framtiden ska kopplas 
samman med kommande stadsutveckling norr om det 
aktuella planområdet. 

Hamnallén har förhållandevis bred sektion med plats 
för alla trafikslag, ytor med grönska och spatiösa 
trottoarer med möjlighet för verksamheter i bottenplan 
att spilla ut i gaturummet närmast fasader. 

Hamnallén ges in informell karaktär. Konstfulla inslag 
i trottoarernas beläggningar stimulerar nyfikenhet och 
bidrar till ett utforskande promenadstråk. Grönskan i 
planteringsytorna gestaltas flerskiktad med 
spännande artkompositioner. Träd kan vara fler-
stammiga och med grenar ända ner till mark. Här och 
var är inslag av barrväxter. På omgivande fasader 
möjliggörs för fasadgrönska på vajer och klätternät. 

Belysningen längs Hamnallén föreslås bestå i både 
standardljus för trafiken och effektbelysning i 
växtvolymerna.  

Där Hamnallén passerar den centrala parken smalnar 
Hamnalléns mått av till förmån för parken som breddar 
ut i gaturummet. 

Hamnallén ges en bredare grönremsa som ger gatan 
en härlig känsla - som en blandning mellan gata och 
park - en parkgata helt eneklt! 

 Leken
 Gräsytan
 Uteserveringar
 Marknadsplatsen
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AllénAllén

Sektion genom Hamnallén, Skala 1:100

Förslag grönblåa lösningar längs Hamnallén

Dagvatteninlopp 

Fasader med fasadgrönska

Flerskiktad grönska i planteringarna

Konstärliga inslag i markbeläggning

Dagvatten från hårdgjorda ytor leds mot den 
nedsänkta planteringsytan där dagvattnet fördröjs 
och renas. Hela Hamnallén är utformad för att hantera 
skyfall.

Beläggning av 
markbetongpla ttor 

Ledningss tråk 
i vä xtbädd 

Biokol (ogödslad) 
i botten på bädd 

Nytt träd ------~ 

Markgaller------

TRÄD I HÅRDGJORD YTA MED 
SKELETTJORD AV KOLMAKADAM 
TYPLÖSNING LÄNGS HAMNALLEN OCH TVÄRG ATOR 
Skala 150 

Kjellander Sjöberg (lo Urbio 

Grovmakadam 

Kolmakadam 

Dräneringsledning 
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TRÄD I BUSK-/ PERENNYT A MED 
REGNBÄDD AV KOLMAKADAM 
TYPLÖSNING LÄNGS HAMNALLEN OCH TVÄRG ATOR 
Skala 1'50 
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Spalje 

Fasad 
Markgaller 

Perforerat stålkar 

Beläggning av 
mark betongplattor 

Luftigt bärlager 

Dräneringsledning 
KLÄ TTERV ÄXT I HÅRDGJORD YTA 
TYPL ÖSNING LÄNGS FASADER LÄNGS HAMNALLEN 
Skala 1'50 

Stuprör 

Biokolakadam 

Spridningsrör 

Tät duk 
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5.2 Mark5.2 Mark
Parkmiljön

  
Den centrala parken

Torg
Pergola Busshållplats

Hamnallén Ekelundsvägen

Lek

Lek

Träddungar

Pergola

Gräsyta

Uteserveringar

T-bana

Gräsyta

Dungar av träd med sten på marken Packat stenmjöl intill parkens stråkPergolan skapar en scen för mötenDen centrala parken fylls med grönska och rekreativa funktioner Lekplatsen utförs i naturmaterial

Den centrala parken är stadsdelens generösa 
sällskapsrum. Här finns något för alla, med plats för 
både barnfamiljer och äldre att vistas och umgås. 
Det känns inbjudande och trevligt. I de allra bästa 
sollägena görs plats för en lekplats med anslutande 
uteservering. Lekplatsen har ett spännande tema och 
kan exempelvis anspela på hamnmiljö, båtformer eller 
vattentematik. 

En större gräsyta i parkens mitt finns plats för både 
lek, spel och picknick. Gräsytan görs skålformad för 
att förstärka parkens samlande rum. Här finns också 
möjlighet att ta hand om vatten från omgivande gator i 
händelse av skyfall. 

Den omgivande parkgrönskan görs flerskiktad med 
blommande och bärande växtarter som stimulerar 
fågellivet i området. Exempel på växtval är, körsbär, 
oxlar och häggmisplar.

I anslutning till Parkhuset planeras en pergolastruktur 
som har både öppna och mer slutna tak medan golvet 
är hårdgjort. 

Så stor del av de hårdgjorda ytorna som möjligt utförs 
packat stenmjöl, men närmast fasader i stråk och i 
övergången mot Hamnallén görs golvet i betongmark-
sten med inslag av natursten. 

1:1000

Kjellander Sjöberg (!,o Urbio 
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5.3 Bebyggelse5.3 Bebyggelse
Översiktsvy

Typologi: Hamnallén

Typologi: Parkhuset
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Pergola i trä

Omsorgsfulla bostadsentréer

Intresseväckande detaljer

      Möjliga publika och kommersiella lägen
      Entré bostad
      Entré garage

5.3 Bebyggelse5.3 Bebyggelse
Entréplan

Typologi: Parkhuset
I mötet mellan den gröna parken och den urbana gatan 
skapas en aktivitetsplats för gemensamma ändamål så 
som marknad, evenemang och upplevelser.

Typologi: Hamnallén
Längs allén alterneras platsbildningar i kommersiella 
lägen med lugnare och intimare entrésituationer.

Pergolan förlänger trädkronornas sammanhängande tak Aktiva kommersiella lägen

1:2500
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Variation med väl valda övergångar Puts med kontrastverkande materialTerracottapanel i jordnära toner Fasadtegel på befintligt kontorshus Olika material används med sammanhållet uttryck Ett rikt och generöst balkongliv, balkonger gestaltas omsorgsfullt 

5.3 Bebyggelse5.3 Bebyggelse
Volym & Fasad

Typologi: Parkhuset
Den fristående byggnadskroppen ges tongivande 
bearbetning, med balkonger likt ett öppet galleri och 
en möjlig träfasad som möter parkens gröna karaktär.

Alléns lutning mot vattnet fångas upp i taklandskapets 
riktning. Hörnlägen och fristående kroppar får en 
tongivande bearbetning. Diagrammet ovan redovisar 
övergångar mellan material. 

Typologi: Hamnallén
Längst stadsdelens huvudstråk har materialen en varm 
och intim färgpalett. Något ljusare material längs västra 
sidan möter skogen och kontorshusets kulör.
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AllénAllén

Sociala och gröna terrasser Programerade tak som möjligör till gemensama aktiviteter

5.3 Bebyggelse5.3 Bebyggelse
Taklandskap

Skärmtegel för tak

Gröna tak, möjlighet till solpaneler

Aktiva gemensamma terrasser

Typologi: Parkhuset
Takterrassen skapar utrymme för gemensamma 
aktiviter och samlingar. En social plats i ett attraktivt 
läge med utsikt mot parken och över takåsarna.

Typologi: Hamnallén
I strategiska lägen med goda utsikter skapas 
gemensamma växthus och föreningslokaler. De 
indragna takvåningarna skapar inbjudande terrasser.

      Möjligt läge för gemensamma takterrasser
      Möjligt läge för gröna tak
      Möjligt läge för solpaneler
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AllénAllén

5.3 Bebyggelse5.3 Bebyggelse
Kontorskvarteret & tunnelbanan

Hållbarhet
En hållbar byggnad för stadsmiljön, för arbetsplatser,
för de boende. 

Miljö- och hållbarhetsfrågan kommer att vara en  
integrerad del i att vägleda de val som görs. Ett tydligt 
inslag är återbruk, cirkularitet och resurseffektivisering. 
Målsättning är att utveckla ett effektivt och resurssnålt 
hus, med sunda och hälsosamma materialval. Ledord 
är robust och långsiktighet som förutsätter en tidlös  
utformning för att bidra till hållbarhet över tid. 

Ny stationsuppgång
Den nya stationsentrén placeras i en fristående volym 
delvis integrerad i sluttningen, söder om det 
bevarade kontorshuset. Entrén är placerat centralt i 
det nya området i direkt anslutning till den nya parken. 
Framför entrén skapas en förplats som inramas på tre 
sidor, av kontorshusets och det södra släntkvarteret 
gavlar samt den uppglasade entrébyggnaden. 
Förplatsen får en publik och inbjudande utformning 
med plats för vistelse och aktiva bottenvåningar. I öster 
öppnar sig platsen mot den nya parken och söder om 
entrébyggnaden utmed släntkvarterets fasad anläggs 
en trappa som ansluter till den befintliga gångvägen i 
slänten.

Den övergripande idén är den sunda och naturnära
arbetsplatsen nära staden. För att skapa livskraftiga
arbetsplatser skapas en destination med utgångspunkt 
i flexibilitet och hållbarhet med människan i fokus.

Byggnaden flankerar stadens sociala rum, Hamnallen 
och stadsdelsparken och är rumsbildande för parken. 
Byggnaden utgör en historisk årsring på platsen som 
en kvarvarande del av Arbetsmiljöverkets byggnad. 

Gestaltningen syftar till att ta tillvara befintlig 
byggnadstypologi, gatuhus, flyglar och komplettera 
med tydligt avvikande uttryck för att tydligt markera 
skillnaden mellan äldre och ny bebyggelse. De nya 
volymerna utgörs i material som knyter an till den natur 
som finns på platsen i material och färgskala. 
Bottenvåningar öppnas upp och blir en del av det  
sociala sammanhanget. 

Platsens unika förutsättningar, det gröna och det blå 
medför att terrasser, gröna tak skapas.

• Attraktiva arbetsplatser för rätt hyresgäster, stora 
som små

• En byggnad som bidrar till områdets funktioner och 
kvaliteter

• Innehåll som aktiverar gaturum under dygnets alla 
timmar

• Synliggör områdets historia genom varsamma  
tillägg till befintlig byggnad

• Hanteringen av volymer, gavlar och flyglar följer  
befintlig byggnads förutsättningar

• Utblickar, vistelse på terrasser och tak skapar  
kopplingar till vatten och omgivande natur

• Kopplingen från innergården till skogsslänten  
bevaras och utvecklas

• En byggnad med mycket innehåll, arbetsplatser för 
företag, hub för de som bor i området, förskola,  
parkering, serveringar, service och gym. 

Illustration kontorskvarteret, Darc studio

(lo Urbio Kjellander Sjöberg 
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AllénAllén

Utvecklad Sockelvåning 
Robust, tydlig bas, öppen
Betong, natursten, glas

Befitnlig fasad bevaras
Varsamt, respektfull 
Tegel, trä, metall

Nybyggnad 
Lätt, djupt, modern, hållbar
Trä, kulör, grönskan, glas,
skuggverk

Betong, natursten för 
sockelvåningen

Betong eller natursten med grov 
taktil och robust karaktär

5.3 Bebyggelse5.3 Bebyggelse
Kontorskvarteret & tunnelbanan

Bevarande av befintlig fasad.
Fräschad och tvättad bef. tegel.

Nya fogförband eller mönster på 
tillbyggnadens nya tegelfasad.
En koppling skapas mellan den nya 
och befintliga fasaden.

Träkonstruktion med djupa terrasserNya djupverkande fönster Färg på träkonstruktion

Befintlig och tillbyggnad Påbyggnad. TakSockelvåningVertikal Indelning

Social och aktiv sockelvåning

BefintligBreddning

Kjellander Sjöberg GJJ Urbio 
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Öppenhet till skogsbacken i länk 
nybyggnation

Sociala och gröna terrasser Gröna tak med variation i
vegetationen

Gröna tak med ängskaraktär och 
möjlighet till solpaneler

Grönskan runt innergårdenNy tunnelbaneuppgång

Ny stationsuppgång InnergårdNybyggd länkIllustrationsplan 1:5000

Grönskan dras upp i byggnaden Gården utformas med flera mindre 
rumsligheter inbäddade i mjuka 
planteringar.

5.3 Bebyggelse5.3 Bebyggelse
Kontorskvarteret & tunnelbanan

Kjellander Sjöberg (lo Urbio 
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6 6 HamnenHamnen

6.1 Karaktär6.1 Karaktär
Den sociala bryggan

Hamnområdet har ett förpliktande framträdande läge 
kring storstadens vattenrum. Platsen är redan en etapp 
längs den populära strandpromenaden utmed 
Ulvsundasjön, ett stråk som förbinder den nya
stadsdelen med Kungsholmen och Karlberg i öster och 
den värdefulla trähusbebyggelsen och kulturmiljön 
västerut mot Hufvudsta gård. 

Gestaltningen av Hamnkvarteret syftar till att dels 
förlänga innerstadens utbredning och utbud längs 
vattnet, dels möta den anrika herrgårds- och 
villabebyggelsen med respekt och tillvaratagen 
karaktär. Den generösa sockelvåningen med en
pirliknande struktur ska utgöra en attraktiv miljö för 
restauranger, caféer mm. På sockelvåningens tak 
bildas generösa utsiktsterrasser för de boende som 
släpper in vyn och ljuset på den gröna innergården.

De trappande gavelhusen ska med ett samtida 
uttryck påminna om den klassiska byggnadssiluett som 
återfinns kring storstadens kajer och stränder. För att 
framhäva den karakteristiska siluetten ska balkonger på 
långsidorna vara integrerade i byggnadsvolymen och 
gavelbalkonger fylla hela fasadens bredd. Gavelhusen 
föreslås utföras med träfasad för att bevara platsens 
karaktär som hamn och båtvarv och som referens till 
bryggorna och den gamla båthall kvarteret ersätter.

Kjellander Sjöberg (1.o Urbio 
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6.2 Mark6.2 Mark
Den sociala bryggan Hamnfronten

Flanerande och dinerande folkliv Gradängerna utförs i trä En känsla av det vattennära läget Fiskbensmönstrad markbeläggning

I mötet mellan marinan och den nya bebyggelsen ska-
pas en gradäng med trappor och ramper som landar 
i en upphöjd torgyta med plats för uteserveringar och 
verksamhet kopplad till lokalerna i bottenplan. Platsen 
fungerar som rekreativ mötesplats då platsen ligger 
sydvänd mot vattnet med ett relativt stort flöde av pas-
serande gång- och cykeltrafikanter. 

Zonen närmast fasad nyttjas av verksamheterna i bot-
tenplan medan området runt sittgradängerna bjuder på 
offentliga och ickekommersiella sittmöjligheter. 

Gradängerna utförs med fördel i trä, medan trappor 
och ramper har ett mer hårdgjort och mineraliskt 
uttryck. Den övre torgytan föreslås utföras i fiskbens-
mönstrad beläggning, vilket skapar ett ombonat uttryck 
som särskiljer sig från övriga hårdgjorda ytor i området. 
I anslutning till gradängerna planteras träd, som bidrar 
till vandrande trädskugga över sittplatserna på 
bryggan. Val av trädart här kan vara någon form av pil, 
som förstärker det vattennära uttryck. 

Kring bryggan ordnas med bredare ramper för trafik, 
som möjliggör rundkörning för blåljus, 
varutransporter och sophämtning, samt entré till de 
planerade publika lokalerna.

Sektion A-A, Hamnkvarteret och bryggan, skala 1:1000

 Bryggan
 Miljön vid marinan
 Karlbergs strandpromenad
 Gårdsrum

Bryggan

Gårdsrum

Tvärgata

Marinan

1:1000
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6.3 Bebyggelse6.3 Bebyggelse
Översiktvy Hamnen

Typologi: Gårdsfasaderna

Typologi: Pirhusen
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6.3 Bebyggelse6.3 Bebyggelse
Entré- & gårdsplan

Entréplanet förlänger det publika hamngolvet in i kvarteret Lugna och intima gårdsmiljöerAktivitet och rörelse

Pirens robusta pelare som inspiration

Öppen entrévåning

Typologi: Pirhusen
Den publika entrévåningen gestaltas som en öppen 
och injudande helhet, som möter den sociala bryggan 
och det aktiva gångstråket längst Ulvsundasjön. 

Typologi: Gårdsfasaderna
Kvarterets innergård erbjuder ett grönt och lugnt rum, 
med sociala ytor för umgänge på utsiktsterrasserna.

      Möjliga publika och kommersiella lägen
      Entré bostad
      Entré garage
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HamnenHamnen

24 (43)

Generösa balkonger i trä med utsikt mot vattnet Utkragande djupa balkonger mot gårdsrummet, utblick mot vattnet

6.3 Bebyggelse6.3 Bebyggelse
Volym & Fasad

Mönsterverkande tegelsättning Puts med robust detaljeringTektoniska träfasader Tegel i ljusa jordtoner

Typologi: Pirhusen
Byggnaden utformas i trä. Den södra gaveln har 
integrerade balkonger som fyller gavelns bredd. Övriga 
sidor har indragna eller franska balkonger.

Typologi: Gårdsfasaderna
Lugna rödtoner som knyter an till de befintliga 
brygghusen. Utkragande balkonger som möjliggör 
sjöutsikt.
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HamnenHamnen
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Intressanta taklandskap med vacker sjöutsikt Sluttande tak med takkupor

6.3 Bebyggelse6.3 Bebyggelse
Taklandskap

Möjlighet till solpaneler på gröna tak 

Trappande takvolymer

Privata terraser med sjöutsikt

Typologi: Pirhusen
Det trappande takvåningarna skapar attraktiva 
terrasser och ett gavelmotiv med karaktärsfull siluett.

Typologi: Gårdsfasaderna
Takvåningen utformas med utskurna terraser. 
Materialval som ger tak och fasad ett sammanhållet 
uttryck.

      Möjligt läge för gröna tak■ 
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7 7 SkogenSkogen

7.1 Karaktär7.1 Karaktär
Den naturliga slänten

Skogsslänten utgör en värdefull naturmiljö med hög-
växt naturskog, en oas för rekreation och lek. Den be-
fintliga gångvägen genom skogsslänten som leder från 
Västra Skogen till Hamnen aktiveras med nya etapper 
och förbindelser längs sin sträckning, till tunnelbanan 
vid Hamnallén, kontorskvarteret och förskolorna. 

Med sin öppna kvarterstruktur omfamnar slänt-
kvarteren naturmiljön i väst och skapar en mjuk 
övergång från skog till bostadsgård, i norr med en stor 
förskolegård med direkt koppling till naturmarken. 
Det befintliga kontorskvarteret byggs om och till för att 
tydligare rikta sig mot skogens grönska som som 
 målpunkt och välgörande inslag i arbetsmiljön. 

Bostadskvarteren avslutas med flyglar med en specifik 
karaktär som anpassas till skogen, med ett fasad- 
uttryck i förslagsvis trä och längsgående balkonger. 
Kvartersgavlarna följer topografin och den befintliga 
gångvägens sträckning. Flyglarna får karaktärsfullt 
branta tak med inredda vindsvåningar. Volymernas 
svaga förskjutning maximerar utblicken mot vattnet och 
naturen från bostäderna.
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7.2 Mark7.2 Mark
Skogsslänten Skogsentrén

Den befintliga naturmarken väster om bebyggelsen till-
varatas och vidareutvecklas. Här finns stora uppvuxna 
tallar och ekar med höga naturvärden. Skogsmiljön är 
ett populärt lekområde för äldre barn med många spår 
av kojbyggande. Här finns också lämningar från äldre 
bebyggelse i form av gjutna grunder och stenforma-
tioner. Den befintliga gång- och cykelvägen bevaras i 
största möjliga mån, och knyter an flera nya gångvägar 
som leder ner till bebyggelsen.

Där den nya bebyggelsen tar vid ska den befintliga 
skogsmiljön läkas i. Brynarter som rönn, lönn, och hag-
torn kan med fördel planteras. I anslutning till ny och 
befintlig bebyggelse iordningsställs dikesanvisningar, 
som leder bort dagvatten vid snösmältning och skyfall 
så att inte anslutande gårdsrum drabbas. 

En rad ekologiskt främjande insatser föreslås, som 
holkar åt både olika fågelarter och fladdermöss. På 
flera platser i skogsslänten ska veddepåer iordning- 
ställas. Helst ska dessa lägen vara solexponerade. 
Stammar, grenar och toppar från träd som avverkats 
i samband med exploateringen ska återbrukas inom 
området, som ”levande” död ved åt vedlevande orga-
nismer. Större grenar och ris kan också placeras i an-
slutning till kojbyggeriområdet närmast bebyggelsen. 

Brynarter som sälg planterasGröna fasader och spaljéer klär elnätsstationer och pumpstationer Platsbildningar vid sluttningens fot

I entréytan till gång- och cykelvägen 
möjliggörs för en platsbildning med 
sittmöjligheter. I denna zon byter 
miljön karaktär, från en brant väg 
genom uppvuxen skog till en mer flack 
strandpromenad med vattenkontakt. 

Elnätsstationer och pumpstationer 
kläs med träspaljéer. Genom att 
plantera  klätterväxter intill som 
leds upp i spaljéverket kommer 
komplementbyggnaderna upplevas som  
positivt gröna element i stadsdelen.

Sektion A-A, Skogsslänten, skala 1:1000
HamnallénSödra Släntkvaretert

Södra Parkkvarteret

GC-vägen

Skogsslänten

 Uppvuxen skog med tall och ek
 Gång- och cykelvägen
 Skogsentrén
 Innergårdar
 Tunnelbanetorget
 Elnätsstation 1:1500
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28 (43)

7.3 Bebyggelse7.3 Bebyggelse
Översiktvy

Typologi: Ryggen

Typologi: Skogsflyglarna
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7.3 Bebyggelse7.3 Bebyggelse
Entré- & gårdsplan

Gröna gårdar mot skogssläntenAktiva entréplan i strategiska lägenUrban odling

Möte mellan mjuka och hårda material

Livfulla uteplatser

Typologi: Skogsflyglarna
Släntens täta skog letar sig in mellan bostadshusen 
och skapar naturnära gårdsmiljöer.

Typologi: Ryggen
Förskolans verksamhet spiller ut och ger karaktär åt 
gårdsrummet mellan de norra kvarteren.

      Möjliga publika och kommersiella lägen
      Entré bostad
      Entré garage
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SkogenSkogen

30 (43)

Balkonger med olika djup i tegelfasadGenerösa balkonger utformade i trä mot naturen

7.3 Bebyggelse7.3 Bebyggelse
Volym & Fasad

Trä i olika texturer Neutrala kulörerTrämaterial mot skogen Trä i olika toner

Typologi: Skogsflyglarna
Trämaterial blir en naturlig fortsättning av skogens 
material. Generösa balkonger kopplar an till skogens 
stammar och trädkronor.

Släntens gröna identitet letar sig in mellan volymerna 
och skapar gröna platsbildningar. Skogen och dess 
material ger karaktär åt gestaltningen. Taklandskapets 
volymetri trappar likt skogssluttningen ned mot allén.

Typologi: Ryggen
Tegelfasader i ljusa och varma toner kopplar mellan 
flyglarnas ljusa träfasader och alléns och kontorshusets 
stabila och urbana uttryck.
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Terrasser som mötesplatsBostäder inkorporerade i takvåning

7.3 Bebyggelse7.3 Bebyggelse
Taklandskap

Takplattor i neutrala toner

Gröna tak

Tak med vistelsytor och växtlighet

Typologi: Skogsflyglarna
Takformen på flyglarna skiljer sig mot övrig bebyggelse 
i området, och markerar ett tydligt avslut och början 
mot skogen.

Typologi: Ryggen
Längs de platta taken i kvarteret möjligörs för gröna 
tak. I strategiska lägen i förhållande till dagsljus och 
relation till allén skapas gemensamma takterrasser.

      Möjligt läge för gemensamma takterrasser
      Möjligt läge för gröna tak
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8 8 StadsgatornaStadsgatorna

32 (43)

8.1 Karaktär8.1 Karaktär
De urbana förbindelserna

Bebyggelsen längs Ekelundsvägen exponeras som en 
tydlig stadsfront mot en vidare omgivning. Den lokala 
variationen i den mindre skalan behöver därför 
samtidigt förhålla sig till en viss sammanhållen tydlighet 
och medvetenhet om den storskaliga upplevelsen från 
ett längre betraktelseavstånd. 

Ekelundsvägen förbinder till omgivande bebyggelse-
områden. Gatan får ett särpräglat stadsmässigt uttryck 
med sammanhållna fasader, lokaler och bostads-
komplement i de förhöjda sockelvåningar och generöst 
utformade bostadsentréer. Mellan den centrala parken 
och angränsande gatormiljöer öppnar sig en 
platsbildning för ett kompletterande program, en 
pergolagstruktur som tillförser väderskydd, möjliggör 
gemensamma aktiviteter och event, samt bidrar till 
ytterligare inramning av parken.

Intill den korsningen där Ekelundsvägen möter 
Karlbergs strand, skjuter den nya stadsfronten tillbaka i 
fasadliv och skapar en entréplats med goda 
solförhållanden. Det ger stadsfronten variation och 
förstärker en rytmisk volymuppdelning med en sekvens 
av markerade gavel- och hörnvolymer med mellanlig-
gande, längre fasader. Rytmen förstärks med variation 
i material och kulör på de olika volymerna. Balkonger, 
uteplatser och terrasser riktas bort från trafikbruset och 
in mot de lugna innergårdarna, vilket bidrar till 
fasadlinjens sammanhållna och urbana karaktär.

Tvärgatorna leder in i stadsdelen och förmedlar 
siktlinjer från Ekelundsvägens stadsbrus till skogs-
släntens gröna lugn. Med en lägre omgivande skala 
och smalare gatusektion, tillgodoser tvärgatorna en 
mer intim och lokal karaktär. Kvartersfunktioner så som 
garageinfarter och miljörum är koncenterade till 
tvärgatorna, gatuplanet innehåller även övriga bostads-
komplement och bostäder upphöjda från gatunivån.
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StadsgatornaStadsgatorna

8.2 Mark8.2 Mark
Ekelundsvägen GatusektionerGatusektioner

Ekelundsvägens nya gestaltning går från att vara en 
genomfartsled med bred sektion till att bli en mer smal 
stadsgata med byggnader som landar i trottoar. Ge-
nom denna manöver kan hastigheterna hållas nere, 
vilket främjar livskvalitén i närområdet. 

I höjd med den nya centrala parken, finns möjlighet 
att placera busshållplatser i vardera riktning längs 
Ekelundsvägen, vilket även kan verka som en fartdäm-
pande åtgärd.

På den västra sidan av Ekelundsvägen planteras en 
ny rad gatuträd som ersätter den rad av träd som står 
där idag. Gatuträden planteras i ett sammanhållet ske-
lettjordsdike under mark, dit dagvatten leds från om-
givande hårdgjorda ytor på både trottoar och körbana. 
Trädarterna som väljs här kan med fördel ha intresse-
väckande stamformer och -färger och ha skira lövverk. 
Exempel på arter är björkar, alar och aplar. 

I gatusektionen är ett nordsydligt huvudcykelstråkt. 
Cykelbanan hålls i isär från gångytan genom material-
val. Trottoaren föreslås utföras med markbetongplattor 
medan cykelbanan utförs i asfalt. 

Gatusektion A-A, Ekelundsvägen norr, skala 1:500 Gatusektion B-B, Ekelundsvägen söder, skala 1:500

Läget för en tänkt busshållplats kopplar an till 
parkmiljön via ett större pergolatak. Huvudcykelstråket 
är markerat i beläggningen av trottoaren. 

Vid den södra infarten till stadsdelen skapas ett fint 
och tydligt entrémotiv med en platsbildning på den 
bredare trottoaren som samverkar med möjliga lokaler 
i bottenplan. 

Vackra trädgaller på marken blir en del av möbleringen Träden bidrar med ekosystemtjänster Pumpstation inklätt i grönska

 Infart till stadsdelen
 Läge busshållplats
 Entréplats
 Pumpstation
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StadsgatornaStadsgatorna

8.2 Mark8.2 Mark
Tvärgatorna Gatusektioner

Tvärgatorna utgör stadsdelens entrégator, vilka 
utformas med gruppställda gatuträd, kantstens-
parkeringar och infartsytor till anslutande garage i 
kvarteren. 

Trottoarerna beläggs med betongmarkplattor, körytor 
och parkeringsfickor utförs i asfalt. Med bättre 
solförhållande utformas de norra trottoarerna mer 
spatiösa och tillvaratar fördelaktiga fasader att uppe-
hålla sig vid.

Då landskapet sluttar neråt, från norr till syd har kör-
banan en enkelsidig lutning mot syd. Hårdgjorda ytor 
avvattnas mot brunnar som sprider dagvattnet i 
skelettjordar under marken så att träden har möjlighet 
att tillgodogöra sig vattnet. Gatuträden här väljs ut för 
att både ha fina höstfärger men också för sina 
smalkroniga egenskaper. Exempel på trädarter som 
skulle kunna passa är lönnar, ekar och aplar. 

Belysningsstolpar utförs på ett sådant sätt att både 
trottoarer och körytor är trygghetsfrämjande och trafik-
säkra miljöer att röra sig i. 

Gatusektion A-A, Tvärgata norr, skala 1:500 Gatusektion B-B, Tvärgata söder, skala 1:500

Tvärgatorna utformas med fokus på grönska och 
trivsamhet, samtidigt som en rad trafikala funktioner 
löses, som längsparkering, lastzoner för sopbilar och 
infarter till underjordsgarage i kvarteren. 

Träden planteras i grupper för att hålla samman större 
växtbäddar och på så sätt ge träden bästa möjliga 
livsbetingelser. Dagvatten från hårdgjorda ytor ska 
fördröjas och renas i vägkroppens skelettjordar. 

Gatuträd med intressanta egenskaper Gatuträden ställs i grupper om två eller tre

B
 

A
 

B
 

A

 Norra stadsdelsinfarten
 Södra stadsdelsinfarten
 Vändplats
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StadsgatornaStadsgatorna

8.3 Bebyggelse8.3 Bebyggelse
Översiktvy

Typologi: Tvärgatorna

Typologi: Ekelundsvägen
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StadsgatornaStadsgatorna

8.3 Bebyggelse8.3 Bebyggelse
Gatuplan

Typologi: Ekelundsvägen
Entrévåning längst Ekelundsvägen omsluter den nya 
stadsdelen. Gestaltas stadig och inbjudande med 
butikslokaler mot attraktiva platsbildningar.

Typologi: Tvärgatorna
Omsorgsfullt gestalde bostadsentéer ger liv och 
identitet åt tvärgatorna. En högre sockel skapar en 
skiljelinje mellan privat och publikt.

Robust utformad entrévåning med varma detaljer i partier och belysning Bostadsentré Tydligt markerad sockelPergola i trä

Öppna bottenvåningar

Inbjudande butiksfönster

      Möjliga publika och kommersiella lägen
      Entré bostad
      Entré garage
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StadsgatornaStadsgatorna

Omsorgsfullt valda material som åldras väl med tiden Utforskande element som skapar intresseväckande inslag

8.3 Bebyggelse8.3 Bebyggelse
Volym & Fasad

Djupverkande fasad Puts med robusta kontraster Mönstersättning och variationHål i mur, livfull fasad

Typologi: Ekelundsvägen
Djupverkande fasader ger liv åt den långsträckta, 
stabila och urbana ryggen mot de större vägarna. 
Utkragande balkong mot innergård.

Bebyggelsen längs Ekelundsvägen skapar en tydlig, 
identifierbar fasad på långt avstånd. Fasaden ger ett 
robust intryck. Varmare kulörer i sand- och jordtoner 
bryter mot den grå och kalla infrastrukturen intill.

Typologi: Tvärgatorna
Den smalare gatusektionen gynnas av en något 
ljusare färgsättning. En högre detaljering i fasaden är 
fördelaktig och kopplar an till en mer mänsklig skala.
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StadsgatornaStadsgatorna

Material för räcken och takvåningar gestaltas sammanhängande Takkupor ger en rik variation, material i ljusa och varma toner

8.3 Bebyggelse8.3 Bebyggelse
Taklandskap

Möjlighet till solpaneler på gröna tak

Attraktiva takterrasser

Indragna takavslut

Typologi: Ekelundsvägen
Indragna takvåningar ger plats åt privata terrasser med 
vida siktlinjer.

Typologi: Tvärgatorna
Fallande tak och en något lägre våningshöjd ger en 
intimare skala åt tvärgatorna. Takkupor tillför liv och 
variation.

      Möjligt läge för gemensamma takterrasser
      Möjligt läge för gröna tak
      Möjligt läge för solpaneler
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9  9  ÖversiktÖversikt

9.1 Axonometri9.1 Axonometri
Helhet över stadsdelen
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ÖversiktÖversikt

9.2 Entréplan9.2 Entréplan
Kommersiella lägen, entréer och avfallshantering

      Möjliga publika och kommersiella lägen
      Möjliga lägen för avfallshantering
      Entré bostad
      Entré garage
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ÖversiktÖversikt

9.3 Solstudie9.3 Solstudie

Klockan 9 Klockan 13 Klockan 16
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ÖversiktÖversikt

9.3 Solstudie9.3 Solstudie

Klockan 9 Klockan 13 Klockan 16
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EKELUND 1, SOLNA, PM KULTURVÄRDEN 

 

BAKGRUND 

Strategisk Arkitektur har fått i uppdrag av HSB att studera en framtida utveckling av de delar 
av befintlig bebyggelse inom kvarteret Ekelund som planeras att bevaras då kvarteret i övrigt 
utvecklas till tät stadsbebyggelse. Tyréns har i samband med detta givits i uppdrag att 
resonera kring hur kulturvärden påverkas av utvecklingsförslaget och hur de kan hanteras i 
kommande processer. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Befintlig bebyggelse utfördes som huvudkontor för Arbetarskyddsstyrelsen (senare 
Arbetsmiljöverket) åren 1976-79. För projektering och byggande svarade Byggnadsstyrelsen. 
Arkitektritningarna upprättades av Byggnadsstyrelsen Konsult. En större om- och tillbyggnad 
för Arbetsmiljöverket gjordes ca 1998-2001. 
 
I samband med att Solna stad inventerade 1960- och 70-talsbebyggelse år 2011 
klassificerades anläggningen som gul, dvs den bedöms ha positiv betydelse för stadsbilden 
och/eller visst kulturhistoriskt värde. 
 
Byggnaden omfattas inte av något kulturhistoriskt skydd. Den är inte omtalad i 
arkitekturhistorisk litteratur och inte inkluderad i Solna stads arkitekturguide Arkitektur i 
Solna. 
 
Från kulturmiljösynpunkt är det plan- och bygglagens varsamhetskrav (PBL 8:17) som är 
tillämpligt. Förvanskningsförbudet (PBL 8:13) bedöms inte vara aktuellt. 
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I den del av byggnaden som nu utreds för ett bevarande och utveckling finns 
arkitekturbunden konst som tillkommit i regi av Statens konstråd. Konsten regleras genom 
jordabalken, plan- och bygglagen och upphovsrättslagen. Arkitekturbunden konst finns även 
i viss omfattning i delar som föreslås rivas. 
 

UTGÅNGSLÄGE   

En stadsutveckling har länge utretts i området. I samband med detta har hela 
Arbetarskyddsstyrelsens byggnadskomplex varit rivningshotat. År 2017 fick 
byggnadsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbete för området 
närmast vattnet vid Pampas. Utredningsområdet har senare ändrats och innefattar nu det 
befintliga byggnadskomplexet. 
 
Det har visat sig mycket besvärligt att riva den centrala delen av kontorsbyggnaden på grund 
av att tunnelbanan passerar just under byggnaden med stödjande betongkonstruktioner som 
utgör en integrerad del av byggnadens stomme.  
 
I det pågående planarbetet förutsätts därför att endast delar av den befintliga anläggningen 
kan rivas och ersättas med stadskvarter. Den centrala delen av komplexet med den södra 
f.d. laboratoriebyggnaden L1 och de två södra flyglarna K1 och K2 bevaras. 
  
I den stadsstruktur som arbetas fram inom ramen för detaljplanearbetet ingår en ny 
gatusträckning och nya nivåer längs den aktuella byggnadens huvudfasad. Det innebär att 
befintlig utskjutande huvudentré inte kommer att kunna bevaras. 
 
Parkering behöver tillgodoses inom fastigheten. Det ingår också i planarbetet att tillskapa en 
ny tunnelbaneuppgång till station Västra skogen. 
 
 

KULTURHISTORISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Arbetarskyddsstyrelsens kontorsanläggning var en av otaliga statliga kontorsetableringar 
under 1970-talet. En växande statsapparat med kraftig utökning av antalet tjänstemän 
krävde en massiv utbyggnad. Dels växte behoven i Stockholm men mycket av 
nyproduktionen ägde rum i landsorten genom de strategiska utlokaliseringarna av verk och 
myndigheter.  
 
Byggnadsstyrelsen hade bråda år och fick med tiden en gedigen erfarenhet av 
kontorsbyggande. Produktionen brukar anses hålla hög kvalitet även om många av 
anläggningarna idag kan uppfattas som anonyma. Samhällsandan var en annan. I detta fall är 
det särskilt intressant att staten byggde för den del av samhället som ytterst skulle ansvara 
för förhållandena på landets arbetsplatser. Arbetsmiljön var ett viktigt fokusområde under 
1970-talet och många av tidens kontorsanläggningar blev fullserviceanläggningar där stor 
omsorg lades på de anställdas välbefinnande.  
 
Före byggnaden uppfördes fanns på platsen sjönära utkantsbebyggelse, däribland en 
handelsträdgård. Området var dock som helhet glest bebyggt och delar av nuvarande 
fastighet utgjordes av delar av de stora koloniområdena som präglade trakten runt Karlberg. 
De sista resterna av koloniområdet har under det sena 2010-talet mer eller mindre 
utraderats.  
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Statens närvaro i området var sedan länge etablerad då Arbetarskyddsstyrelsen flyttade hit 
och fortsatte att stärkas ytterligare en tid innan privata aktörer gjort entré och tillsammans 
med Solna stad påbörjat ett nytt kapitel i den fysiska utvecklingen. 
 
En total rivning av anläggningen skulle radera ut ett kort men betydelsefullt kapitel i 
områdets historia och ytterligare försvaga de historiska kopplingarna som utplånandet av 
koloniområdet redan svarat för. 
 
Genom att integrera en del av komplexet i den nya stadsbebyggelsen skulle kulturvärden 
kunna tillvaratas och bidra till platsen på flera sätt. Paralleller kan dras till alla de 
omvandlingar av industriområden som gjorts de senaste 100 åren och där bevarade 
byggnader och andra inslag ger ett tidsdjup, en historisk läsbarhet och inte sällan möjliggör 
att andra funktioner får plats bland de nya bostäderna.  
 
Att stympa bebyggelsen, bebygga parkeringsplatsen och omvandla miljön gör naturligtvis att 
det blir svårt att tillgodogöra sig en heltäckande bild av den vidsträckta anläggningen. Att 
funktionen kontor föreslås bevaras bidrar dock med icke oväsentliga kontinuitetsvärden.  
 
Att kontor, trots den nya tunnelbaneuppgången, ska bli gångbart i lokalerna är ingen 
självklarhet. Kontorsbyggnader från sent 1970-tal står lågt i kurs hos en kräsen 
kontorshyresgästmarknad. Strategisk arkitektur har kartlagt kvaliteter och brister som ligger 
till grund för det förslag som tagits fram. Byggnadens disposition med en sidoförskjuten 
entré, flyglar som ger återvändsgränder, flaskhalsar vid trapphusen och bristfällig kontakt 
med naturmarken (från flyglarna) är identifierade brister utöver sådana egenskaper som 
tidens byggnader har och som sällan ses som attraktivt: Relativt låg rumshöjd och begränsad 
fönsterstorlek. Breddmåtten på huskropparna gör det svårt att inrymma alla de funktioner 
som efterfrågas idag. 
 
Slutsatsen från Strategisk Arkitektur är att det krävs kompletteringar och ändringar – utöver 
de anpassningar som blir följden av genomförandet av detaljplanen – för att skapa en 
långsiktigt fungerande kontorsprodukt. 
 
För att kunna resonera kring vilken påverkan en utveckling av byggnaden får i relation till 
kulturvärden och varsamhet behövs en kulturhistorisk karaktärisering och precisering vari 
kulturvärdena finns: 
 
- Den konsekventa användningen av tegel och den övergripande, medvetet strikt hållna 
färgskalan såväl exteriört som invändigt. 
 
- Fönstrens indelning och utformning.  
De skiljer sig mellan laboratoriedelar och kontorsflyglar. 
 
- Ovanligt bearbetad form- och materialverkan på takuppbyggnader. 
 
- Huvudentrén och entrézonen genom byggnaden. 
Här finns en öppenhet och generositet som endast finns i tidens mer ambitiösa 
kontorsprojekt. 
 
- Uppglasade trapphus. 
Trapphusen förefaller ha en mycket mer framträdande roll än i många andra samtida 
kontorsbyggnader. Här är de på tidigmodernistiskt sätt generösa och ljusa med uppglasade 
fasader som också har stor betydelse för den utvändiga gestaltningen. I gengäld har 
hissarna en undanskymd och trist placering vid WC-grupper. 
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- Bergrum och betongkonstruktioner som hör till tunnelbanan. 
 
- Arkitekturbunden konst 
Se separat stycke nedan. 
 
- Mötet med skogsbacken och parklandskapet. 
I dispositionen av anläggningen har man dragit nytta av den vackra lövskogsslänten. I det 
avseende är det märkligt att flyglarnas gavlar inte utnyttjats bättre, de är fönsterlösa. Det är 
emellertid vanligt med slutna gavlar i modernistisk tradition. Gårdarna har inte i någon 
högre grad programmerats för vistelse. 
 
 
 

 
Laboratoriefasader med stringent fönstersättning. Det teknologiska anslaget i arkitekturen 
har förstärkts av de skrymmande solskydden som tillkommit senare. Takuppbyggnaderna 
skäms inte för sig, de har givits en skulptural form och inte klätts i plåt som brukligt utan 
har förärats samma tegel som fasaderna i övrigt. 
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Trapphusen yttrar sig som skira och smäckra metall- och glasslitsar i den mer jordnära 
tegelarkitekturen. Invändigt är de rymliga och har räcken som pekar fram emot 1980-talet. 
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Betongkonstruktion
erna i bergrummet 
är både 
teknikhistoriskt 
intressanta och 
bidrar med 
upplevelsevärden. 
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En rymd som denna, delvis 
en produkt av 
nivåskillnaderna, är långt 
ifrån självklar i entrén i ett 
kontorshus från 1970-
talet. 
 

Kvaliteterna i entrézonen är inte exceptionella. Bemålningen 
av betongväggen till höger i bild är sannolikt inte 
ursprunglig. Inslag av hög kvalitet utgörs av Lillemor 
Peterssons konstnärligt utformade tegelstenar och reliefer. 
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Gårdarna är en tillgång som inte nyttjas, utgångarna är få liksom sittplatserna. Här den 
nordligaste gården. 

 

FÖRSLAGET OCH BEDÖMNINGAR 

VOLYMÄNDRINGAR  
Strategisk Arkitektur har tagit fram ett förslag som baseras på att Laboratorievolym L1 
bevaras och byggs på med två våningar, delvis indragna för att skapa möjligheter till 
utevistelse på takterrasser. L1 föreslås också byggas till med en låg tillbyggnad på gården. 
 
Flygel K1 som inte påverkas i så hög grad av tunnelbanan under fastigheten byggs också på 
med två våningar. För att göra våningsplanen mer användbara och mångsidiga föreslås en 
tillbyggnad mot söder i flygelns hela, nya höjd. K1 byggs också till i nordväst med en 
länkande volym. Genom tillkomsten av länken varifrån gångbroar ansluter till K2 möjliggörs 
en rundgång på planen och bristen med återvändsgränder i kontorsytor byggs bort.  
 
K2 byggs på en våning och byggs till mot norr med en envåningsdel i flygelns hela längd. En 
envånings tillbyggnad görs mot norr runt gaveln på L1 för garageändamål. 
 
Förslaget till till- och påbyggnader skulle ge ett tillskott på 7 500 kvm BTA och den totala 
ytan skulle uppgå till drygt 22 000 kvm BTA. 
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ÖVRIGA ÄNDRINGAR 
I detta tidiga skede är det inte möjligt att överblicka alla de ändringar som kommer att 
aktualiseras. Klart är att L1:s båda gavlar kommer att påverkas av rivningar av anslutande 
delar. Ytterväggar kommer behöva kompletteras i större (blivande gavel i norr) och mindre 
(södra gaveln) omfattning. Att gavlarna kommer att upplevas som gavlar bedöms vara 
angeläget från kulturmiljösynpunkt. 
 
Förändrad marknivå öster om L1 och en önskan att aktivera bottenvåningen kommer att 
påverka de nedre delarna av byggnaden. Hit hör också ett nytt, mer centralt läge för 
huvudentré till kontorslokalerna. Befintligt entréläge kan bli kvar som separat entré för ev. 
förskola. Befintlig entré kommer påverkas av att utskjutande delar behöver rivas för 
framdragning av ny gata. 
 

PÅVERKAN PÅ KULTURVÄRDEN  
 
I grunden är det positivt att en del av anläggningen kan bevaras och ge både tidsdjup och 
läsbarhet avseende den historiska markanvändningen (även om epoken som renodlad 
kontorsmiljö blev kort). Positivt är också att det är en del av komplexet som rymmer både en 
tidigare laboratorievolym och kontorsflyglar som bevaras. Då blir den ursprungliga 
anläggningen i någon mån igenkännlig. Eftersom huvudentrén är belägen här finns en viktig 
extra dimension med kulturhistoriskt betydelsefulla inslag som inte finns i den norra delen. 
 
Det som föreslås bevaras är dock ett otidsenligt kontorshus med brister som inte accepteras 
idag. Bristerna sitter i grundläggande faktorer som mått och disposition. För långsiktig 
attraktivitet och hållbart utnyttjande av mark och lokaler behövs åtgärder som innebär 
förändringar och påverkan på kulturvärden. 
 
Att bygga ut K1 i plan och länka samman flyglarna råder bot på stora delar av 
problematiken. Påbyggnader och tillbyggnad av K2 kan ge en täthet och tillskapa ytor som 
behövs i stadsutvecklingen. Från kulturvärdessynpunkt innebär påbyggnadsförslaget att de 
befintliga, delvis karaktärskapande takuppbyggnaderna ersätts av kontorsvåningar. Det är en 
förändring som bör kunna accepteras mot bakgrund av det långsiktiga rivningshot som 
förelegat. Teknikutrymmen som tar attraktiva högt belägna ytor i anspråk bör inte ses som 
omistliga. Att bygga ut K2 med en låg tillbyggnad bör inte ses som problematisk då flygelns 
ursprungliga form bli fortsatt läsbar. 
 
Om volymändringarna genomförs kommer byggnaden representera två tydliga årsringar där 
den ena är kopplad till Arbetarskyddsstyrelsen och den andra till stadsutvecklingen under 
2020-talet. Det finns fina förutsättningar för en god historisk läsbarhet med två tydliga och 
viktiga skeden. Slutresultatet är i mångt och mycket en gestaltningsfråga. 
 
I L1:s bottenvåning mot öster kommer de två skedena att integreras och mötas genom ny 
huvudentré för kontor, eventuellt tillskapande av publika lokaler och av andra anpassningar 
som krävs. Vad gäller bottenvåningen kan det vara en utgångspunkt att även här sträva efter 
en utpräglad läsbarhet. Kommersiella inslag i den f.d. offentliga förvaltningsbyggnaden bör 
utformas så att det tydligt att de hör till en annan fas än den ursprungliga. 
 
Av överordnad vikt är, i samband med en så omvälvande omdaning av miljön, ändå att 
byggnaden på ett naturligt sätt kan fungera i sin nya kontext. Byggnadens kulturvärden är 
inte så tunga att andra aspekter bör åsidosättas i någon större utsträckning. 
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FORTSATT ARBETE 
 
För att få till en god helhetsverkan med en stark historisk läsbarhet och för att respektera 
varsamhetskravet bedöms i detta skede följande inslag i det fortsatta arbetet vara särskilt 
betydelsefulla: 
 
 
- Gestaltning av tillkommande volymer och mötet med befintliga delar 
 
- Hantering av befintlig huvudentré och entrézon och bottenvåning i stort 
 
- Hantering av befintliga trapphus vid påbyggnad 
 
- Energibesparande åtgärder (fasader, fönster) 
 
- Hantering av konsten 
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KONSTEN I BYGGNADEN 

Statens konstråd har varit inkopplade i ett tidigare skede då fastigheten avyttrades av 
Vasakronan till Sjaelsö Gruppen (åren 2008-2010). Rådet gav rekommendationer för 
hantering av den konst som då fanns inom fastigheten. En förteckning gjordes 2008-04-10. 
Inför ombyggnad upprättades 2010-01-28 ett nytt dokument av Statens konstråd. 
Förteckningen är nu kortare än 2008 och det slås fast att verk av två konstnärer skulle 
hämtas av konstrådet för återförande till staten. 
 
Kvar inom fastigheten blev följande verk: 
 

 

 
 
I den del som föreslås bevaras finns konst som är bevarad på ursprunglig plats. Det är 
Lillemor Peterssons verk som består av två stora väggreliefer och flera hundra tegelstenar 
med konstnärlig bearbetning eller med inskriptioner. Ett (okänt) antal av dessa tegelstenar är 
belägna inom byggnad L2 som rivs. 
 
Harald Tiljas verk finns i den f.d. utbildningsdelen som ska rivas. I samma byggnad, i f.d. 
matsalen, har Leif Ericsons verk funnits innan det monterades ned. 
 
Loelds träskulpturer har varit monterade i ett av tre pausrum. Det är oklart om detta 
pausrum funnits inom de byggnadskroppar som ska bevaras. 
 
För Tiljas, Loelds och Ericsons verk kan det finnas möjligheter att Statens Konstråd kan tänka 
sig att återta konsten eftersom ursprungliga lägen för konsten inte kommer finnas kvar eller 
kanske inte kan beläggas. Alternativet är att man åter förespråkar en omplacering inom 
bevarad del i samband med framtida ombyggnad.  
 
Omplacering ska då göras i samråd med Statens konstråd och konstnären eller efterlevande. 
 
Hadar Tilja är född 1938 och bor i Rönninge. 
Lars Olof Loeld är född 1930 och bor i Strängnäs. 
Leif Ericson är född 1927 och bor i Enskede. 
 
Upphovsrättslagen ger konstnären ensamrätt att tillåta eller förbjuda vissa åtgärder under 
sin livstid och 70 år efter dödsåret. Det gäller även för offentliga konstverk. 
 
”Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga enseende eller 
egenart kränkes; ej heller må verket görs tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i 

,, 

TYRENS 

Konstnär lltel Material Placerina Atalrd 
Lillemor Petersson Utan titel Bränd lera 'Träd" pä vägg i ned- Bevaras pä sin ursprungli -

re entre. Relief vid ga plats. Innan ombygg-
reception vån 1. In- nad eller ommålning av 
fäll da tegelreliefer i 
korridorer på båda 

lokalerna ska fastighets-
ägaren samråda med 

sidor om receptionen, konstnären och/eller Sta-
tens konstråd. 

Hadar TIija Stegvis Emaljerad plät. Trapphus Omplaceras i fastigheten . 

Lars Olof Loeld Gör guld sjiilv · Skulptur 5 flera Nedmonterat. Omplaceras i fastigheten i 
delar 111 lat trä , samråd med konstnären, 

Leif Ericson Gyckel och upp- Målad plywood, Nedmonterat , förva • Ska emballeras med bub-
t§g plast och alumi• ras i lastvagnar i sär• belplast. Framtida upp-

niumplåt. skilt rum. sättning ska ske i samråd 
med konstnären. 
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sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen”. 
(Upphovsrättslagens 1. Kap 3 §.)  
 
Lillemor Peterssons verk kommer att påverkas av rivningsarbeten. Reliefen ”Träd” kommer 
inte att kunna bevaras på befintlig plats då delar av huvudentrén rivs. Konstnärligt 
bearbetade tegelstenar inom L2 kommer att påverkas av rivning. De ändringar av 
konstverket som detta ger upphov till behöver samrådas med konstnären och Statens 
konstråd. Det är inte värt att spekulera i vad ett sådant samråd ger för resultat men som 
tankeexempel är det inte självklart att konstnären kommer att acceptera att reliefen ”Träd” 
demonteras och återmonteras.  
 
Lillemor Petersson är född 1934. Hon bor i Ödsmål, Bohuslän. 
 
Statens konstråd kommer vara en viktig diskussionspartner i samband med diskussionerna 
om konsten. 
 
Även varsamhetskravet enligt PBL kan i någon mån aktualiseras. Peterssons konstverk bidrar 
med uppenbara kvaliteter till den befintliga entrézonen och hjärtat i anläggningen. Dessa 
kvaliteter bör värnas. Denna process får dock ses som underordnad dialogen med 
konstnären och Statens konstråd. 
 
Vid all hantering av konsten kommer konservatorskompetens att behöva kopplas in. Det 
gäller exempelvis vid flytt, in- och uppackning och för skydd under byggtid. 
 

  
 
Lars Olof Loelds träskulpturer före nedmontering. Foto från Statens Konstråd.  
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Leif Ericssons konstverk före nedmontering. Foto från Statens Konstråd. 
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Lillemor Peterssons relief ”Trädet” står så långt ut i entréhallen att det med största 
sannolikhet inte kan bevaras. 
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Peterssons reliefer innanför gårdsentrén. Notera hur installationer kan påverka 
helhetsintrycket. 
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Några exempel på de bearbetade tegelstenarna i entrézonen. 
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1 INLEDNING 

Fastigheterna Ekelund 1 och Huvudsta 4:24 och 4:28 samt anslutande kommunal mark 
omfattas av ett pågående detaljplanearbete, Detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl. Följande PM 
hanterar kulturmiljöaspekter i planområdet och omgivningen. Syftet med dokumentet är att 
identifiera kulturmiljövärden som kan innebära behov av justering av planförslaget. 
Rapporten hanterar historik, nulägesbeskrivning, kulturvärden och konsekvenser på en 
översiktlig nivå.  
 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Huvudsta är ett av Solnas utpekade stadsutvecklingsområden. Ekelund är idag en plats där 
infrastrukturen dominerar. Ekelund ligger dock nära centrala Stockholm och har nära till 
kollektivtrafik. Solna stad vill därför här bygga en tät stadsdel som når ända fram till vattnet. 
Här planeras för bostäder, butiker, kontor, service, parker samt en ny möjlig 
tunnelbaneuppgång. 
 
Syftet med denna PM är att översiktligt belysa kulturmiljöaspekter inom planområdet och i 
omgivningen samt att kortfattat beskriva konsekvenserna för kulturmiljö som 
samrådsförslaget bedöms ge upphov till. 
 

1.2 AKTUELLA LAGRUM  

PLAN OCH BYGGLAGEN, PBL, (2010:900) 
Plan- och bygglagen reglerar hur mark- och vattenområden används och utvecklas. 
Planläggning ska enligt PBL:s andra kapitel ske med hänsyn till bland annat natur- och 
kulturvärden och främja “ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder”.  
 
Lagen fastställer att byggnader eller områden som är särskilt värdefulla från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas. För all 
bebyggelse gäller varsamhetskrav och krav på anpassat underhåll.  
 

PBL 2 Kap. 1 § Vid prövning av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen.  

 
PBL 2 Kap. 6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till 1. Stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan  

 
PBL 8 Kap. 1 § (UTFORMNING) En byggnad ska 1. vara lämplig för sitt ändamål, 2. 
ha en god form-, färg- och materialverkan  

 
PBL 8 Kap. 9 § (TOMTER) En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen.  

MILJÖBALKEN (1988:808) 
Miljöbalken (MB) utgör den övergripande miljölagstiftningen. Lagen syftar till att främja en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö.  
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MB 3 kap anger att mark och vattenområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade och företräde ska ges till användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning. I tredje kapitlet meddelas också att mark- och vattenområden 
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur eller kulturvärden så långt 
som möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.  
 
MB 7 kap 11§ hanterar skydd av områden, där det generella biotopskyddet omfattar 
biotoper i jordbrukslandskapet som till exempel diken och åkerholmar. Det generella 
biotopskyddet omfattar även alléer både i och utanför jordbrukslandskapet. 

KULTURMILJÖLAGEN (1988:950) 
KML 1 kap. 1§. Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret 
för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på 
kulturmiljön undviks eller begränsas. 
 
KML 2 kap 1§ anger att fornlämningar är skyddade enligt lag och i 6§ meddelas att det är 
förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.   
 
Det ligger inga kända fornlämningar inom planområdet.   
 

  De grå romberna är borttagna fornlämningar. Källa FMIS. 
 
KML 3 kap berör byggnadsminnen och KML 4 kap kyrkor. Det ligger inga byggnadsminnen 
eller kyrkor inom planområdet. 

1.3 ÖVRIGA SKYDDSINSTRUMENT 

Planområdet ligger inte inom område av riksintresse för kulturmiljövård. Det närmaste är 
Karlberg (AB 78) och Stockholms innerstad (AB 115).  
 
Vid bedömning av bygglov och åtgärder enligt PBL, exempelvis rivning, har Solna stad 
antagit en klassificeringsmetod med kulörmarkeringar för byggnader av olika 
kulturhistoriskt värde. Det är tre graderingar, blå, grön och gul, där blå utgör den högsta. 
Punkthusen och lamellhusen vid Johan Enbergs väg, parkeringshuset Motorborgen samt 
Arbetarskyddsstyrelsens f.d. huvudkontor är alla klassificerade som gula, dvs fastigheter 
med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. 
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KULTURMILJÖER I SOLNA  
Under rubriken Kulturmiljö i Solna stads översiktsplan listas sammanhängande 
kulturhistoriska miljöer samt enskilda byggnader som bedöms vara kulturhistoriskt 
intressanta enligt PBL 8 kap 13 §. Utredningsområdet berör nr.31 Huvudsta gård, slott och 
allé. I det till ÖP:n tillhörande dokumentet Kulturmiljöer i Solna (1988), som beskriver de 
utpekade kulturmiljöerna ligger området som innehåller villorna Sofiehem och Furuberg 
samt SJ:s tidigare pumpstation (Hamnkontoret) under rubriken Karlberg.   
 

1.4 VÄGLEDANDE DOKUMENT 

Gällande översiktsplan för Solna stad, översiktsplan 2030, togs fram 2016. De övergripande 
strategier som ingår i översiktsplanen är: 

• Möta efterfrågan på att leva och bo i Solna 
• En sammanhållen och levande stad 
• En hållbar miljö och ett modernt transportsystem 
• Tillvarata och utveckla Solnas park-, natur- och kulturmiljöer 

 
Målet är att ”staden ska ha en levande och trygg stadsmiljö, en tät stadsstruktur, god 
kollektivtrafik och en blandad bebyggelse med bostäder, arbetsplatser och service. Det ska 
vara nära till storstad, natur och kultur.” Ett av stadsutvecklingsområdena är södra 
Huvudsta/Tomteboda.  
 
 
Framtidsbilen för detta område är:  
 

”Huvudsta är till stora delar utpekat som ett av Solnas stadsutvecklingsområden. … 
Möjligheten för ny bebyggelse i Huvudsta bör i första hand studeras i anslutning till 
stadsdelens tunnelbanestationer. I en tätare stadsstruktur i Huvudsta kommer gröna ytor av 
lägre kvalitet att behöva tas i anspråk för bebyggelse. Inriktningen är att ny stadsbebyggelse 
ska samspela med parker och att överstora gaturum och trafkleder ska omvandlas till 
stadsgator. Grönstråket längs med Ulvsundasjön och vidare längs med Bällstaviken ska 
bevaras och utvecklas för att säkerställa natur för rekreation samt ekosystemtjänster. 
Karlbergs slott med slottspark och Huvudsta gård är kulturhistoriskt intressanta miljöer som 
ska bevaras. I områdets östra del från Pampas och mot Ekelund och Västra skogen planeras 
för att komplettera med ny bebyggelse och minska ner området som tas i anspråk för ramper 
till E4. En befintlig tunnelbaneuppgång till Västra Skogens tunnelbanestation, från området 
vid Ekelund, ska öppnas upp.” 
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Kartan visar sammanhängande miljöer samt byggnader som bedöms vara kulturhistoriskt 
intressanta i Solna stads ÖP. Längs med stranden syns område nr.31 Huvudsta gård, slott 
och allé. Källa: Solna stads översiktsplan. 
 

1.5 TIDIGARE UTREDNINGAR  

Det finns flera utredningar som berör området:  
• Del av Huvudsta 4:17 Vid Karlbergs slottsområde, Solna - Kulturmiljöutredning och 

konsekvensanalys, Nyréns Arkitektkontor, 2018. 
• Planprogram för Ekelund, AIX arkitekter, Solna stad, utkast 2015  
• Ekelund 1 och Pampasområdet, Historik och provtagningsplan, Iterio. 
• Ekelund 1, Solna, PM kulturvärden, Tyréns, 2022. 
• Del av Mälarbanan: Huvudsta-Solna Business Park, Solna stad, Upplands landskap och län AIX 

arkitekter AB, 2020, rev 2021. 
• Illustrationsbilaga, Detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl, Urbio, Kjellander Sjöberg. 2022. 
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2 HISTORISK ÖVERSIKT  

Området vid Ekelund var länge odlingsmark inom Karlbergs slotts ägor. Här låg också 
torpbebyggelse. Karlbergs slott började som ett lustslott där de första byggnaderna 
uppfördes 1647 av riksamiral Karls Karlsson Gyllenhielm som även uppförde en jaktpark, 
Karlbergs djurgård. Slottet köptes av den mycket förmögne rikskanslern Magnus Gabriel de 
la Gardie 1669 som snart började bygga ut slottet till en av landets mest praktfulla 
barockanläggningar, arkitekt var Jean de la Vallée. Så småningom kom slottet i kunglig ägo 
och Gustav III övertog Karlberg 1766. 1792 förlade Hertig Karl (XIII) militärakademin till 
Karlberg. Det innebar stora förändringar och arkitekt C.C. Gjörwell utformade en ny 
generalplan för slottet med bl.a. nya flyglar och flera ombyggnader. Den yttre borggården är 
än idag sig lik från denna tid.  
 
Under 1800-talet växte befolkningen kraftigt och industrialismen tog fart. Detta skapade 
behov av ny stadsplanering och infrastruktur. I samband med detta togs delar av Karlbergs 
parker i anspråk för järnväg. En annan viktig transportled var Karlbergskanalen som har 
muddrats och vidgats vid ett flertal tillfällen.  
 
Vid stranden till Ulvsundasjön på markerna till kronolägenheten Ingenting anlades vid slutet 
av 1800-talet villorna Sofiehem, Furuberg, Svantelund och Bergdalsvik. Här låg också 
Ekelunds gård. Endast Furuberg och Sofiehem står kvar idag. Kommunikationerna skedde 
med ångbåtstrafik och Västra Skogen var ett populärt utflyktsmål för stockholmare. I 
området anlades under tidigt 1900-tal också ett koloniområde och en handelsträdgård. 
 

 

Nere vid stranden hade marken fyllts ut 
och här byggdes ett gytter av mindre 
industribyggnader, Ekelunds 
Industriområde. Solna kommun köpte 
marken vid Karlbergs strand 1964 och 
sedermera revs den mesta bebyggelsen 
här. Vid Västra skogen och Huvudsta 
anlades bostadsområden på 1960- och 
1970-talen. Trafiklederna Ekelundsvägen, 
Essingeleden och Huvudstaleden anlades 
vid samma tid. I viken vid Ekelund 
startades 1991 Pampas Marina. 

 
Till vänster foto från 1960-talet på 
bebyggelsen nere vid stranden. Solna stads 
bildarkiv.

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS HUVUDKONTOR 
Arbetarskyddsstyrelsen (senare Arbetsmiljöverket) f.d. huvudkontor, fastigheten på Ekelund 
1, byggdes åren 1976-79, samtidigt som tunnelbanan anlades. Den var en del av den 
omfattande kontorsetablering som den växande statliga sektorn medförde. Den byggdes 
om- och till vid sekelskiftet 2000. Byggnaden är klassificerad som gul i Solna stads 
inventering från 2011. Den bedömdes då ha positiv betydelse för stadsbilden och/eller visst 
kulturhistoriskt värde, men byggnaden omfattas inte av något kulturhistoriskt skydd. 
Tunnelbanan passerar under byggnaden med stödjande betongkonstruktioner som utgör en 
integrerad del av byggnadens stomme. Detta gör att det planeras för att delar av byggnaden 
ska bevaras och integreras i den nya stadsbildningen. 
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2.1 JÄRNVÄGEN 

Järnvägen från Tomteboda (nedmonterad 2006 för dragningen av Citybanan) till Norrtull 
(senare Norra station och idag Stockholm Norra) öppnades, som del av järnvägen Karlberg-
Värtan, 1882. Invid järnvägen i närheten av utredningsområdet uppfördes SJ:s verkstäder. 
Tomtebodaverkstaden byggdes vid 1800-talets slut. Det uppfördes också en pumpstation vid 
Ulvsundasjön som försåg ångloken med vatten. I maskinrummet fanns en ångdriven 
vattenpump som pumpade vattnet till en hög cistern lokaliserad i Ingentingskogen och 
vidare till verkstäderna i Tomteboda. Lägenheten ovanför maskinrummet var bostad för 
maskinisten. När ångloken togs ur bruk under 1950-talet förlorade pumpstationen sin 
funktion men har sedan dess använts som verkstad och är idag hamnkontor. Verkstäderna i 
Tomteboda revs 1979 för att ge plats för postens terminalbyggnad. 
 

 

Kartan från 1708. Utredningsområdet ligger i det som benämns Carlbergs 
äng och Djurgården. Djurgården var inhägnad och gärdesgården var kvar in i 
första halvan av 1800-talet. Pilen visar utredningsområdets belägenhet. 
Lantmäteriet. 
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Karta från 1899. Delar av Karlbergs park har tagits i anspråk av järnvägen  
som byggdes här på 1880-talet. Stockholmskällan. 
 

2.2 TIDIG BEBYGGELSE VID KARLBERG STRAND OCH DALGÅNGEN 

Under 1800-talets slut uppfördes flerfamiljsvillorna Sofiehem och Furuberg med tidsenlig 
snickarglädje. Sofiehem uppfördes redan 1878 av den legendariske skillingtrycksförläggaren 
Jöns Hansson Chronwall. Byggnaden har dessutom inrymt rörelsen ”Svenska visförlaget”. 
Furuberg uppfördes troligen 1883. 
 
Under 1900-talet har dalgångens bördiga jord använts till odling. Vid Ekelunds gård anlades 
en handelsträdgård. 1918 anlades koloniträdgårdar i den norra delen.  
 

 
Foto från handelsträdgården vid Ekelund ca 1910. Solna stads bildarkiv. 
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Häradsekonomiska kartan från 1901-06 visar järnvägens utbredning i norr samt bebyggelse och 
odlingsmark inom planområdet. Odlingsmark och skog dominerar i närområdet. Längs med 
stranden syns både Sofiehem och Furuberg. Lantmäteriet. 

 
Flygfoto från ca 1955-67. Området är fortfarande relativt lantligt med koloniträdgårdarna 
anlagda 1918 i dalgången. Söder därom låg en handelsträdgård och gårdsbebyggelse under 
mitten av 1900-talet. Vid vattnet i söder ligger en stor mängd små verkstäder/industrier. I norr 
syns SJ:s verkstäder. Lantmäteriet. 
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Ekonomiska kartan från 1953-66. De stora bostads- och infrastruktursatsningarna har ännu inte 
genomförts. Karta hämtad från Lantmäteriet. 
 

2.3 KOMMUNIKATIONER 

 
Bilismens stora genombrott i mitten av 1900-talet förändrade samhällsstrukturen för alltid. 
Under 1960-talet byggdes Essingeleden. Delar av utredningsområdet domineras av Pampas 
trafikplats (avfart 162, ibland Tomteboda trafikplats) med Karlbergrampen och 
Pampaslänken, färdigställd i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, som sammanför 
Essingeleden och Huvudstaleden. I anslutning till vägarna uppfördes parkeringshuset 
Motorborgen 1967-1970 som en del av bostadsområdet längs med Johan Enbergs väg. 
 
För att möta behovet av kommunikationer till och från bostadsområdena som växte fram 
runt Järvafältet började tunnelbanans tredje linje, blå linje, byggas ut under 1960-talets 
andra hälft. Linjen anlades mellan Akalla, Hjulsta och Kungsträdgården. Stationen vid Västra 
skogen invigdes 1975 och uppfördes, förutom med landets längsta rulltrappa, med konst 
utförd av Sivert Lindblom.  
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2.4 BEBYGGELSEN 

Invid stationen uppfördes under samma period som kommunikationerna byggdes ut ett 
bostadsområde bestående av nio stycken tio våningar höga punkthus framför ett lamellhus 
som sträcker och böjer sig bakom dem. Ett lägre och mindre flerbostadshus avslutar 
området i söder samtidigt som parkeringshuset Motorborgen avslutar i norr. Området 
uppfördes på höjden med en ridå av grönt nedanför på berget. Byggnaderna ritades och 
placerades med medvetna tankar om ljusinsläpp och möjligheten till utsikt över vattnet. 
 
1979 revs större delen av SJ:s verkstäder. Åren därpå uppfördes Postens Tomtebodaterminal, 
färdigställd 1983. 2003 uppfördes Arken, Postnords huvudkontor i nära anslutning till 
terminalen. 
 
1991 invigdes Pampas Marina på den plats i dalgången som tidigare var upptagen av 
småskaliga verkstäder och skjul. Vid Ulvsundasjön fylldes hamnområdet då ut. Bryggor 
anlades och flera verkstads- och förvaringsbyggnader uppfördes.  
 

 
Flygfotot från ca 1975 visar hur koloniområdet naggats i kanten av Ekelundsvägen och 
Essingeleden i öst och norr. Här har tunnelbanestationen samt bostadsområdet med det böjda 
lamellhuset bakom de nio punkthusen längs med Johan Enbergs väg och byggnaden Motorborgen 
uppförts men ännu inte Arbetsskyddsstyrelsens huvudkontor. Tunnelbanetunneln under 
byggnaden är under uppförande. Lantmäteriet. 
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Karta från 1996. Här ligger huvudkontoret för Arbetarskyddsstyrelsen på platsen för det forna 
koloniområdet. Essingeleden byggdes under 1960-talet. Vid Pampas trafikplats ansluter 
Huvudstaleden till Essingeleden i form av olika väglösningar. På kartan syns också Karlbergsbron 
som stod klar 1970. Vid samma tid drogs även tunnelbanan fram öster om Karlbergsbron och in i 
Solna stad. Tunnelbanestationen Västra skogen, invigd 1975 när tunnelbanan öppnade, syns 
markerad. Invid syns flerbostadsområdet med långt lamellhus bakom de nio punkthusen. 
Stockholmskällan. 
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3 NULÄGESBESKRIVNING 

Planområdet är lokaliserat i en dalgång som löper i nord-sydlig riktning. I söder möter 
dalgången Ulvsundasjön och Pampas Marina. Dalgången domineras av infrastruktur från 
1960- och 1970-talen tillsammans med Arbetarskyddsstyrelsens stora byggnadskropp som 
ligger mitt i dalgången. Beläget på höjden ovanför i väst blickar de nio punkthusen från 
Johan Enbergs väg ner som visuella landmärken över dalen och skapar tillsammans med en 
grön ridå på berget nedanför en avgränsning mot dalgången. Raden av punkthus avslutas i 
norr av parkeringshuset Motorborgen som brygger över den infrastrukturen. 
 

 
Punkthusen vid Johan Enbergs väg. Bakom löper ett böjt lamellhus. 
 
I slänten nedanför punkthusen går berget ställvis i dagen. Här har utförts ganska omfattande 
grävningar, sannolikt under 1900-talet, som påverkat terrängen.  

   
Till vänster grävda diken, till höger vårblommor. 
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Det finns mycket lite fysiska spår kvar av områdets äldsta historia. Sydväst om 
Arbetarskyddsstyrelsen finns biologiskt kulturarv kvar från tiden när det låg 
koloniträdgårdar och handelsträdgård här i form av förvildade trädgårdsväxter. Som en rest 
från slutet av 1800-talet ligger villorna Furuberg och Sofiehem längst i söder mot Karlbergs 
strand. Det finns också rester efter stensatta grundkonstruktioner i sluttningen sydväst om 
Arbetarskyddsstyrelsen. 
 

   
Till vänster husgrund, till höger flygfoto ca 1960 där den inringade byggnaden möjligen kan 
kopplas till grunderna. Fotot från Lantmäteriet. 

   
Till vänster Furuberg som troligen uppfördes 1883 och till höger Sofiehem som uppfördes 1878. 
Båda husen innehöll flera lägenheter och Sofiehem inrymde även rörelsen ”Svenska visförlaget”. 
 
1960- 1970-talen är mer välrepresenterade med kommunikationer i form av Essingeleden, 
Pampaslänken, Karlbergsbron och tunnelbanan samt bebyggelse i form av bland annat 
Arbetarskyddsstyrelsens huvudkontor, bostadsområdet längs med Johan Enbergs väg och 
Motorborgen på höjden i väst. De många planskilda vägarna skapar en tydlig avgränsning 
och barriär i öst. 
 

   
Till vänster Arken, Postnords huvudkontor. Till höger Motorborgen med sina karakteristiska 
rundade ramper i hörnen. 
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Till vänster punkthusen som placerats för att bland annat optimera ljusinsläpp. Till höger 
parkeringshuset Motorborgen.  
 

 
I förgrunden syns bebyggelsen i anslutning till Pampas marina. Ovanför höjer sig punkthusen 
längs med Johan Enbergs väg. En buffertzon av grönt framför byggnaderna går mellan marinan 
och punkthusen.  
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Längst i söder ligger Pampas Marina som anlades 1991. Den stora anläggningen innehåller 
bland annat byggnader för båtförvaring, lyftkranar, restaurang och bryggor. Här finns också 
SJ:s tidigare pumpstation, en äldre tegelbyggnad som idag benämns som hamnkontor. 
Området korsas av en strandpromenad som fortsätter i väst och öst kantad av hängande 
pilträd.  
 

   
Till vänster hamnkontoret, tidigare pumpstationen, 2022. Till höger syns byggnaden på karta 
från 1930. Karta från Stockholmskällan. 
 

Bebyggelse i anslutning till Pampas Marina. 
 
I dalgången breder Arbetarskyddsstyrelsens f.d. huvudkontor ut sig mot höjden i väst. I öst 
finns en tillhörande omsorgsfullt anlagd parkering med väl planerad växtlighet för parkering 
under dagtid. På dalgångens botten går även lokalgatan Ekelundsvägen i nord-sydlig 
riktning.  
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I fonden Arbetarskyddsstyrelsens f.d. huvudkontor med den omsorgsfullt anlagda parkeringen 
framför innehållande avskiljande häckar och skuggande prydnadsträd. 
 
I norr avgränsas området av byggnader uppförda av posten. I nordost Tomteboda 
postterminal, idag bl. a. bussdepå för SL. Rakt ovanför dalgången i norr ligger Postnords 
huvudkontor, kallat Arken.  
 
Sammanfattningsvis präglas området idag av 1960- och 1970-talets infrastrukturbyggen 
där också Motorborgen har sitt sammanhang samt Arbetarskyddsstyrelsens huvudkontor. 
1990-talet representeras av Pampas marina. Mycket litet är kvar av områdets äldre historia. 
Det är de två villorna, den tidigare pumpstationen och stengrunderna samt viss växtlighet på 
sluttningen i väster. 
 

 
Foto taget från Armégatan österut. I fronten syns upplag, schaktmassor m.m. och i fonden Arken 
till vänster och terminalen till höger, därovan Nya Karolinska. 
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4 RESONEMANG OM KULTURVÄRDEN I OCH RUNT PLANOMRÅDET 

 
Området präglas idag av infrastruktur och bebyggelse från 1960-talet och framåt, såväl inom 
området som vid områdets yttre gräns. De utgör representanter för den växande 
befolkningen och den ökande bilismen. Utanför områdets gräns agerar bebyggelse i form av 
postens byggnader samt punkthusen på höjden i väst landmärken. Punkthusens placering 
berättar om tidens medvetna val att manifestera och utnyttja topografin i stadsbyggandet.  
 
Planområdet ligger till stor del inom den dalgång som länge varit Karlbergs slotts 
inägomark. Här låg även torpbebyggelse. Markens tidigare användning går idag främst att 
utläsa genom den jämna lågt liggande markytan omgiven av hällmarker. Hällmarkerna och 
den varierande topografin är en viktig karaktärsskapande del av miljön.  
 
Karlbergs slott ligger öster om planområdet. Den bevarade slottsmiljön centralt i staden har 
ett högt kulturhistoriskt värde. Planområdet, som historiskt hört till slottet avskiljs idag av 
andra till slottet tidigare tillhörande miljöer, såsom Pampas, men främst av infrastrukturen 
som skapar en tydlig barriär.  
 
Området fick ångbåtstrafik och villabebyggelse under slutet av 1800-talet. De välbevarade 
villorna Sofiehem och Furuberg med sina tillhörande uthus minner fortfarande om denna 
tidsepok. Kolonirörelsen etablerade sig under början av 1900-talet och blev representerade 
även här, likväl Stockholms utspridda handelsträdgårdar. Av dessa finns dock få spår.  
 
Med järnvägens utbyggnad kom även SJ:s verkstäder vid Tomteboda. 1900-talets vattennära 
småskaliga verkstadsbebyggelse avlöstes på 1990-talet av en marina, också den typisk för 
sin tid när en allt större grupp människor får tid och råd med båtliv som rekreation. Efter att 
SJ:s verkstäder ersatts av postens terminal och marinan tagit utrymmet vid Ulvsundasjön i 
besittning är SJ:s pumpstation en viktig byggnad som förmedlar berättelsen om järnvägens 
expansion i landet och om dess omfattande anläggningar i Solna. Villorna och 
pumpstationen representerar de första stegen i områdets förvandling från främst agrart 
inriktade produktionsmarker till småindustri och koloniverksamhet för att sedan domineras 
av infrastruktur och flerbostadshus. 
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Till vänster i bild Furuberg, till höger skymtar den tidigare pumpstationen.  

5 KONSEKVENSBESKRIVNING  

5.1 BEBYGGELSEFÖRSLAG 

Planområdet föreslås bebyggas med en tät stadsstruktur fördelad på sex kvarter varav ett 
utgörs av den centrala byggnadsvolymen i Arbetarskyddsstyrelsens f.d. kontorsbyggnad. 
Befintlig parkeringsplats bebyggs delvis och omvandlas i övrigt till en central park. Det s.k. 
Hamnkvarteret når ner mot Pampas marina. Marknivåerna ändras något i området. En ny 
uppgång från tunnelbanestation Västra skogen utreds söder om den bevarade delen av 
kontorsbyggnaden. 
 

5.2 KONSEKVENSER FÖR KULTURMILJÖN 

Området har en äldre historia som åker- och ängsmark under Karlberg, torpbebyggelse och 
så småningom koloniområde och handelsträdgård. Den mer lantligt präglade verksamheten 
försvinner under 1900-talet och ersätts med verkstäder, infrastruktur, kontorsbyggnader och 
så småningom en marina. Den täta, höga bebyggelsen och höjningen av markytan innebär 
att dalgångens historia innan 1960-talet inte längre blir lika lätt att läsa av.  
 
Den nya bebyggelsen bedöms inte innebära någon negativ påverkan på kopplingen till 
Karlbergs slott eftersom den redan är bruten i och med infrastrukturen i öst.  
 
Områdets äldre historia är fortfarande avläsbar i och med de två 1800-talsvillorna och 
pumpstationen. Villornas omges av naturlig vegetation och upplevs som inbäddade i de 
omgivande hällarna. Deras historia är än idag fullt avläsbar genom exteriör och omgivning 
och det är viktigt att de fortfarande kan upplevas som ensamliggande och relativt ostörda. 
Det är därför viktigt att den varierande topografin och vegetationsridån mellan det nya 
området och villorna sparas och bibehåller sin naturliga framtoning. Stengrunderna i väst är 
också minnen från områdets äldre historia och viktiga att bevara. 
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Pumpstationen är en rest från SJ:s verkstäders användande av området invid järnvägen samt 
vattnet i Ulvsundasjön. Byggnaden ger karaktär och historiskt djup åt området och ger 
boende och besökare möjlighet till förståelse av områdets historia. Byggnadens kulturvärden 
bedöms inte påverkas negativt av planförslagets bebyggelse 
 
Längs med stranden går en gångväg av enkel karaktär som på sjösidan flankeras av stora 
pilar. Detta ger intryck av ålder och den karaktären bör bevaras. Det är viktigt att man som 
fotgängare fortsatt obehindrat kan uppleva strandpromenaden och transportera sig i 
utrymmet mellan marinan och bostadsbebyggelse.  
 
Punkthusen på höjden bör fortsatt agera som visuella landmärken inramat av det gröna 
bandet nedanför. Ur kulturmiljöperspektiv är det därför positivt att den nya 
bostadsbebyggelsen tydligt lokaliseras till dalgångens lågt liggande mark. Motorborgen i 
slutet på punkthusraden är en påminnelse om när bilismen expanderade och hör intimt ihop 
med infrastrukturen i området.  
 
Marinan planeras i nuläget att kvarstå, men i mindre omfattning. Den tillför viktiga historiska 
lager till området, påminner om områdets vattennära läge och vattnets betydelse för såväl 
transport som rekreation genom tiderna.  
 
Planerna innebär att Arbetarskyddsstyrelsen f.d. huvudkontor kommer att till stora delar 
rivas, byggas om och dess parkering försvinna. Därigenom reduceras spåren som berättar 
om 1970-talets kraftigt växande statsapparat och dess behov av nya kontorsetableringar. 
Byggnaden tillhör dock inte de mest betydelsefulla kontorsanläggningarna för sin tid. Att 
delar av komplexet bevaras ger en läsbarhet av ett kort men betydelsefullt skede i områdets 
utveckling. 
 

5.3 SAMMANFATTNINGSVIS 

Planförslagets bebyggelse innebär en genomgripande omvandling av en central del av 
utredningsområdet. Trakten har dock genomgått flera stora förändringar under 1900-talet 
och har i nuläget ingen entydig och definierad karaktär som är viktig att värna eller några 
skyddade miljöer.  
 
Här finns dock några byggnader som pekats ut som värdefulla/särskilt värdefulla av Solna 
stad: Strandvillorna och pumpstationen. Bostadsområdet på höjden är tillsammans med 
Motorborgen, trots att byggnaderna genomgått en rad ändringar sedan de uppfördes, 
betydelsefulla uttryck för sin tids stadsbyggande och viktiga landmärken. Samtliga dessa 
värdefulla komponenter i omgivningen bevaras. Genom den planerade bebyggelsens läge 
och höjdskala kommer inte punkthusens effektfulla verkan i stadsbilden att förtas. Inga 
kulturhistoriskt betydelsefulla spår annat än Arbetarskyddsstyrelsens parkeringsplats 
raderas.  
 
Ett realiserande av planförslaget kan tillskapa omfattande ny stadsbebyggelse i centralt läge 
med begränsade negativa konsekvenser för kulturvärden. 
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Detaljplan för Mälarbanan 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att ställa ut detaljplaneförslaget samt miljökonsekvensbeskrivning för 
granskning samt godkänna samrådsredogörelsen.  
 
Sammanfattning 
Mälarbanans järnvägsanläggning byggs ut från två till fyra spår och ett anslutningsspår anläggs 
mellan Mälarbanan och Tomteboda bangård. Utmed sträckan utformas järnvägsanläggningen 
med flera olika lösningar; tråg, i tunnel ovan mark samt i ytläge. Längs intunnlingen och på mark 
som frigörs i och med planens genomförande föreslås ny bebyggelse i form av bostadskvarter, 
varav två med integrerad förskola, och kontor med centrumändamål i bottenvåningarna. Nya 
stationsentréer tillkommer för Sundbybergs station mellan Solna Business Park och Solna strand. 
En helt ny pendeltågstation anläggs i Huvudsta med entré från Huvudstagatan. 
 
Förvaltningen har bedömt att detaljplanen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan och 
därmed att en strategisk miljöbedömning ska genomföras. En miljökonsekvensbeskrivning har 
tagits fram. Främst är det påverkan på stads- och landskapsbild, byggande i en lågpunkt, påverkan 
på miljökvalitetsnormer i ytvatten, ianspråktagande av lokala naturvärden samt risk och säkerhet 
med avseende på olyckor med farligt gods som gör att detaljplanen kan antas innebära betydande 
miljöpåverkan. Den samlade bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen är att detaljplanen 
kan genomföras med övervägande positiva konsekvenser för människors hälsa, säkerhet och 
miljön. Utbyggnaden i enlighet med detaljplanen innebär såväl positiva som negativa 
konsekvenser. De negativa konsekvenserna har bedömts delvis kunna hanteras med olika typer 
av anpassningar samt skydds- och förstärkningsåtgärder.   
 
Den 2 februari 2021 beslutade byggnadsnämnden att genomföra samråd om förslaget till 
detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning. Digitalt samrådsmöte har hållits vid två tillfällen och 
Länsstyrelsen, Trafikverket, kommunens förvaltningar, sakägare och andra berörda har beretts 
tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan. 
 
De huvudsakliga synpunkter som inkom från Länsstyrelsen och Trafikverket rörde påverkan på 
riksintresse för kommunikationer, miljökvalitetsnormer för vatten, påverkan vid skyfall, 
markföroreningar, geoteknik, risk och buller. Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg hade 
synpunkter på förlust av värdefull natur och på försämrade gång- och cykelförbindelser. 
Funktionshinderrådet i Solna stad framförde synpunkter på den nya passagen över järnvägen vid 
Huvudstafältet. Boenden och sakägare i området lämnade synpunkter som rör frågor om 
intunnlingen, ny bebyggelse, gång- och cykelkopplingen över spårområdet vid Ankdammsgatan, 
att naturvärden försvinner samt risk för olägenheter under byggtiden.  
 
Efter inkomna synpunkter under samrådet och vidare bearbetning av projektet har planförslaget 
reviderats. Planområdets gränser har justerats, bland vid Huvudstafältet där bollplanen utgått ur 
planområde och Vattenfalls nätstation har lagts till. Föreslagen ny bebyggelse har bearbetats 
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utifrån de synpunkter som har framförts under samrådet av boende och andra berörda med syftet 
att minska påverkan på befintlig bebyggelse. Reglering av byggrätter, ledningsrätter, buller, skyfall 
med flera tekniska aspekter har ändrats eller förtydligats i plankartan. 
 
 
 
Åsa Bergström   Marcus Schramm 
Förvaltningschef    Planarkitekt 

 

Bakgrund 
Projekt Mälarbanan, sträckan Huvudsta-Duvbo, drivs av Trafikverket i samverkan med Solna och 
Sundbybergs stad. Projektet styrs av tre olika processer; detaljplan, järnvägsplan och 
miljötillstånd. Järnvägsplanen har genomgått samråd och granskning. Järnvägsplanen kan 
fastställas först när detaljplanen är antagen. 
 
Kommunstyrelsen uppdrog den 13 augusti 2018 till byggnadsnämnden att påbörja 
detaljplanering för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Den 22 september 
2019 gavs ett förtydligande planuppdrag till byggnadsnämnden om att påbörja detaljplanering 
för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna samt anslutande ny bebyggelse. 
 
Planområdet ingår i stadsdelarna Skytteholm och Huvudsta. Detaljplanens västra delområde ingår 
i Solna strand och Solna Business Park som i översiktsplanen pekas ut som områden för framtida 
blandad stadsbebyggelse. Detaljplanens mellersta och östra delområde ingår i Huvudsta söder om 
järnvägen och i Skytteholm norr om järnvägen. Huvudsta är i översiktsplanen utpekat som ett av 
Solnas utvecklingsområden med framtida blandad stadsbebyggelse, en ny möjlig pendeltågstation 
samt delar park- och naturområden. Skytteholm är utpekat för huvudsakligen bostäder. Området 
runt Mälarbanan pekas ut som järnvägsområde. Genom planområdet går ett regionalt cykelstråk. 
 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen förutom i vissa delar i den västra delen 
av planen där järnvägsmark överlåts till kommunen i och med planens genomförande. Denna 
mark är angiven som järnvägsmark i översiktsplanen, men föreslås planläggas för 
kontorsanvändning. 
 
Den 2 februari 2021 beslutade byggnadsnämnden att förslaget till detaljplan med 
miljökonsekvensbeskrivning skulle skickas på samråd. Digitalt samrådsmöte har hållits vid två 
tillfällen, 25 mars och 15 april 2021. Länsstyrelsen, Trafikverket, kommunens förvaltningar, 
sakägare och andra berörda har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.  Planförslaget 
har funnits att tillgå i Solna stadshus, Solnas Bibliotek och på kommunens hemsida. Yttranden 
liksom förvaltningens kommentarer finns redovisade i korthet nedan. Se även 
samrådsredogörelsen. 
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Planområdet markerat med gul streckad linje 

 

Planförslaget 
Mälarbanans järnvägsanläggning byggs ut från två till fyra spår, ett anslutningsspår anläggs mellan 
Mälarbanan och Tomteboda bangård. Utmed sträckan utformas järnvägsanläggningen med flera 
olika lösningar. Mellan Ekenbergsvägen och Frösundaleden förläggs järnvägen i tråg. Mellan 
Frösundaleden tunnlas järnvägen in. Från korsningen Nybodagatan/Ankdammsgatan fram till 
Tomteboda ligger järnvägen i mark. Längs intunnlingen och på mark som frigörs när järnvägen 
byggs om planläggs för ny bebyggelse i form av bostäder och kontor samt förskolor. Nya 
stationsentréer tillkommer till Sundbybergs station, dels i Solna Business Park, dels vid kvarteret 
Stenhöga i Solna strand. En helt ny pendeltågstation anläggs i Huvudsta med entré från 
Huvudstagatans bro över järnvägen. Nedan beskrivs planförslaget indelat i tre delområden.  
 

 
Planområdets tre delområden 
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Delområde väst 
Järnvägen förläggs i ett cirka 600 meter långt tråg som sträcker sig mellan Ekensbergsvägen i 
väster och Frösundaleden i öster. Spåren kommer att ligga på en nivå från 8 till 2 meter under 
nuvarande marknivå och kantas av stängsel. En del av järnvägsmarken på den södra sidan ska 
övergå till Solna stad från Trafikverket.  
 
Ett nytt stationsläge för Sundbybergs station tillkommer. Stationen utformas med två 
plattformsanslutningar, en västlig och en östlig, varav den östliga anslutningen mynnar ut i en 
stationsbyggnad som ansluter till en allmän gångbro som sträcker sig från Solna Business Park vid 
Englundavägen till Solna strand vid kvarteret Stenhöga och Swedbanks kontorsbyggnad. Nya 
stationsentréer möjliggörs i Solna Business Park och Solna strand. 
 
Planförslaget innebär att Solna Business Park och Solna strand inom Solna kan länkas ihop med 
Sundbybergs centrumområde till en sammanhängande stadsmiljö med funktionsblandad 
bebyggelse och nya stadsrum. Ekensbergsvägens bro rivs och Ekensbergsvägen förläggs i 
marknivå och trafikplatsen som idag utgörs av Järnvägsgatans u-sväng tas bort och bebyggs. En 
ny kontorsbyggnad i 5-11 våningar planläggs i korsningen Ekensbergsvägen/Englundavägen.  
Ekensbergsvägen dras om, parallellt med Swedbanks kontor och kopplas till Landsvägen via 
Cirkusgränd. En ny gång- och cykelkoppling föreslås mellan ny byggnad och Arvid Nordqvists 
kafferosteri för att möjliggöra en gen koppling mellan den nya stationsentrén och Sturegatan.  
 
Längs den södra sidan av järnvägsspåren planeras en ny gata från Ekensbergsvägen till 
Cirkusgränd och vidare till Lokstallet. Utmed den nya gatan, mellan tråget och befintliga 
byggnader inom kvarteret Stenhöga möjliggörs nya kontorsbyggnader i långsmala kvarter. 
Bebyggelsen är som högst 10 våningar. 
 
Delområde mitt 
Från Frösundaleden till Ankdammsgatans korsning med Nybodagatan, en sträcka på cirka 500 
meter, tunnlas spåren in. Ovanpå tunneln föreslås en gata med stora inslag av grönska som bildar 
ett nytt stråk i öst-västlig riktning. Intill tunneln föreslås bebyggelse som organiseras i åtta 
bostadskvarter och två kontorskvarter.  Inom bebyggelsen möjliggörs två förskolor. Skytteholm 
och Huvudsta flätas ihop till en sammanhängande stadsväv genom en ny funktionsblandad 
kvartersstruktur, ett finmaskigt gatunät och integrerade stadsrum. Totalt möjliggör planen cirka 
1400 nya bostäder.  
 
Skytteholmstråket mellan Skytteholmsparken och Huvudstafältet, som är ett viktigt grönt 
kommunikations- och socialt stråk, ingår i planområdet. En befintlig gång- och cykelpassage 
ersätts med en övergång via en sluttande park och en stor allmän trappa och hiss. Området får 
också en ny nord-sydlig koppling, via ett stråk i områdets mitt som kopplar till Framnäsbacken i 
norr och söderut övergår i ett gång- och cykelstråk som planeras i riktning mot Huvudsta 
centrum. I öst-västlig riktning möjliggörs också en parallell huvudgata, utöver gatan på tunneln, 
som kopplas till Huvudstaleden i väster och Oskarsrogatan i öster.  
 
Delområde öster 
En ny station anläggs i Huvudsta på västra sidan av Huvudstagatans bro. En ny stationsentré 
tillkommer med ingång från Huvudstagatans bro.  
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Cykelvägen norr om spåren utmed fastigheten Albygård flyttas något norrut och det nya läget för 
cykelvägen hanteras i angränsande pågående detaljplanearbete. Cykelkopplingen under 
Huvudstabron på den södra sidan försvinner och istället hänvisas cyklister till Oskarsrogatan. 
Den befintliga övergången i plan vid Huvudsta torg försvinner i och med järnvägsanläggningens 
utbyggnad.  
 
Ett nytt anslutningsspår för godstrafik anläggs till och från Tomteboda bangård på den norra 
sidan av Mälarbanan. Det förläggs i en båge från Tomteboda bangård under de nya 
järnvägsbroarna och ansluts till Mälarbanans nya spår i höjd med Solna Tingsrätt. 
Hedvigsdalsvägen kommer därmed delvis att dras om och stängas för biltrafik. För cyklister 
tillkommer en plankorsning över spåren. 
 

 
Illustration över delområde mitt 

Yttranden i korthet  
Länsstyrelsen anser att planförslaget behöver ”bearbetas med hänsyn till frågor som rör riksintresse 
för kommunikationer, för att inte äventyra att detaljplanen påtagligt försvårar nyttjandet av 
järnvägen”. Solna stad behöver inför granskning förtydliga att planförslaget anpassas och placeras 
på ett tillräckligt avstånd så att Trafikverket kan klara sin verksamhet utan några restriktioner 
angående hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen anser även att kommunen behöver komplettera 
planhandlingarna angående markföroreningar, miljökvalitetsnormer för vatten,   
översvämningsrisk, geoteknik och buller. Kommunen behöver tydligare klargöra med 
planbestämmelser gällande bulleravskärmning och anpassning till elektromagnetisk strålning. 
Länstyrelen lämnar även synpunkter med hänsyn till risk och säkerhet, naturmiljö och 
kulturmiljö.  
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Lantmäteriet efterfrågar i plankartan en avgränsning i höjdled mellan allmän plats och kvartersmark 
då det saknas på flera platser. Vidare framför Lantmäteriet att planbeskrivningen ska redovisa 
fastighetsägarnas rätt till ersättning vid införandet av rivningsförbud och skyddsbestämmelser. 
Angående mark som tidigare varit kvartersmark och som nu planeras som allmän plats är det 
viktigt att kommunen redovisar detta då det innebär att kommunen har möjlighet att lösa in den 
marken. Lantmäteriet föreslår en redovisning av konsekvenserna för fastighetsindelningen med 
en karta som inkluderas i planbeskrivningen.  Angående x-området framgår det inte hur det är 
tänkt att användas och genomföras. Lantmäteriet påpekar att det inte garanterar att en 
servitutsrätt kan bildas. Lantmäteriet efterfrågar en tydlighet kring upprättande och innehåll i 
exploateringsavtalet.   
  
Trafikverket vill tydliggöra att den pågående järnvägsplanen (Mälarbanans delsträcka Huvudsta –
Duvbo genom Solna stad och Sundbyberg stad) omfattar en sträcka som är utpekad som 
riksintresse för kommunikation, där riksintresset omfattar både befintlig anläggning och 
kommande utbyggnad. Trafikverket framför och vill tydliggöra att den nu pågående 
järnvägsplanen med dess miljökonsekvensbeskrivning utgår från nuvarande förutsättningar och 
redan antagna detaljplaner. Trafikverket framför att järnvägsplanen ej beaktar ”kommande 
exploateringar och dess följdeffekter. Exploateringen hanteras i detaljplanen och följdeffekter 
hanteras via avtal mellan parterna”. Trafikverket har lämnat synpunkter angående 
planbestämmelser, fastighetsbildning, byggnaden lokstallet, dagvatten och skyfall, riskutredningen 
samt underhåll och skydd av Trafikverkets anläggning.  
  
Region Stockholm framför att detaljplanen i huvudsak ligger i linje med förhållningsätten i RUFS 
2050. Regionledningskontoret ser positivt på att Solna bidrar till att tillgodose länet med bostäder 
och kontor och ställer sig bakom ambitionen är överbrygga barriärer. Trafikförvaltningen framför 
att det är av stor vikt att samordning kan ske mellan Trafikverket och Region Stockholm för att 
utbyggnaden av tunnelbanan mellan Odenplan och Arenastaden kan fungera parallellt med 
planerade anslutningsspår i Tomteboda. Trafikförvaltningen har vidare lämnat synpunkter på de 
tillkommande pendeltågstationerna. De anser att den nya stationen i Huvudsta inte bidrar till 
någon ökning av kollektivtrafikresande även om tillgängligheten för boende i närheten ökar så 
kommer alla resenärer som passerar Huvudsta att få längre restid. Vidare betonar 
Trafikförvaltningen att detaljplanen tydligare behöver belysa tillgänglighet runt kollektivtrafik-
anläggningar men också runt planerade hissar. Slutligen har förvaltningen lämnat synpunkter på 
bullerutredningen, platser för bussar och kommande utformning av gator med hänsyn till 
framkomlighet.   
  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Solna stad anser att miljökonsekvensbeskrivningen belyser miljö- och 
hälsofrågor på ett bra sätt och att bebyggelsen är välplanerad med utgångpunkt i bra boendemiljö 
och från störningsmoment. Utöver detta lämnar förvaltningen synpunkter angående hantering av 
nuvarande ekar och tallar inom området, förtydligande av dagvattenlösningar, höjdsättning med 
hänsyn till översvämningsrisk, buller, luftkvalité och miljöanpassning av nuvarande idrottsplats. 
Förvaltningen efterfrågar att exploateringen ska miljöcertifieras för långsiktigt hållbart byggande.   
  
Luftfartsverket, framför att delar av Mälarbanan ligger inom område där Luftfarverket har olika 
radiosystem för luftfarten och att de är sakägare med anledning av att de har s.k. CNS-utrustning 
(utrustning för kommunikation, navigation och övervakning) i området. Luftfartsverket kan inte 
godkänna detaljplanen utan en särskild analys kring störningar av CNS-utrustning eller om ny 
utrustning kan komma att etableras i närheten. Luftfartsverket har inte analyserat konsekvenser 

I SOLNASTAD 



 

SID 7 (11) 
 

 
 
av flygvägar samt om CNS-utrustning som ägs av närliggande flygplats kan bli stört. 
Luftfartsverket framför att de erbjuder ”Flyghinderanalys” för att utreda detta.  
  
Vattenfall, har ledningar i området och förutsätter att Solna stad bjuder in till ledningssamordning 
för lokalt- och regionalt elnät. Vattenfall framför att de vill ha u-områden och prickmark för sina 
ledningar. Vattenfall efterfrågar skyddsavstånd för ledningarna intill byggnader som kräver 
grundläggning och att markbeläggning och växtlighet kan komma att skadas vid eventuell flytt 
och åtgärd.  
  
Kommunstyrelsen, Sundbybergs stad anser att detaljplanen bidrar till en önskad utveckling med 
bebyggelse som planeras i direkt anslutning till järnvägen, att grönytor kan planeras på tunneltaket 
och att barriäreffekter kan minska. Sundbybergs stad framför att en höjdsättning med hänsyn till 
skyfall och översvämning i området som gränsar till Sundbyberg ska säkerställa att det inte skapas 
”instängt vatten” i Sundbyberg. I dagsläget har kommunerna bra samverkan kring detta, men 
Sundbyberg framför att även Trafikverket och Sundbyberg Avfall och Vatten (SAVAB) bör ingå i 
det samordningsarbetet för att lösa översvämningsfrågan i samband med utbygganden av 
järnvägen. Dessutom har SAVAB avlopps- och vattenledningar i Ekensbergsvägen förlagda inom 
Solna stad. Länsstyrelsen har ställt krav på separering av kombinerade ledningsnät och att 
dagvattensystem behöver anläggas på Ekensbergsvägen. SAVAB behöver dessutom säkerställas 
rätten till befintliga och framtida ledningssystem utmed Ekensbergsvägen. Sundbybergs stad vill 
innan granskning gå igenom trafikfrågor längs med Ekensbergsvägen samt bidra till större 
flexibilitet i utformningen i syfte att underlätta framtida kopplingar mellan kommunerna.   
  
Storstockholms brandförsvar, är samarbetspart med Trafikverkets arbete med Mälarbanan och har 
identifierat tre riskkällor som bedöms kunna påverka risknivån inom planområdet: järnvägen 
Mälarbanan (farligt gods) och tvärbanan, Frösundaleden och riskfylld verksamhet (Arvid 
Nordqvist). Storstockholms brandförsvar framhåller ”att Solna Stad frångår sin tidigare tydliga 
hållning kring bebyggelse rakt ovan intunnlingen” då det planeras för kontor/bostäder hängande 
över intunnlingen. Storstockholms brandförsvar menar att det inte kan utgöra ett skyddsavstånd 
på samma sätt som ett avstånd i sidled och vill att olycksrisker kring detta utreds vidare. 
Storstockholms brandförsvar önskar att miljö- och Byggnadsförvaltningens ställningstagande 
kring riskreducerande åtgärder ska redovisa sitt ställningstagande i planbeskrivningen. 
Storstockholms brandförsvar framhåller vidare att möjlighet till räddningsinsatser och tillgång till 
brandvatten måste beaktas i det fortsatta planarbetet och i projekteringen.   
  
Norrvatten, framhåller att de har ledningar i området vid Ankdammsgatan och Oskarsrogatan och 
att generellt får dessa inte utsättas för vibrationer eller belastningar. Att placera byggnader i 
närheten av Norrvattens ledningar innebär således en risk. Arbeten och förändringar av 
uppfyllnad eller schaktning i närheten av Norrvattens ledningar får inte ske utan Norrvattens 
godkännande, avtal erfordras med Norrvatten samt godkännande av bygghandlingar och 
ritningar.   
  
Ellevio, har ingen erinran mot planförslaget.  
  
Norrenergi, har ledningar i området och utgår från att eventuell omläggning av nuvarande 
ledningar bekostas av exploatören.  
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Naturskyddsföreningen Solna Sundbyberg, välkomnar att kommunen har tagit fram en 
miljökonsekvensbeskrivning och har lämnat synpunkter på vad föreningen anser innebär negativa 
konsekvenser för miljön och klimatet. För det första innebär planförslaget förluster av värdefull 
natur såsom biotopskyddade träd, utsläpp av koldioxid under byggtiden, luftföroreningar och 
sämre omhändertagande av vatten. För det andra, efterfrågar föreningen en beräkning av 
klimatkonsekvenserna i samband med planens genomförande. För det tredje framför föreningen 
att de ser med oro på att planen kommer försvåra för gående och cyklister och önskar att 
kommunen fortsätter utreda kopplingen vid dagens passage vid Ankdammsgatan. För det fjärde, 
anser föreningen att det saknas en utredning i miljökonsekvensbeskrivningen angående ekologisk 
kompensation. För det femte, efterfrågar föreningen hur skyddsvärda kan flyttas och anser att det 
bör konkretiseras inför granskningen. Slutligen, efterfrågas en tydligare uppdelning av vilka 
konsekvenser som uppstår till följd av antingen bredningen av spåren och/eller nya byggnader. 
Föreningen anser att nya byggnader ska placeras på redan hårdgjord mark utan skyddsvärd 
natur.    
  
Avfallsverksamheten, tekniska förvaltningen, Solna stad betonar att det inte står mycket i planen om hur 
avfallshanteringen ska organiseras framöver i området. Några systemval för avfallsinsamling har 
inte gjorts och därför blir det svårt för verksamheten att uttala sig i frågan. Oavsett vilken lösning 
som väljs är det viktigt att den utformas i enlighet med god standard.   
  
Stockholm Exergi, har ingen erinran på planförslaget.  
  
Solna Vatten, har ledningar i området och framför att planerad bebyggelse är i konflikt med 
nuvarande ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten. Om ledningar behöver flyttas ska det 
bekostas av exploatören. Solna Vatten framför att det är viktigt att höjdsättning anpassas efter 
befintliga ledningar. Trafikverket måste också ta hänsyn till Solna Vattens ledningar.   
  
Skanova, har ledningar i området och förutsätter att exploatören bekostar en eventuell flytt.   
  
Statens geotekniska institut (SGI), anser att skredrisker ska utredas och klarläggas för hela området. 
Detta gäller även för områden i anslutning till området vars stabilitet kan komma att påverkas av 
planförslaget. Om stabilitetsrisker inte kan uteslutas ska en stabilitetsutredning utföras. Den park 
och det idrottsområde som ingår i planen ska inkluderas i bedömningen som berör den 
geotekniska utredningen. SGI anser även att en bergteknisk utredning behöver utföras för att 
klarlägga bergrelaterade säkerhetsrisker. Om det behövs åtgärder för att säkerställa markens 
lämplighet behöver detta preciseras innan planen antas.   
  
Rådet för funktionshinderfrågor, Solna stad framför att funktionshinderdimensionen bör integreras mer 
i det fortsatta arbetet. Rådet framför även att ramper är mer tillförlitliga än hissar, då hissar kan gå 
sönder. Om hissar planeras är det eftersträvansvärt att det planeras för två hissar och att de inte 
blir för små. Rådet förutsätter att den sluttning som skapas i söder är jämn och flack för att en 
person i rullstol ska kunna ta sig fram, oberoende årstid. Råder efterfrågar att denna fråga 
studeras mer noggrant. Den passage i tunnel som idag går mellan Skytteholm och Huvudsta är ett 
av de viktigaste stråken för de som går, cyklar eller använder rullstol. Ny passage bör planeras så 
att besökare lätt hittar till den nya övergången och att gaturummet gestaltas på ett sådant sätt att 
det hjälper till att orientera sig i gaturummet. Att passagen under Frösundaleden förvinner anser 
rådet vara en försämring för personer med begränsad fysisk rörlighet, vilket också skapar en 
omväg för dessa. Rådet vill att frågan om bevarandet av nuvarande tunnel beaktas i det fortsatta 
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planarbetet. Rådet förutsätter att den nya bebyggelsen gestaltas så att angöring till samtliga entréer 
blir lätt och att det planeras in reserverade parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning. 
Rådet är medvetna om att dessa frågor inte formellt behandlas inom ramen för planförslaget men 
väljer att lyfta frågan tidigt. Angående de nya stationsbyggnaderna är det enligt rådet viktigt att 
funktionshinderperspektivet beaktas och tas med redan från början.   
  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avstår att yttra sig i detaljplanen, men hänvisar till 
att de stödjer Länsstyrelsen i frågan. Kommunen kan således stryka MSB som remissinstans i 
liknande ärenden.   
  
Boenden och sakägare i området har sammanfattningsvis lämnat synpunkter som främst berör frågor 
om intunnlingen, ny bebyggelse, gång- och cykelkopplingen vid Ankdammsgatan, att naturvärden 
försvinner och olägenheter under byggtiden. Flera boenden anser att intunnlingen är för stor och 
vill att den grävs ner då den i stället skapar en ny barriär. Många anser att byggnaderna är för 
höga, ifrågasätter dess gestaltning och utformning samt ställer sig även undrande till 
kontorsbyggrätterna. Att den gång- och cykelkoppling i tunnel som går mellan Skytteholm och 
Huvudsta ta bort, anses innebära negativa konsekvenser för de boende och för de som vill kunna 
röra sig mellan områdena. Många har lämnat synpunkter angående att träd, grönska, värdefulla 
ekar och naturvärden försvinner. Ett flertal boende har även uttryckt oro att det under byggtiden 
kommer uppstå olägenheter och att det kommer försämra framkomligheten i området. 
Verksamhetsutövare inom Stora Blå har särskilt påpekat att deras verksamhet kan komma att 
påverkas av planförslaget och att de är i behov av lastning och parkering för att deras verksamhet 
fortsatt ska kunna fortgå.   
  
Förvaltningens kommentarer i korthet   
Detaljplanen omfattar den planerade järnvägsanläggningen och dess förutsättningar och detaljplanen har utformats 
i nära dialog med Trafikverket. Nödvändiga utredningar har tagits fram för att säkerställa att 
järnvägsanläggningen inte påverkas på ett negativt sätt. Planhandlingarna har kompletterats med avseende på 
översvämningsrisk, geoteknik inklusive risk för ras och skred, buller, kulturmiljö och naturmiljö. 
Planbestämmelserna har justerats avseende buller, översvämning, skydd för järnvägskonstruktion, u-områden med 
mera. Underlagsutredningarna till detaljplanen och MKB har kompletterats och i vissa fall fördjupats.  
 
Järnvägen har förlagts så djupt som det är möjligt utifrån förutsättningen att Mälarbanan ligger på bro över 
korsningen med Ostkustbanan. Det gör det omöjligt att sänka järnvägen mer än vad planförslaget innebär. 
Järnvägens funktion omöjliggörs vid en större lutning.   
 
Ledningssamordning har skett med ledningsägare, kvarstående frågor rör framförallt elnätstationer. Samarbete 
med Sundbybergs kommun har pågått och pågår i trafik- och skyfallsfrågor.  
  
De gång- och cykeltunnlar, som utgår till följd av järnvägens ombyggnad och intunnling ersätts med en helt ny 
gång- och cykelstruktur som generellt förbättrar framkomligheten för gående och cyklister och knyter ihop olika 
målpunkter inom och utanför kommunen. Flera nya kopplingar tillkommer vilket skapar tydliga, gena stråk 
mellan målpunkter av hög standard. Gång- och cykeltunnlar, som utgår under Frösundaleden och Huvustaleden, 
ersätts med övergångsställen som utformas på ett trafiksäkert sätt. Befintlig gång- och cykeltunnel under järnvägen, 
som utgår, ersätts av ett parkstråk på södra sidan och av trappor och hiss på den norra sidan. Med den utbyggda 
och intunnlade järnvägsanläggningen skulle en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen ha blivit alltför djup och 
lång för att utgöra en acceptabel och trygg lösning och valdes därför tidigt bort i planprocessen. Gång- och 
cykelvägar redovisas i planförslaget.  
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Planförslagets bebyggelse har bearbetats utifrån de synpunkter som har framförts under samrådet av boende och 
andra berörda. Syftet har varit att minska påverkan på befintlig bebyggelse. 
 
Den förlust av naturmark och värdefulla träd som genomförandet av järnvägsplanen och detaljplanen innebär ska 
kompenseras. Målsättningen är att, så långt som möjligt, återskapa de naturvärden som försvinner, i första hand 
inom planområdet och i andra hand utanför planområdet. Åtgärdsplanen med kompensationsåtgärder ska vara 
färdigställd till detaljplanens antagande. 
 

Förändringar efter samråd 
Efter inkomna synpunkter under samrådet och vidare utredning har planen reviderats enligt 
följande: 
 
Delområde Väst 

• Planområdet har utökats något i nordväst och omfattar en större del av Ekensbergsvägen, 
fram till korsningen med Svetsarvägen. En mindre del av Sundbybergs kommun har 
inkluderats för att möjliggöra en kommungränsjustering.  

• Planområdet har även justerats i anslutning till Lokstallet. 
• Planbestämmelser gällande Lokstallet har omformulerats för att ge en bättre tydlighet.  
• Gräns för järnvägsmark har justerats, framförallt på järnvägsområdets södra sida där 

teknikhus fått ny placering och användningsgräns kring tråget justerats. 
• Byggrätter inom kvartersmark, både norr och söder om järnvägen, har justerats efter 

bearbetade byggnadsförslag. 
 

Delområde Mitt 
• Planområdet har utökats och omfattar fastigheten Huvudsta 3:27 och kringliggande 

parkmark. Syftet är att säkerställa skyfallshantering i området.  
• Planområdet har minskats vid Huvudstafältet och omfattar inte den befintliga 

fotbollsplanen pga. justerad skyfallslösning. 
• Den nya lokalgatan mellan Framnäsbacken och intunnlingen har fått en genare dragning 

och det innebär att planområdet utökats något och inkluderar nu en liten del av kv. 
Rudtorp. 

• Planområdet har utökats något mot Huvudstaleden för att skapa bättre bostadskvarter 
och trafiklösning. 

• Kv. A har omformats med hänsyn till bakomliggande bebyggelse och det innebär att 
intilliggande parkmark blivit större.  

• Kvarteret längs i öst (kv. G) är nu ett bostadskvarter. En av de två länkbyggnaderna över 
intunnlingen har tagits bort.  

• Kv. J har förändrats volymmässigt för att ta hänsyn till nödvändiga ledningsdragningar (u-
område), anpassas med hänsyn till natur och befintlig bebyggelse. 

• Planbestämmelser som säkerställer ljudmiljö, skyfallshantering och ledningsrätter har 
justerats.  

• Utformnings- och utseendebestämmelser, samt utnyttjandebestämmelser har justerats. 
• Byggnadstekniska bestämmelser och skyddsbestämmelser har justerats.  
• Den allmänna hissen som tidigare fanns i kv. G har tagit bort från kvarteret och planeras 

som en del av trappan på norra sidan av intunnlingen. 
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• En liten del parkmark har tagits bort och ersatts för att ge möjlighet till teknikhuset 
tillhörande järnvägsanläggningen.  

• Teknikhuset tillhörande järnvägsanläggningen i området östra del har fått en specificerad 
byggrätt. 

• Generellt har byggrätter inom kvartersmark justerats efter bearbetade bebyggelseförslag. 
 
Delområde Öst 

• Intill befintlig nätstation inom fastigheten Huvudsta 3:27 har planområdet har utökats 
något för att omfatta en mindre del allmän plats med parkanvändning. 

• Ny användning för gång- och cykeltunnel under Huvudstagatans bron på dess norra sida 
har införts.  

• Området B-Bostad med u1-bestämmelse har utökats något österut. 
• Plankartan har kompletterats med flera u-områden för befintliga och tillkommande 

ledningar. 
 

Strategisk miljöbedömning 
Solna stad har bedömt att detaljplanen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan och 
därmed att en strategisk miljöbedömning ska genomföras. Parallellt med detaljplanen upprättas 
också en järnvägsplan som har bedömts innebära betydande miljöpåverkan. Kumulativa effekter 
med avseende på konsekvenser av järnvägsplanens åtgärder, har vägts in i denna bedömning om 
betydande miljöpåverkan. Samråd om miljöbedömningens avgränsning för detaljplanen har hållits 
med Sundbybergs stad och Länsstyrelsen.  
 
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Flera miljöaspekter påverkas men främst är det 
exploateringens påverkan på stads- och landskapsbild, byggande i en lågpunkt, påverkan på 
miljökvalitetsnormer i ytvatten, ianspråktagande av lokala naturvärden samt risk och säkerhet 
med avseende på olyckor med farligt gods som gör att detaljplanen antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Ytterligare miljöaspekter har utretts inom ramen för miljöbedömningen och 
detaljplanen men hanteras då som övrig miljöpåverkan. 
 
Den samlade bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen är att detaljplanen kan genomföras 
med övervägande positiva konsekvenser för människors hälsa, säkerhet och miljön. Utbyggnaden 
i enlighet med detaljplanen innebär såväl positiva som negativa konsekvenser. De negativa 
konsekvenserna har bedömts delvis kunna hanteras med olika typer av anpassningar samt skydds- 
och förstärkningsåtgärder.  
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Planens syfte  

Planens syfte är att  

- möjliggöra en högre kapacitet på och tillgänglighet till Mälarbanan och sam-
tidigt utveckla en levande och integrerad stadsmiljö kring järnvägen. 
 

- skapa förutsättningar för en funktionsblandad bebyggelse i varierad skala 
med bostäder, kontor, centrumändamål, förskolor, stationsbyggnader, gator, 
parker och torg. 
 

- skapa attraktiva stadsrum som ska vara befolkade, lätta att röra sig i, upple-
vas som trygga och karaktäriseras av grönska. 
 

- säkerställa att områdets historia förblir läsbar. 
 

- säkerställa att stadsutvecklingen kompenserar för ekosystemtjänster som för-
svinner eller bidrar till nya.   

I väster bidrar detaljplanen till att länka samman Solna Business Park med Sundby-
bergs centrumområde till en sammanhängande stadsmiljö.  
 
Öster om Frösundaleden däckas spårområdet mellan Skytteholm och Huvudsta över 
och stadsdelarna flätas ihop till en sammanhängande stadsväv genom en ny funkt-
ionsblandad kvartersstruktur, ett finmaskigt gatunät och integrerade stadsrum.   

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Solna beslutade den 27 augusti 2018 att godkänna ett medfi-
nansieringsavtal med Trafikverket för projektet Mälarbanan genom del av Solna. I 
avtalet regleras utformningen av projektet genom Solna samt Trafikverkets och 
Solna stads åtaganden i anslutning till projektet.  
 
Trafikverket åtar sig att utforma järnvägsanläggningen genom Solna i enlighet med 
den utformningsplan som ligger bilagd till avtalet. Det innebär bland annat att järn-
vägsanläggningen ska byggas i tråg på sträckan genom Solna Business Park och 
intunnlas på sträckan mellan Frösundaleden och Nybodagatan. En ny pendeltågstat-
ion i Huvudsta och en ny stationsentré i Solna för en ny pendeltågstation i Sundby-
berg ska anläggas. Därutöver förbinder sig Trafikverket att till Solna stad överlåta all 
mark i anslutning till järnvägsanläggningen som inte behövs för utbyggnaden av 
Mälarbanan. I avtalet fastslås vidare att Trafikverket är införstått med och inte heller 
motsätter sig att staden, inom ramen för detaljplaneringen, även detaljplanerar för 
bebyggelse och infrastruktur i direkt anslutning till den blivande järnvägsfastigheten.  
 
Projekt Mälarbanan, sträckan Huvudsta-Duvbo, drivs av Trafikverket i samverkan 
med Solna och Sundbybergs stad, och projektet styrs av tre olika processer; detalj-
plan, järnvägsplan och miljötillstånd. Järnvägsplanen har genomgått samråd och 
granskning och ligger nu för fastställese. 
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Fig. 2.  Parallella processer och ansvarsområden kopplat till Mälarbanans utbyggnad.  
 
Kommunstyrelsen uppdrog den 13 augusti 2018 till byggnadsnämnden att påbörja 
detaljplanering för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Den 22 september 
2019 gavs ett förtydligande planuppdrag till byggnadsnämnden om att påbörja de-
taljplanering för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna.   
 
Planuppdraget syftar till att skapa förutsättningar för bebyggelse dels nordost om 
järnvägsanläggningen i direkt anslutning till Sundbybergs station, dels söder om 
järnvägsanläggningen i direkt anslutning till Stenhöga/Stora Blå inom Solna strand. 
Längs med intunnlingen från Frösundaleden till Nybodagatan föreslås i planuppdra-
get en kvarterstruktur med slutna kvarter söder om järnvägen. Norr om järnvägsan-
läggningen föreslås befintlig bebyggelse kompletteras med ny bebyggelse. I anslut-
ning till den östra tunnelmynningen föreslås bebyggelse ovanför en skyddszon om 5 
meter över gatan på intunnlingen. Bebyggelsen söder om järnvägen föreslås angöras 
dels från en ny gata som ansluter till Oskarsrogatan och Frösundaleden, dels från en 
ny gata ovanpå intunnlingen. Inriktningen är enligt planuppdraget att skapa en le-
vande stadsmiljö med bostäder blandat med kommersiella lokaler samt med lokaler 
för restauranger och annan service i bottenvåningar.  Den befintliga gång- och cykel-
förbindelsen mellan Huvudstafältet och Skytteholmsfältet som idag går i en tunnel 
under järnvägen föreslås ersättas med en passage över intunnlingen. Attraktiva gång- 
och cykelförbindelser vid passagen är viktigt.   
 
Den 2 februari 2021 beslutade byggnadsnämnden att planförslaget skulle på samråd. 
Digitalt samrådsmöte hölls vid två tillfällen, 25 mars och 15 april 2021 kl. 18.00. 
Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och andra berörda har beretts 
tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.  Planförslaget har funnits att tillgå i Solna 
stadshus, Solnas Bibliotek och på kommunens hemsida. Sedan dess har detaljplanen 
bearbetats och reviderats med utgångspunkt från inkomna yttranden. Samtliga syn-
punkter och hur de har bemötts samt hur förslaget har reviderats finns att läsa i sam-
rådsredogörelsen.  
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNERNA ANSVARAR 

DETALJPLAN 
Kommunerna ta r fra m detal j

planer fö r att möjliggöra utbygg
naden av Mälarbanan, st räckan 
Huvudsta-Duvbo. Det krävs fle ra 

nya deta ljplaner utmed sträckan. 
För någon del kan det istä llet bli 
aktuell t med t illägg t ill befint liga 
detalj planer för att ti llåta utbygg

naden en ligt järnvägsplanen. 

TRAFIKVERKET ANSVARAR 

JÄRNVÄGSPLAN 
Järnvägsplanens syfte är att 
säkerställa markanspråk för 
utbyggnaden till dubbelspår 
på sträckan Huvudsta-Duvbo. 

Til l järnvägsplanen hör även en 
miljökonsekvensbeskrivning, som 
ska godkännas av länsstyrelsen. 
Järnvägsplanen kan inte fast
ställas i strid mot gällande 

kommunala detaljplaner. 

MILJÖTILLSTÅND 
Ett antal mi ljöti llstånd krävs 
för at t kunna genomföra 
utbyggnaden enligt järnvägs

planens intentioner. Bland 
annat behandlas tillstånd för 
vattenverksamhet av Mark- och 

Miljödomstolen. 
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Plandata 

 

 
Fig 3.  Planområdets utbredning 
 
Planområdet sträcker sig från Sundbybergs station i öster till Tomteboda i väster. 
 
Planområdet utgörs av del av fastigheterna  
 
Skytteholm 2:1, 2:2, 2:4, 2:8, 2:9, 2:10, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:23 
Verkmästaren 4 
Fräsaren 9, 10, 11, 12 
Stenhöga 1 
Huvudsta S:1>1, S2<2, S2<3, S:2>1, 3:1>4, 3:2, 3:9, 3:10, 3:12, 3:27 
Hagalund 4:1>1 
Salladen 1 
Albydal 3 
Rudtorp 6 
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Avgränsningssamråd 

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som upprättar eller 
ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en stra-
tegisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Inledningsvis behöver det därför 
klarläggas dels om planen/programmet omfattas av reglerna om strategisk miljöbe-
dömning, dels om planen eller programmets genomförande kan ge upphov till bety-
dande miljöpåverkan (6 kap. 5 § miljöbalken samt 4–8 §§ miljöbedömningsförord-
ningen). Om en undersökning ska göras för att klargöra om planen eller programmet 
kan ge upphov till betydande miljöpåverkan, ska samråd hållas, (6 kap. 6 § miljö-
balken) och ett beslut fattas om genomförandet av planen eller programmet kan an-
tas medföra betydande miljöpåverkan eller inte (6 kap. 7 § miljöbalken). Undersök-
ningen ska göras i enlighet med 5§ i miljöbedömningsförordningen (2017:966).  
 
Solna stad har gjort bedömningen att detaljplanen kan antas innebära en betydande 
miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning ska genomföras. Detaljplanen 
är komplex och flera miljöaspekter påverkas i sådan omfattning att en betydande 
miljöpåverkan riskeras. Främst är det exploateringens påverkan på stads- och land-
skapsbild, byggande i en lågpunkt, påverkan på miljökvalitetsnormer i ytvatten, ian-
språktagande av lokala naturvärden och risk och säkerhet med avseende på olyckor 
med farligt gods som gör att detaljplanen antas medföra en betydande miljöpåver-
kan.  
 
Parallellt med detaljplanen upprättas också en järnvägsplan som har bedömts inne-
bära betydande miljöpåverkan. Kumulativa effekter med avseende på konsekvenser 
av järnvägsplanens åtgärder, har vägts in i denna bedömning om betydande miljöpå-
verkan.   Ytterligare miljöaspekter har utretts inom ramen för miljöbedömningen och 
detaljplanen men hanteras då som övrig miljöpåverkan. 
 
Avgränsningssamråd om miljöbedömningens avgränsning har genomförts med 
Sundbybergs stad och Länsstyrelsen.  

MKB Samlad bedömning 

En utbyggnad i enlighet med detaljplanen bedöms innebära såväl positiva som nega-
tiva konsekvenser. De negativa konsekvenserna bedöms delvis kunna hanteras med 
olika typer av anpassningar samt skydds- och förstärkningsåtgärder varför den sam-
manvägda bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen kan genomföras 
med övervägande positiva konsekvenser för människors hälsa, säkerhet och miljön. 
Utbyggnaden sker främst intill befintlig järnväg och planerad intunnling samt på 
befintliga grus- och parkeringsytor. En mindre andel grönytor tas i anspråk. De hu-
vudsakliga slutsatserna av planförslagets konsekvenser är härmed också att det kan 
anses vara god hushållning att fortsätta använda den redan ianspråktagna marken 
inom planområdet för bebyggelse. 
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Tidigare ställningstaganden 

Regional utvecklingsplan  
 

 
Fig 4. Utdrag RUFS 2050 
 
Planområdet ligger inom den utpekade centrala regionkärnan. RUFS 2050 anger ett 
antal förhållningsätt vid utveckling av den centrala regionkärnan. Sammanfattnings-
vis rekommenderas att man bör satsa på innovativa, kontaktintensiva verksamheter, 
planera för mångsidig och funktionsblandad stads- och bebyggelsemiljö, blandat 
bostadsbestånd, hög ambitionsnivå i arkitektur med beaktande av platsens historia, 
utveckla lokal grönstruktur, prioritera kollektivtrafik, utveckla gång- och cykelinfra-
struktur, planera för samhällsservice, aktiviteter, idrott, skola och förskola, och ef-
fektivisera parkeringsytor. Planområdet innehåller också järnväg med strategisk by-
tespunkt (Sundbyberg J), tunnelbana, spårväg och övrigt stomnät för kollektivtrafik.  
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Översiktsplan 

 
Fig 5. Solnas översiktsplan med ungefärligt planområde i svart linje  
 

Översiktsplan 2030 antogs av Solna stads kommunfullmäktige i mars 2016 och ak-
tualitetsförklarades i maj 2020. Den större förändringen som har skett i översiktspla-
nen med aktualitetsförklaringen är att staden inte längre anser att Huvudstaleden i 
tunnel ska vara en planeringsförutsättning.  
  
Planområdet ingår i stadsdelarna Skytteholm och Huvudsta. Detaljplanens västra 
delområde ingår i Solna strand och Solna Business Park som i översiktsplanen pekas 
ut som områden för framtida blandad stadsbebyggelse. Området runt Mälarbanan 
pekas ut som järnvägsområde. Genom att knyta ihop Solna strand, Solna Business 
Park och Sundbybergs centrum skapas en mer varierad och levande stadsdel.  
  
Detaljplanens mellersta och östra delområde ingår i Huvudsta söder om järnvägen 
och i Skytteholm norr om järnvägen. Huvudsta är i översiktsplanen utpekat som ett 
av Solnas utvecklingsområden med framtida blandad stadsbebyggelse och en ny 
möjlig pendeltågstation. Delar av planområdet är utpekade som park- och naturom-
råden. Skytteholm är utpekat för huvudsakligen bostäder. Området runt Mälarbanan 
pekas ut som järnvägsområde. Genom planområdet går ett regionalt cykelstråk.  
  
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen förutom där järnvägsmark 
överlåts till kommunen i och med planens genomförande. Denna mark är angiven 
som järnvägsmark i översiktsplanen, men föreslås dels planläggas som allmän gata, 
dels som kvartersmark för kontors- och bostadsanvändning. Viss kommunal mark 
planläggs som järnvägsmark och övergår till Trafikverket.  
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iJ 
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Park-och naturområde 
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Gällande detaljplaner 

Detaljplaneområdet är idag detaljplanelagt med ett antal detaljplaner som har olika  
ändamål:  
 
 Plannummer Namn Laga kraft Markanvändning 

1  0401_1974 Ekensbergsvägen 1974-03-05 Industri, järnväg, gata, park, 

2  P10_6 Tvärbana norr, etapp 1 2010-07-07 Industri, spårvägstrafik, gata 

3  P00_1213 Virebergs arbetsområde 2001-01-10 Industri, gata 

4  0406/1961 Virebergs industriområde 1961-03-25 Gata, park, parkering, industri, transformator, järnväg 

5  P95_0517 Verkmästaren 1995-06-13 Industri, gata 

6  P14/3 Stenhöga Plankarta 2014-08-19 Centrum, kontor, lättindustri, parkering 

7  0404_1969 Stenhöga 1969-02-03 Industri, järnväg, gata, park 

8  P05_0407 Fräsaren 12 2005-04-07 Kontor, handel, järnvägstrafik, elnätstation 

9  0414_1962 Fräsaren 1962-08-23 Industri, park 

10  0424_1965 Ingenjören 1964-09-28 Bostad, järnväg, parkering, park, gata 

11  0411/1965 Huvudstaleden del II 1964-05-29 Gata, park 

12  0426/1966 Rödlöken, Salladen och Vitlöken 1966-11-09 Gata, park, bostad, garage, parkering 

13  0417/1966 Paprikan 1966-11-09 Park, allmänt ändamål 

14  0403_1967 Järnvägsområde vid Alby trafikplats 1967-05-24 Järnväg, park, gata 

15  0407_1961 Framnäsbacken, kv Arkitekten m.fl. 1961-08-21 Bostad, bensinstation, handel, transformator, parkering, park, 
gata 

16  0405_1970 Järnvägsområde vid Ankdammsgatan 1970-05-29 Järnväg 

17  P84_1003 Transformatorstationer 1984-10-03 Transformatorstation, gata, park 

18  0412_1965 Huvudstaleden del III 1964-05-29 Bostad, handel, gata, park 

19  0416_1966 Huvudstafältet 1966-11-09 Park, idrott 

20  P85_1219 Kranen 1985-12-19 Bostad, garage, parkering, gata 

21  0404_1961 Albygård 1 och 2 1961-01-05 Bostad, handel, garage, järnväg, park, gata 

22  P96_1211 Albygård 3 1997-01-07 Bostad 

23  0411_1970 Huvudsta torg 1970-07-24 Kiosk, parkering, järnväg, handel, park, gata 

24  0409/1973 Bangården, Puman och Vargen 1973-10-11 Gata, bostad, handel, kontor, parkering 

25  0407/1958 Ankdammsgatan m.fl. 1958-02-15 Gata, park, bensinstation 

26  0404/1956 Skytteholm 1965-05-11 Gata, park, bostad, handel, garage, transformator, parkering 

27  P94_1128 Tegen 1994-12-23 Kontor, järnväg, nätstation, park, gata 

28  0407/1970 Hälla 1970-05-29 Bostad, järnväg 

29  P05/0831 Tegen tingshus 2005-09-28 Kontor, nätstation 

30  P88/0225 Del av kv Tegen 1988-02-25 Gata, garage, järnväg 

31  P13/8 Spårområde vid kv Tegen 2013-11-22 Huvudgata, gång- och cykeltrafik, kontor, handel, järnväg 

Fig 6. Gällande planer i området  
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Fig 7. Planmosaik över gällande planer i området 

Grönplan för Solna stad 

 

 
Fig 8. Grönstruktur för Solna Stad och Utpekade gröna och sociala stråk  
 
Solna stad antog en ny grönplan 2020. Grönplanen är ett styrdokument med ut-
gångspunkt i Solna stads vision om att tillvarata och utveckla Solnas park-, natur- 
och kulturmiljöer.  
 
Grönplanen ska användas som ett planeringsunderlag vid framtagande av detaljpla-
ner. I grönplanen redovisas att Solna stad har flera barriärer i form av stora vägar 
och järnvägar och med anledning av detta är det viktigt att arbeta med att över-
brygga dessa samt utveckla parker och grönska i både befintliga och nya bostadsom-
råden. Staden planerar därför en tät stad där parker och andra grönytor ingår som 
naturliga delar i stadsmiljön i ett samspel med stadsmässiga värden och arbetar med 

Förklaring 

Stadspark 

Stadsdelspark 

- Strövområde/landskap: 

Närparkfnämatur 

L_ J Naturreservat 
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att säkerställa god tillgång till parker och grönområden. Järnvägsområdet inom 
planområdet är utpekat som en barriär som bör överbryggas. Huvudstafältet och 
Skytteholmsfältet är utpekade som ett socialt viktigt stråk.  
 
Planområdet omfattar del av Huvudstafältet som är utpekat som ”stadsdelspark” och 
Skytteholmsfältet som är utpekat som ”stadspark”.  
 
En stadsdelspark ska erbjuda olika upplevelser och aktiviteter samt ge plats för både 
rörelse och vila. Stadsdelsparken ska fungera som mötesplats, ge utrymme för lek, 
sällskapslek, picknick, motion samt erbjuda skönhetsupplevelser i form av grönska. 
En stadspark är en centralt belägen park, som ska vara tillgänglig för stadens alla 
invånare och besökare. Innehållet liknar det i stadsdelsparkerna, men bör inrymma 
ytterligare upplevelser och aktiviteter. Eftersom stadsparken har fler besökare än 
andra typer av parker är det motiverat med en högre skötselnivå. Skytteholmsparken 
med Skytteholmsfältet och Skytteholmsberget (Slaktarbacken) är Solnas stadspark. 

Strategi för Solna stads miljöarbete 

 
Strategi för Solna Stads miljöarbete (2020) ska ligga till grund för både intern och 
extern verksamhet. För att uppnå stadens miljömål ska miljöarbetet fokusera på föl-
jande områden:   
 

• Solna ska ha en hållbar stadsutveckling och hushålla med naturens resurser.  
• Solna ska ha en effektiv resursanvändning genom en fortsatt utbyggnad av 

kollektivtrafiken och åtgärder för att minska andelen biltrafik. 
• Solna ska ha en god livsmiljö för solnabornas hälsa och välbefinnande. 

 

Klimatstrategi -Solna stads klimatmål  

Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat besluta-
des av kommunstyrelsen december 2019. Solna stads klimatstrategi slår fast stadens 
målsättningar inom klimatområdet och lyfter fram ett antal strategier med syfte att 
minska stadens klimatpåverkan och minimera de effekter som följer av ett förändrat 
klimat. Klimatstrategin utgår från stadens vision och övergripande mål samt inter-
nationella, nationella och regionala målsättningar inom klimatområdet.  

•  År 2045 ska Solna vara en klimatneutral stad med minimalt bidrag till växt-   
   husgasutsläpp utanför stadens geografiska område  

o 100% klimatneutralt resande och transporter  
o 100% klimatneutral energiproduktion och energianvändning  
o 100% klimatneutral livsmedels- och avfallshantering 

 •  Solna stad ska i planeringen skapa förutsättningar för ett långsiktigt robust     
samhälle som aktivt möter klimatförändringarna genom att minska klimat-
förändringens negativa effekter. 
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Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer 

”Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer”, godkänt av dåvarande 
stadsbyggnadsnämnden i januari 2008, ska fungera som standard vid utformning av 
allmän platsmark men även ge riktlinjer för utformning av kvartersmark. 

Dagvattenstrategi  

Målen i ”Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad” (antagen i decem-
ber 2017) ska så långt möjligt implementeras i denna detaljplan. Strategin ska verka 
för att; • Minimera föroreningar i dagvatten och säkerställa god vattenkvalitet. • Mi-
nimera översvämningsrisker och ta hänsyn till förutsättningar av ett förändrat kli-
mat. • Möjliggöra att dagvattenhanteringen bidrar till mervärden i stadsmiljön. • Sä-
kerställa att den långsiktiga dagvattenhanteringen sker på ett effektivt sätt. Som 
verktyg och styrmedel för en hållbar dagvattenhantering i detaljplaner nämns bland 
annat dagvattenutredningar med åtgärder. En dagvattenutredning har tagits fram för 
denna detaljplan och åtgärderna ska kopplas till kommande avtal mellan staden och 
exploatörer.  

Cykelplan 

Solna stad tog 2016 fram en cykelplan. Planen anger strategier för att förbättra cy-
kelvägnätet med avseende på framkomlighet, tillgänglighet, trafiksäkerhet, drift och 
underhåll. I cykelplanen har en kartläggning av standard och skick på kommunens 
cykelnät gjorts, och förbättringsåtgärder föreslås. Inom planarbetet ska cykelkopp-
lingar inom och i direkt anslutning till området ses över för att på så sätt skapa en 
ökad framkomlighet samt förbättra trafiksäkerheten. Ett regionalt cykelstråk, Sund-
bybergsstråket, löper utefter planområdet längs Gränsgatan. 

Riksintressen 

Planområdet ligger inom det riksintresse för luftfarten som berör stora delar av 
Solna. Riksintresset avser höjdbegränsningarna för bebyggelse avseende Bromma 
flygplats. För planområdet gäller höjdbegränsningen 59,56 m.ö.h.  Järnvägen utgör 
riksintresse för kommunikationer.   

Arkitekturprogram 

Solna Stad har tagit fram ett arkitekturprogram 2022 som beskriver Solnas hållning i 
arkitektur- och gestaltningsfrågor och ger vägledning för hur staden bör utvecklas 
för att säkerställa god arkitektur, tilltalande rumsbildningar och varierad livsmiljö 
för stadens invånare. Arkitekturprogrammet ska vara ett stöd för kommande gestalt-
ningsfrågor i planprocessen. 
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Förutsättningar och förändringar 

Planområdets utbredning och indelning  

 

 
 
Fig 9. Bilden visar hela planområdet med indelning i delområden Väst, Mellan, Öst 
 
Detaljplaneområdet är c: a 2,5 km långt och ca 20 ha stort. Det sträcker sig från 
kommungränsen mot Sundbyberg i väster, förbi Solna Business Park och Solna 
strand, över Frösundaleden och genom Skytteholm och Huvudsta bort till Tomte-
boda i öster. Detaljplaneområdet har i planbeskrivningen delats in i tre delar:  
 

- ”Delområde Väst” från Ekensbergsvägen till Försundaleden med Solna Bu-
siness Park på norra sidan och Solna strand på södra sidan om järnvägen.  

 
- ”Delområde Mitt” från Försundaleden till korsningen Ankdammsgatan/ Ny-

bodavägen med Skytteholm på norra sidan och västra Huvudsta på södra si-
dan om järnvägen. 

 
- ”Delområde Öst” från korsningen Ankdammsgatan/Nybodagatan till Tomte-

boda. Delområde Öst innehåller i stort sett endast mark för järnvägsändamål.  

/I 

, bor::, \ l -------- I 

il! \ 
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Landskaps – och stadsbild  
 

 
 
Fig. 10. Planområdet sett från söder. Ungefärligt planområde inom gul streckad linje 
 
Planområdet och dess kringområde är präglat av järnvägen. Det kännetecknas av en 
storskalig struktur med breda gaturum och generösa parkområden. Järnvägen och 
bilvägarna delar upp stadslandskapet. Det viktigaste landskapssambandet är den 
långa dalgången mellan Skytteholm och Huvudstafältet. Detta är ett naturligt stråk 
som kallas Skytteholmstråket och har funnits sedan lång tid tillbaka och knyter ihop 
Skytteholm med Huvudsta gård och Ulvsundasjön.  
 
Järnvägen och flera av vägarna går på bank högt över omgivande grönstruktur. I 
dalgångarnas stora parkområden ligger promenadstråken som sammanbinder bo-
stadsområdena.  
 
Bebyggelseområdena har olika karaktär på östra och västra sidan av Frösundaleden. 
På den östra sidan ligger Skytteholm och Huvudsta och här är bebyggelsen huvud-
sakligen förlagd till naturliga höjder i landskapet och består av bostadsområden och 
fristående förskole-/skolhus. Bebyggelsestrukturen har växt fram främst under 1950-
1970-talet. Bebyggelsestrukturen utgörs av stora fristående byggnader i väster, men 
mot Huvudstagatan övergår den till en mer småskalig kvartersstruktur. Väster om 
Frösundaleden ligger Solna Business Park och Solna strand som är kontors-
/handelsområden, med stora byggnadsvolymer, plana ytor och raka gator. Området 
ansluter åt väster till Sundbybergs station.  
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Delområde Väst 
 

 
 
Fig 11. Ovan: Delområde Väst. Nedan t.v. Lokstallet, vattentornet. Nedan t.h. Stora Blå.  
 
”Delområde Väst” ligger inom verksamhetsområdena Solna Business Park på den 
norra sidan av järnvägen och Solna strand på den södra. Dessa utgörs av storskaligt 
industri- och kontorslandskap. Längst åt väster sträcker sig Ekenbergsvägens och 
Tvärbanans bro över spårområdet och vidare norrut. Planområdets västra gräns 
sammanfaller med kommungränsen mot Sundbyberg, och planområdet angränsar till 
området kring Sundbybergs Centrum.  
 
Norr om järnvägen är planområdet obebyggt. Planområdet består av Järnvägsgatan 
som gör en u-sväng inom området och av Englundavägen samt parkerings- och in-
lastningsytor tillhörande Arvid Nordqvists kafferosteri. Byggnaden för kafferosteri 
ligger strax norr om planområdet.  Söder om spårområdet finns inom planområdet 
järnvägens gamla ånglokstall med vattentornsbyggnad från förra sekelskiftet. Lok-
stallet är en halvcirkelformad byggnad med rött fasadtegel. Planområdet omfattar 
också en lägre tillbyggd del av en stor byggnadsvolym som kallas ”Stora Blå”. I 
övrigt består (plan-)område väst av spårområde. Nämnda byggnader inom eller di-
rekt angränsande till planområdet bedöms alla vara kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse från olika epoker.  
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Delområde Mitt  
 

 

Fig 12. Ovan: Delområde Mitt. Nedan t.v. Spårområde och industribyggnad. Nedan t.h. Ank-
dammsgatan. 
 
”Delområde Mitt” ligger inom stadsdelarna Skytteholm och Huvudsta. Järnvägen 
sträcker sig genom planområdet i öst-västlig riktning. I väster korsar Frösundaleden 
planområdet och järnvägen. En gång- och cykelpassage under järnvägen kopplar 
ihop Skytteholmsstråkets norra och södra del.  Inom delområdet finns en industrihall 
och i övrigt är planområdet obebyggt. 
 
Norr om järnvägen består planområdet av parkeringsytor, en cykelbana som ingår i 
ett av Solnas huvudcykelstråk och en lekplats vid Framnäsbacken med lekutrust-
ning, berg i dagen och äldre träd. Intill Frösundaleden finns en grönyta med äldre 
ekar. Planområdet angränsar till bostadsområdet kring Framnäsback-
en/Ankdammsgatan som har ett typiskt ”hus-i-park”- struktur med lamellhus och 
punkthus utmed slingrande gator i grönska.  
 
På den södra sidan om järnvägen angränsar planområdet till bostadsområdet kring 
Göran Perssons väg som består av skivhus uppförda under 1970-talet kring stora 
halvöppna gårdar och till förskole- och skolområdet Pumpan och Paprikan med fri-
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liggande envåningsbyggnader. Inom planområdet, söder om järnvägen, finns ett 
vägområde som är avstängt för trafik, en cykelväg som är en del av ett av Solnas 
huvudcykelstråk samt del av Huvudstafältet. Planområdet omfattar också en mindre 
del av förskole-/skolområdets gård, samt ett naturområde som idag fungerar som en 
avskiljande buffertzon för förskole-/skolområdet.  
 
 

Delområde Öst 
 

 
 
Fig 13. Ovan och nedan t.v.: Delområde Öst. Nedan t.h. Förbindelse mellan Huvudstagatans bro och 
undergång.  
 

Delområdet ligger inom östra Skytteholm och Huvudsta och angränsande bostads-
områden är blandade från 1950-1970-talet i modest skala intill raka gator. Längst i 
öster finns institutionsbyggnader för polis och rättsväsende innan området övergår i 
Tomteboda bangård. 
 
Planområdet i öst består av befintligt spårområde och Huvudstagatans bro över järn-
vägen. Längst i öster korsar ett av Solnas huvudcykelstråk planområdet.  
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Järnvägsanläggning 
 

Trafikverket bygger ut Mälarbanan från två till fyra spår på sträckan mellan Tomte-
boda och Kalhäll. Utbyggnaden av järnvägen mellan Sundbybergs station och Tom-
teboda behandlas i ny järnvägsplan för sträckan Huvudsta-Duvbo, där sträckan ge-
nom Solna Stad utgör en del. 
 
Inom Solna stad byggs banan ut från två till fyra spår och ett anslutningsspår som 
anläggs mellan Mälarbanan och Tomteboda bangård. Nya stationsentréer tillkommer 
för Sundbybergs station i Solna Business Park och Solna strand och en helt ny pen-
deltågstation anläggs i Huvudsta.  

Utmed sträckan utformas järnvägsanläggningen med flera olika tekniska lösningar. 
Mellan Ekenbergsvägen och Frösundaleden. förläggs järnvägen i tråg. Mellan 
Frösundaleden och korsningen Nybodagatan/Ankdammsgatan förläggs järnvägen i 
en tunnel ovan mark (intunnling) – ”Huvudstatunneln”. Därifrån och fram till Tom-
teboda läggs markspår. Bullerskärmar kommer att byggas utmed markspår och tråg.    
 

 
 

Fig 14. Järnvägsutbyggnaden med anläggningsdelar och teknisk lösning utmed sträckan Huvudsta-
Duvbo. Sträckan inom Solna Stad omfattas av detaljplanen.  

Mälarbanan, Huvudsta-Duvbo - Utbyggd järnvägsanläggning 
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Fig 15. Schematisk längdsektion för Mälarbanan delsträcka Huvudsta – Duvbo samt placering av 
järnvägen i förhållande till kringliggande marknivå 

Delområde Väst -Tråg 

 
Inom detaljplanens ”delområde Väst” förläggs järnvägen i ett tråg. Tråget kommer 
att bli cirka 600 meter långt och sträcka sig mellan Ekensbergsvägen i väster och 
Frösundaleden i öster. Spåren kommer att ligga på en nivå från 8 till 2 meter under 
nuvarande marknivå och kantas av stängsel. Befintliga spår som tillhört Sundby-
bergs bangård har rivits och en befintlig lastkaj på norra sidan spåren kommer att 
rivas för att göra plats för den nya järnvägsanläggningen. På södra sidan anläggs ett 
teknikhus. En del av järnvägsmarken på den södra sidan ska övergå till Solna stad. 

Ett nytt stationsläge för station (Sundbybergs station) tillkommer. Stationen utfor-
mas med två plattformsanslutningar, en västlig och en östlig. Den östra anslutningen 
mynnar ut i en stationsbyggnad som ansluter till en allmän gångbro som sträcker sig 
från Solna Business Park vid Englundavägen till Solna strand vid Swedbanks kon-
tor. Den västra plattformsanslutningen mynnar ut i en entrébyggnad placerad i 
Sundbybergs centrum. Ekenbergsvägens bro rivs, Ekenbergsvägen dras om och får 
en ny anslutning till Landsvägen via en ny dragning parallellt med Swedbanks kon-
tor och Cirkusgränd.  

 

 
 

Fig 16: Tråg och Tvärbanans bro, Vy från väster. t.h. Tråget sett uppifrån med den nya stationsen-
trén.    
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Delområde Mitt - Intunnling 

 

Från Frösundaleden till Ankdammsgatans korsning med Nybodagatan, en sträcka på 
cirka 500 meter, förläggs de nya spåren i en så kallad intunnling. Tunneln konstrue-
ras med två tunnelrör med två spår i varje rör. De inre måtten på tunneln är cirka 25 
meter i bredd och cirka 6 meter i höjd.  Omgivande marknivå varierar och därmed 
kommer även tunnelns höjd över kringliggande mark att variera. Nivåskillnaden 
mellan det planerade tunneltaket och omkringliggande befintlig marknivå är som 
mest cirka 10 meter. Vid Frösundaleden är den planerade tunnelns tak i nivå med 
den befintliga marken på norra sidan. Utmed tunnelns väggar ingår ytterligare 3 me-
ter i järnvägsmarken för att säkerställa åtkomst till tunneln. Befintlig gång- och cy-
keltunnel vid Ankdammsgatan ersätts av en ny passage över tunnelns tak.  

 

 

Fig 17. Tunnel och tunnelmynning sett från väst. Röd färg = planområdets ungefärliga utbredning. 
Gul färg = tunnelmynning 
 

 
Fig 18. Principsektion för intunnlingen. Rosa färg avser järnvägsmark som sträcker sig 3 meter åt 
vardera håll från tunnelväggen. Ovanför tunneltaket är markanvändningen allmän plats 
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Teknikhus placeras vid den östra tunnelmynningen, på den norra sidan om spåren.  

Delområde Öst – Markspår 

 

En ny station anläggs i Huvudsta väster om Huvudstagatans bro och en ny stations-
entré från Huvudstagatans bro tillkommer. Gång- och cykeltunnel under Huvudsta-
gatan norr om järnvägsspåren rivs och ersätts av en ny tunnel i egen kanal utanför 
järnvägstunneln. Gång- och cykelvägen under Huvudstagatans bro på den södra si-
dan utgår i och med järnvägsanläggningen. Gång- och cykelvägen utmed Ank-
dammsgatan på järnvägens norra sida flyttas norrut i och med utbyggnaden av järn-
vägsanläggningen.  
 
Övergången i plan för gående mellan Järnvägsgatan på den södra sidan och Hu-
vudsta torg på den norra sidan utgår i och med utbyggnaden av järnvägsanläggning-
en.  
 
Ett nytt anslutningsspår till Tomteboda bangård på den norra sidan av Mälarbanans 
utbyggnad anläggs. Det 425 meter långa anslutningsspåret förläggs i en båge från 
Tomteboda bangård under de nya järnvägsbroarna där det korsar Hedvigsdalsvägen 
och ansluts till Mälarbanans nya spår i höjd med Solna Tingsrätt. I och med bygg-
nationen av anslutningsspåret kommer Hedvigsdalsvägen delvis att dras om och 
stängas för biltrafik. Kvarvarande gång- och cykelväg utformas med en ny ljud-, 
ljus- och bomreglerad plankorsning. Strax söder om den nya plankorsningen place-
ras ett nytt teknikhus.  
 

 
 
Fig 19. Huvudsta station, vyer från väst 
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Planens syfte, huvuddrag och bestämmelser 

 
Fig 20. Planförslaget, vy från sydöst 
 
Här redovisas bebyggelseförslagets huvuddrag kopplade till planens syfte.  
 
Planens syftar till att möjliggöra en högre kapacitet på och tillgänglighet till Mälar-
banan och samtidigt utveckla en levande och integrerad stadsmiljö kring järnvägen. 
Mälarbanan har alltid varit en fysisk barriär genom kommunen. Planen syftar till att 
nyttan av järnvägen ska komma boende och verksamma i kommunen till del genom 
högre kapacitet och fler stationer, samtidigt som dess barriärverkan ska minska ge-
nom att den byggs in i stadsmiljön.  
 
Planen syftar till att de nya stadsmiljöer som möjliggörs ska vara integrerade till sin 
omgivning. Detta genom att gatustrukturen är finmaskig och kopplas ihop med och 
kompletterar omgivande gatustruktur, att viktiga gröna stråk behålls samt att ni-
våskillnader som uppstår hanteras så att de blir mjuka eller genom att byggnader 
länkar mellan olika nivåer.  
 
Planen syftar till att möjliggöra en funktionsblandad bebyggelse i varierad skala. 
1400 nya bostäder, (cirka 85 000 m2 BTA) kontor, centrumändamål, två förskolor 
och parker och torg möjliggörs. Kontorsbyggnader uppförs som stora volymer där 
varje kontorsbyggnad fyller ut ett kvarter. Skalan föreslås vara 6-9 våningar. Ge-
staltningen ska vara sammanhållen och skapa tydlig identitet till varje kontorsbygg-
nad. Bostadskvarteren ska vara tydligt avgränsade från allmän plats genom tydliga 
gränser, även i de lägen där förgårdsmark förekommer. Bostadskvarterens utform-
ning är baserade på en i huvudsak klassisk kvarterstruktur med byggnad intill gata 
och kringbyggda gårdar, men graden av bostadskvarterens öppenhet varierar bero-
ende på var inom planområdet de är placerade. Skalan varierar huvudsakligen mel-
lan 5 och 7 våningar, med enstaka byggnader upp till 10 våningar.  
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Planen syftar till att skapa attraktiva stadsrum som ska vara befolkade, lätta att röra 
sig i, upplevas som trygga och karaktäriseras av grönska. Byggnader uppförs med 
entréer mot gator, parker och torg. Bottenvåningar ska innehålla en blandning av 
bostäder och lokaler där lokaler ska finnas utmed viktiga stråk och i hörnlägen. Bot-
tenvåningar ska vara till stor del transparanta så att inomhusmiljön med dess aktivi-
teter synliggörs i gaturummet. Bostäder i bottenvåningar å andra sidan, höjs över 
gatans nivå för att säkerställa såväl den privata integriteten som karaktär av offent-
lighet i gatumiljön. Balkonger och överkragningar över gator och torg tillåts och 
förväntas bidra till aktivitet och trygghet i stadsrummet, men lämnar en tillräcklig 
frihöjd för att inte inkräkta på stadsmiljön i fotgängarnivå. Stadsrum utformas med 
olika karaktär avseende rumslighet, trafik och grönska. Planen innehåller rena parks-
tråk, stadsrum som är en blandning av park och gata, gator med trädplanteringar och 
breda zoner för gående samt smalare gator avsedda för flöden av olika slag.  
 
Planen syftar till att områdets historia ska vara avläsbar. Järnvägens sträckning blir 
fortsatt tydlig i stadslandskapet, Huvudsta station anläggs i ungefär samma läge som 
den ursprungliga, men numera borttagna stationen och inom området finns äldre 
bebyggelse som ska värnas och skyddas.  
 
Planen syftar till att stadsutvecklingen ska kompensera för eller bidra till ekosystem-
tjänster.  Växter och träd i stadsmiljön ger människor viktiga ekosystemtjänster som 
bättre luftkvalitet, syre, skugga, ljuddämpning och naturupplevelser, bidrar till att 
binda koldioxid, bidrar till bättre luftklimat och bättre mikroklimat. Planen medför 
rekreationsvärde genom allmänna platser och torg. Bostäder och arbetsplatser upp-
förs i ett centrumnära och synnerligen väl kollektivtrafikförsörjt läge vilket ger för-
utsättningar för en hållbar livsstil avseende bland annat transporter.   

Planbestämmelser  

 
• Detaljplanen reglerar genom bestämmelser byggnaders utbredning i plan och 

byggnadershöjder för att skapa en varierad skala och goda ljusförhållanden. 
Detaljplanen reglerar också delvis antal våningar samt högsta tillåtna brutto-
area.  

 
• Detaljplanen reglerar byggnaders användning för att möjliggöra en blandad 

bebyggelse med olika funktioner.  
 

• Detaljplanen reglerar att bostadsgårdar ska planteras och att bostadsgårdar 
ska innehålla ytor för rekreation och lek. På den förskolegård som anläggs på 
befintlig naturmark regleras att naturmark ska bevaras. Detta syftar till att bi-
behålla och skapa grönskande och varierande utemiljöer samt till att bidra till 
ekosystemtjänster avseende biologisk mångfald, dagvattenrening och lokal-
klimat.  

 
• Detaljplanen reglerar skydd av kulturvärden, rivningsförbud och varsamhet 

för att områdets historia ska vara fortsatt läsbar och för att skydda kulturhi-
storiska värden. Dessa bestämmelsers innebörd beskrivs närmare under ru-
briken Kulturhistoriska värden. 
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• Detaljplanen reglerar genom skyddsbestämmelser gränsvärden och tekniska 
lösningar för att skydda mot buller och risk för olyckor kopplade till väg och 
järnväg.  

 
• Detaljplanen reglerar genom användnings- placerings-, utformningsbestäm-

melser bottenvåningars utformning avseende lägen för kommersiella lokaler, 
transparanta fasader, att entréer ska placeras mot allmän plats, att byggnader 
ska placeras i gräns mot gata och balkongers utbredning. Dessa syftar till att 
skapa förutsättningar för levande och trygga stadsrum. Dessa bestämmelsers 
innebörd beskrivs närmare i tabellen nedan.  

 
 
Avser Be-

teck-
ning 
 

Bestämmelseformulering och förklaring 
 

GATA 3, sär-
skild best. Kv 
N, Kv G 
 

 Balkonger/burspråk som vetter mot GATA 3 ska placeras med en fri 
höjd ovan mark om minst 5 meter, resp. Byggnad får endast uppföras 
med en fri höjd om 5 (resp. 6) meter över mark (f6) 
Bestämmelsen syftar till att upprätthålla fri höjd för fordon.  
 

Generell be-
stämmelse 

 Balkonger/burspråk som kragar ut över allmän plats ska ha en minsta 
fri höjd om 4 meter ovan mark.  
Bestämmelsen syftar till att öka rymd i gaturummet på fotgängarnivå 
och öka graden av offentlighet 
 

Generella best. 
(särskild best. 
innergårdar och 
huvudgator)  

samt f7 Balkonger/burspråk får kraga ut max 1,4 meter/resp.0,6 meter från 
fasadliv om ej annat anges. Balkonger/burspråk som kragar ut över 
allmän plats ska ha en minsta fri höjd om 4 meter ovan mark.  
Bestämmelsen syftar till att öka rymd i gaturummet på fotgängarnivå 
och öka graden av offentlighet. Balkongdjupet inskränks till 0,6 meter 
utmed huvudgator och 1,4 meter för övrigt. Undantag medges på 
innergårdar utan direkt kontakt med gaturummet (Balkong/Burspråk 
får kraga ut mer än 1,4 meter från fasadliv, f7) 
 

Generell be-
stämmelse  
(särskild best. 
Kv IH) 
 

samt f4 Huvudentréer ska vändas mot allmän plats. Gäller ej skola.  
Bestämmelsen syftar till att styra gångflöden till allmän plats och öka 
graden av offentlighet och trygghet på allmän plats. Byggnader inom 
kvarter IH har fasad mot två gator och entré ska finnas åt båda håll 
(Entré ska finnas mot GATA 2 och GATA 3, f4) 
 

Generell  
bestämmelse 
 

 Minst 50% av varje bostadsgårds yta ska vara planterad eller gräsbe-
lagd. Underbyggda gårdars bjälklag ska konstrueras så att den kan 
0,8 meters jorddjup på 50 % av den underbyggda gårdsytan. Bo-
stadsgård ska innehålla ytor för rekreation och lek. Planteringsytor 
på komplementbyggnad eller skärmtak räknas ej.  
Bestämmelsen syftar till att säkerställa grönska och boendekvalitet 
bl.a. för barn 

   
Generell  
bestämmelse 
(Särskild be-
stämmelse 
GATA 3 och ¤) 
 

f1 Minst 50 % av fasadens totala längd i bottenvåning (första våning 
med golvnivå ovan mark) mot allmän plats ska vara glasad med 
högsta tillåtna bröstningshöjd 1 meter över marknivå intilliggande 
allmän plats. Fasad vid bostad i bottenvåning samt vid garageinfart 
räknas ej. Bestämmelsen syftar till att utforma bottenvåningarna 
transparanta för livlighet och trygghet i gaturummet. Fasad vid bostad 
i bottenvåning samt vid garageinfart räknas ej. 
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Fasader mot 
allmän plats, 
utvalda lägen 
 

 Minst 50 % av fasadens totala längd i bottenvåning (första våning 
med golvnivå ovan mark) mot allmän plats ska vara glasad med 
högsta tillåtna bröstningshöjd 1 meter över marknivå intilliggande 
allmän plats. Fasad vid bostad i bottenvåning samt vid garageinfart 
räknas ej. Bestämmelsen syftar till att utforma bottenvåningarna 
transparanta för livlighet och trygghet i gaturummet. Fasad vid bostad 
i bottenvåning samt vid garageinfart räknas ej. 
 

Generell be-
stämmelse 
 

f1 Minst 50% av fasadens totala längd i bottenvåning mot allmän plats 
ska vara glasad i med en lägsta bröstningshöjd 80 cm över intillig-
gande marknivå.  Entréer ska placeras mot allmän plats. 
Bestämmelsen syftar till att skapa lokallägen och utforma bottenvå-
ningarna transparanta för livlighet och trygghet i gaturummet 
 

Del av byggnad 
mot gata, ut-
valda lägen  
 

e2 Bottenvåning ska utgöras av lokaler för centrumverksamhet mot all-
män plats. Minst 50 % av fasadens längd mot allmän plats ska vara 
glasad med en högsta tillåten bröstningshöjd 80 % över intilliggande 
marknivå 
Bestämmelsen syftar till att byggnad ska innehålla publika lokaler i 
utvalda lägen för att eftersträva en levande och blandad stadsmiljö 
med närservice. Se även f1  
 

Byggnader 
utmed Gata 3 

p1 Byggnad får placeras max 0,3 meter från GATA 3 
Utmed Gata 3 (”Gröna gatan” ovan intunnlingen) eftersträvas att 
byggnad ska stå i fastighetsgräns. Intunnlingen är välvd, och planbe-
stämmelsen syftar till att möjliggöra linjär fasad mot den välvda an-
vändningsgränsen 
 

Utmed gata 4 i 
planens södra 
del och vid 
torget mellan 
Kv G/IH 
 

p3, p4, Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot GATA 2 och TORG resp 
Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot GATA 2 Utmed Gata 4, 
som är huvudgata, ska byggnad stå i fastighetsgräns. Utmed Torg och 
Gata 2 på norra sidan ska byggnad stå i fastighetsgräns 

 

Byggnad i Kv 
G 

f8 Översta våningen ska vara indragen minst 2m från fasadliv mot all-
män plats 
Bestämmelsen syftar till en väl avvägd volymbildning mot gata.  
 

Kv L och M f4 Trappa eller passage ska uppföras för att möjliggöra gångtrafik ge-
nom kvarteret.  
Bestämmelsen syftar till att skapa ett mellanrum i den långa fasad-
linjen i de två kvarteren, samt möjliggöra passage genom parkering 
 

Kv L och M f9 Utöver angiven nockhöjd får länkbyggnad uppföras med en högsta 
byggnadshöjd om +50 meter över angiven nollnivå med en högsta 
BTA om 50 m2 per våningsplan.  
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra en länkbyggnad mellan Kvar-
teret Origo och Kv L och M.  
 

Kv M e3 Största tillåtna BTA per våning över +20 meter över nollplanet får 
inte överstiga mer än 80 % av ytan inom egenskapsgräns 
Bestämmelsen syftar till att begränsa volymen på högdelar i Kv M av 
kulturhistoriska skäl, syftet är att byggnaden Stora Blå ska skymta 
fram. Samtidigt medges möjlighet att gestalta volymen friare inom 
egenskapsgräns.  
 

Bostadsgård 
mot GATA 3 

f3 Bostadsgård. Nivå på gården ska vara högre än nivå på GATA 3 intill 
kvarteret, men ej högre än 1,3 meter än GATA 3 intill kvarteret  
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att nivå på bostadsgårdar som 
vetter mot GATA 3 (”Gröna gatan”) har en nivå som markerar gräns 
utan att en vägg som är högre än 1,3 (ögonhöjd) byggs utmed gata.  
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Generell be-
stämmelse 

e1 Största sammanlagda bruttoarea för byggnad ovan mark. Bruttoarea 
för komplementbyggnader och underbyggda gårdar räknas ej. Tek-
niska installationer och förråd inom vind under sadeltak räknas ej. 
Hisstoppar och tekniska installationer över taknivå räknas ej. För 
våning vars golv ligger delvis under mark räknas del av våning som 
ligger inom 10 meter (mätt vinkelrätt från ytterväggens utsida) från 
yttervägg som inte gränsar mot annan byggnad och vid vilken golvet 
ligger i nivå med eller över anslutande marknivå. 
  
Illustration beräkning av våning vars golv som ligger delvis under 
mark: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

10 m 

/ 
lO_m / 

,/ 
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Planens bebyggelseförslag - delområde Väst 
 

 

Fig. 21: Strukturplan, delområde Väst  
 
Planförslaget innebär att Solna Business Park och Solna strand i Solna kan länkas 
ihop med Sundbybergs centrumområde till en sammanhängande stadsmiljö med 
funktionsblandad bebyggelse och nya stadsrum. I Sundbybergs kommun pågår ett 
planarbete som innebär att järnvägen däckas över och en ny stationsbyggnad uppförs 
med entré mot ett nytt torg som kommer att angränsa till planområdet. Spårområdet 
mellan Ekensbergsvägen och Frösundaleden sänks och förläggs i tråg. Ekensbergs-
vägen förläggs i marknivå och trafikplatsen som idag utgörs av Järnvägsgatans u-
sväng tas bort och bebyggs. Ekensbergsvägen dras om, parallellt med Swedbanks 
kontor och kopplas till Landsvägen via Cirkusgränd.  
 

En ny stationsbyggnad tillkommer som möjliggör en ny entré till Sundbybergs stat-
ion. En ny gångbro anläggs över spåren. På den norra sidan om spåren öppnas en ny 
stationsentré i Solna Business Park vid nuvarande Englundavägen. Framför denna 
anläggs en ny torgyta som planeras med en s.k. shared space-lösning med gångfarts-
trafik. Torget planeras med planteringar och sittplatser. Englundavägen kopplar ihop 
Ekenbergsvägen och Svetsarvägen.  Tvärbanans bro över spårområdet blir kvar.  
 
 

Sundby
berg sin 

Torg 

Stationsentre e 

Stråk 

I 
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Fig. 22. Planförslaget vy från sydväst 
 
En ny kontorsbyggnad möjliggörs i korsningen Ekensbergsvägen/Englundavägen 
när Järnvägsgatans u-sväng rivs. Byggnaden föreslås uppföras som tre volymer som 
dockar i varandra och har tre olika nivåer; 5, 7 och 11 våningar. Mot järnvägen kan 
byggnaden bli som högst. Mot den befintliga byggnaden som inhyser Arvid 
Nordqvists kafferosteri tillåts 5 våningar. Byggnaden har tre fasader och tre hörn. I 
varje hörn mötes två volymer och bildar en vinkel kring en entréplats. Här planeras 
lokaler med ingång från entréplatserna, vilket säkertställs med planbestämmelse (e2). 
Byggnadens huvudentré är vänd mot järnvägen/Järnvägsgatan. Parkering sker i ned-
sänkt garage. En ny gång- och cykelkoppling föreslås mellan ny byggnad och Arvid 
Nordqvists kafferosteri för att möjliggöra en gen koppling mellan den nya stations-
entrén och Sturegatan.  
 
Delar av fastigheten Verkmästaren 4 omfattas av planförslaget och föreslås tas i an-
språk för allmän plats för gång- och cykelväg, gator och torg. Den ianspråktagna 
marken består huvudsakligen redan idag av gata, planlagd som kvartersmark.  
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Fig 23: Vy från öst med förslag till ny kontorsbyggnad, Kv K, som huvudmotiv. (Bild: AIX Arkitek-
ter), Sektion genom Kv K, skala 1:1250. 
 
På den södra sidan om spåren ansluter en ny gångbro norr om Swedbanks kontors-
byggnad. Framför denna planeras den omdragna Ekensbergsvägen till Cirkusgränd 
och Lokstallet. En ny busshållplats längs sträckan möjliggör omstigning till stads-
buss. Utmed den nya gatan och fastigheten Stenhöga 1 möjliggörs nya byggnader i 
långsmala kvarter för kontor.  
 
Kontoren i Kv. L och M föreslås länkas till befintlig bebyggelse i den nedersta vå-
ningen, samt - för Kv L - genom en länkbyggnad i övriga våningsplan och möjliggör 
en utvidgning av befintlig verksamhet. I kvarter L, längst åt väster trappar byggna-
den ned i höjdled, från som högst 10 våningar, mot en platsbildning vid korsningen 
Cirkusgränd/Ekensbergsvägen där volymen endast är två våningar. 
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Fig 24: Kv L. M och N och Sundbybergs station södra utgång 
 
Inom fastigheten Stenhöga 1 finns den befintliga byggnaden ”Stora Blå” som är kul-
turhistoriskt värdefull. Halva denna byggnad som använts som lagerlokal har nylig-
en rivits för att ge plats åt ett nytt kontorshus som planeras inom fastigheten inom 
ramen för gällande detaljplan.  
 
För att den historiska miljön ska vara fortsatt avläsbar från norr, föreslås kvarter M, 
framför Stora Blå, delas in i relativt korta sektioner med olika byggnadshöjd (mellan 
4 och 9 våningar), så att Stora Blå blir synlig och närvarande sett från spårområdet 
och Solna Business Park. De högsta delarna i den nya bebyggelsen föreslås få 
samma höjd som Stora Blå för att den befintliga strukturen ska vara fortsatt avläsbar. 
En flexibilitet med hjälp av planbestämmelsen, e3, har lagts in i de delar som möj-
liggör högdelarna, den innebär att ytan endast får bebyggas till 80% vilket gör att 
volymerna kan formas på en fritt men ändå begränsat sätt.   Kvarteret i öster begrän-
sas i byggnadshöjd till 8 våningar för att något anpassas till intilliggande bebyg-
gelse. De långsmala kvarteren delas av två passager. 
 
Inom denna del av planområdet finns äldre bebyggelse kopplade till järnvägen från 
förra sekelskiftet. Bebyggelsen utgörs av ett lokstall, ett vattentorn och en vändskiva 
för lok. Bebyggelsen har stor betydelse för att förstå områdets utveckling och tids-
djup. Bebyggelsen bedöms som särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt och 
skyddas mot förvanskning och rivning i planen. Läs mer om detta under rubrik Kul-
turmiljö.   
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Fig 25. Kv L. M. N, Bebyggelseförslag på Solna strand-sidan. Ovan: Vy från nordöst. Nedan t.h.: Vy 
från ovan, nord. Nedan t.h.: Sektion nord-sydligt snitt genom lågdel med högdel bakom och bef. 
byggnad till vänster, sektion i skala 1:1250 (Bilder: AIX Arkitekter) 
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Planens bebyggelseförslag - delområde Mitt 
 

 
Fig. 26. Strukturplan, delområde Mitt  
 
Övergripande struktur 
 
Planförslaget innebär att spårområdet som skiljer Skytteholm på den norra sidan från 
Huvudsta på den södra sidan kan överbryggas och Skytteholm och Huvudsta flätas 
ihop till en sammanhängande stadsväv genom en ny funktionsblandad kvartersstruk-
tur, ett finmaskigt gatunät och integrerade stadsrum.  Inom den nya stadsdelen med-
ges bostäder, centrumändamål, kontor, förskolor och parker och torg.  
 
Två gröna stråk ingår i planområdet. Det ena är det befintliga Skytteholmstråket 
mellan Skytteholmsparken och Huvudstafältet, som är ett viktigt grönt kommunikat-
ions- och socialt stråk. Skytteholmstråket omformas inom planområdet; bland annat 
ersätts befintlig gång- och cykelpassage under järnvägen med en passage över in-
tunnlingen via en sluttande park och en stor allmän trappa.  Det andra är ett nytt 
grönt stråk som planeras på intunnlingen i öst-västlig riktning. De två stråken kopp-
las ihop i områdets östra del uppe på intunnlingen. 
 
Området får ytterligare en ny nord-sydlig koppling, via ett stråk i områdets mitt som 
kopplar till Framnäsbacken i norr och söderut övergår i ett gång- och cykelstråk som 
planeras i riktning mot Huvudsta centrum. I Öst-västlig riktning planeras ytterligare 
en gata i öst-västlig riktning, en huvudgata som kopplas till Huvudstaleden i väster 

, ____ _ ~-
I 
I 

----J 

\ 
_\ 
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och Oskarsrogatan i öster. Ett i övrigt finmaskigt nät av lokalgator och gång- och 
cykelbanor skapas.  
 
Bebyggelsen organiseras kring intunnlingen av järnvägen i 6 bostadskvarter och 2 
kontorskvarter. I två av bostadskvarteren inryms förskolor.  Totalt möjliggörs cirka 
1400 nya bostäder. Området har betydande höjdskillnader. Bebyggelsen och gatorna 
utformas för att göra nivåskillnader mjuka med jämna lutningar, souterrängbyggna-
der och terrasseringar.  Sammantaget ansluter den nya stadsdelen till det befintliga 
områdets topografiskt skiftande karaktär.  
 
De nya parkerna, trädplanteringar utmed de flesta gatorna och planterade gårdar 
förväntas tillföra lummig grönska och bidra till ett bra lokalklimat.  
 

 
 
Fig 27. Illustrationsplan (Bild: AIX Arkitekter) 

Fig 28. Landskapsektion genom Skytteholmstråket: (Bild: AIX Arkitekter) 
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Fig 29.”Gröna gatan”, vy från väst (Bild: AIX Arkitekter) 
 
Allmän plats - Stadsrum 
 
”Gröna gatan” 
Ovanpå intunnlingen av järnvägen anläggs en ny allmän gata med mycket inslag av 
grönska. Gatan kommer att bli ett lugnt grönt stråk med generösa gångytor och sitt-
platser i grönskan.  Gatan kommer att komplettera bostadsgårdarnas utemiljöer och 
samtidigt bli ett allmänt tillgängligt promenadvänligt gaturum att röra sig i som 
kopplar ihop Skytteholmsstråket, Frösundaleden och områdets nya lokalgator.  
 

 
 
Figur 30. Plan och sektion genom ”Gröna gatan” 
 
”Gröna gatans” stadsrum ramas in av mestadels nya byggnadskvarter. Öppningar 
mot bostadsgårdar, och det anslutande finmaskiga lokalgatunätet ger stadsrummet 
karaktären av luftighet och öppenhet. Gatan avslutas österut med ett kvarter som 
sträcker sig över stadsrummet. Kvarteret bildar i de övre våningarna en fond åt 
stadsrummet. Samtidigt släpps ”Gröna gatan” fram under överbyggnaden och sikt-
linjen hålls fri utmed järnvägens sträckning i landskapet.   
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”Gröna gatan” är indelad med ett brett grönt stråk i mitten med planteringar, träd, 
sittplatser och en gångbana. Utmed sidorna anläggs enkelriktade angöringsvägar och 
kantstensparkeringar och en gångzon intill byggnaderna. Publika lokaler i kvarterens 
hörnlägen, entréer till bostäder och förskola samt balkonger skapar livlighet och 
trygghet i stadsrummet. Lokaler, entréer och balkongernas form säkerställs och re-
gleras med planbestämmelser. Angöring till förskolan sker från ny lokalgata (Gata 
9). Hastigheten på ”Gröna gatan” förutsätts med ovanstående utformning bli låg.  
 

 

Figur 31. Sluttande parken, vy från Huvudstafältet upp på intunnlingen. (Bild: AIX Arktiekter) 

 

 
Figur 32. Plan och sektion genom sluttande parken, snitt i syd-nordlig riktning 
 
 

. ' 
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Skytteholmstråket 
Skytteholmstråket sträcker sig genom Huvudsta och Skytteholm och utgör ett viktigt 
socialt stråk och ett signifikant landskapsrum. Järnvägen utgör en visuell och prak-
tisk barriär i landskapsrummet. I och med intunnlingen av järnvägen utgår den be-
fintliga gångpassagen under järnvägen. I planförslaget skapas istället en ny park som 
sluttar upp mot överbyggnaden på den södra sidan och på den norra sidan anläggs en 
bred trappa och ett nytt torg. I mötet mellan Skytteholmsstråket och ”Gröna gatan” 
uppe på intunnlingen blir siktlinjerna långa i alla fyra väderstreck och det blir möj-
ligt att överblicka Skytteholmsstråkets landskapsrum åt både norr och söder.  
 
Den nya parken sluttar mot söder och kommer att få goda solförhållanden. Parken 
kantas av nya byggnadskvarter som är placerade så att parkrummet öppnar sig mot 
söder, smalnar av uppe på intunnlingen och öppnar sig igen åt norr i riktning mot 
Skytteholmsparken.  Lokaler i bottenvåningarnas hörnlägen och entréer, säkerställs 
med e2 och f1 bestämmelser, mot den sluttande parken skapar livlighet och trygghet 
åt parkrummet. Parken blir grönskande med träd och planteringar, och förses med 
sittplatser, lekplats och tillgänglig gångväg.  
 
Trappan på den norra sidan av intunnlingen blir generöst tilltagen med planteringar i 
terrasser och slänter. En allmän hiss kompletterar trappan. Nedanför trappan anläggs 
en ny torgyta. Den nya torgytan ansluter till platsen kring korsningen Ankdammsga-
tan/Framnäsbacken där det idag finns busshållplats och restauranger och caféer i 
bostadskvarterens bottenvåningar. Platsen med befintliga och nya funktioner har 
potential att utvecklas till ett grönt och befolkat torg.  
 
Nya publika lokaler skapas (e2-bestämmelse) i de nya byggnadernas bottenvåningar. 
Den nya torgytan får huvudsakligen funktion som flödestorg som fångar upp flera 
olika gångflöden och busshållplats.  
 

 
 
Fig 33: Plan och sektion genom dem södra huvudgatan  
 
Stadsgator  
I öst-västlig riktning parallellt med ”Gröna gatan” planeras en ny huvudgata om blir 
områdets viktigaste koppling avseende motortrafik. Gatan är utformad med generöst 
gaturum med bred möblerbar zon för gående på norra sidan, trädplanteringar, kans-
tensparkering, separerade cykelbanor och utrymme för buss. Gatan kantas av en tyd-
lig bebyggelsefront åt norr med kommersiella lokaler i bottenvåningarna. Åt söder 
möter gatan Skytteholmsparken, befintliga bostadsområden och förskoleområden 
och får därmed en grön lummig södersida. Förskoleområdet påverkas av gatan och 
det är viktigt att gränsen utformas på ett sätt som gynnar förskoleverksamheten med 
väl gestaltade funktioner i slänten upp mot gatan.  
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Det nya bebyggelseområdet planeras med flera lokalgator med inslag av publika 
lokaler i bottenvåningar och med träd, samt gång-och cykelkopplingar som gör om-
rådet lätt och trevligt att röra sig i.  
 
Kvartersmark – byggnader och gårdar 
 

 
 
Fig. 34: 8 st bostadskvarter och 2 st kontorskvarter tillkommer i delområde Mitt.  
 
Bebyggelsen organiseras kring intunnlingen av järnvägen. Mot Frösundaleden före-
slås två kontorshus. Söder om ”Gröna gatan” planeras fyra klassiska bostadskvarter 
med halvöppna gårdar, varav förskola möjliggörs i ett bostadskvarter. Norr om 
”Gröna gatan” föreslås ett långsmalt kvarter med punkthus och länkbyggnader samt 
ett bostadskvarter med integrerad förskola som föreslås få ett friare formspråk än 
övrig bebyggelse. Längst åt öster avslutas den nya stadsdelen av ett bostadskvarter 
som sträcker sig över hela intunnlingen.  
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Kontorskvarter A och B 
 

 
 
Fig 35. Ovan t.h.: Kontorskvarter A och B vid Frösundaleden, vy från väst. Nedan: Sektion genom Kv A och B, 
skala 1:1250.   
 
I korsningen Frösundaleden/”Gröna gatan” föreslås två kontorskvarter. Varje kvarter 
rymmer en kontorsbyggnad. Entréer till byggnaderna förläggs mot ”Gröna gatan”. 
Byggnaderna möter storskaliga byggnadsvolymer som planeras i Solna Business 
Park på andra sidan av Frösundaleden. Frösundaleden får ett tydligare gaturum med 
byggnader på båda sidor.  
 
Kvarter A föreslås uppföras som ett punkthus som är utformat som två volymer som 
dockar i varandra, 6 resp. 9 våningar höga. Byggnaden placeras intill ”Gröna gatan”. 
Åt öster får kvartereten markyta som kommer att kunna komplettera den lokal som 
planeras i byggnadens sydöstra hörn och kommer att kunna användas för till exem-
pel uteservering. Utmed kvarterets nordvästra sida kommer att finnas en zon med 
parkmark mellan den nya byggnaden och den befintliga fastigheten Ingenjören 3 & 
4. Inlastning och åtkomst till elnätstaton sker från angöringszon utmed Frösunda-
leden.  
 
Kvarter B föreslås uppföras i sex våningar mot gata och en indragen sjunde våning.  
I korsningen ”Gröna gatan” och gata 6 planeras lokaler för centrumändamål i bot-
tenvåningen. Byggnaden placeras intill ”Gröna gatan”. Åt öster planeras en markyta 
som tillhör kvarteret och som kan användas för centrumverksamhet i intilliggande 
lokal och för dagvattenhantering. I Kvarter B planeras parkeringsgarage som ska 
försörja båda kontorskvarteren.  
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Fig 36.  Frösundaleden enligt planförslaget. Vy från söder. Till höger syns förslag till ny bebyggelse enligt 
pågående angränsande detaljplan.  
 
Kvarter C, D, E, F:  Södra bostadskvarteren 
 

 
Fig 37. Ovan: Bostadskvarteren D, E, Vy från öst.  Sektion genom kvarteren, skala 1:1250. Nedan 
Sektion genom Kv C, D, E; F Skala 1:2500   
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Mellan ”Gröna gatans” södra sida och den nya södra huvudgatan planeras fem klas-
siskt formade kvarter för huvudsakligen bostäder. I ett av bostadskvarteren, Kv F, 
finns en förskola integrerad, som möjliggör 4-5 avdelningar. Kvarteren uppförs med 
varierad skala mellan huvudsakligen 6 och 7 våningar över mark, två högdelar får 10 
våningar. Längst i öster har bostadskvarteret områdets högsta del i sitt syddöstra 
hörn, det för att ge området en markkör vilken man kan ta sikte på i omgivningen. 
Kvarteren blir slutna åt tre håll och öppnar sig åt ett fjärde.  
 
De kvarter som kantar ”Gröna gatan” är kvarter D, E, F och G. Dessa har sin öppna 
sida mot ”Gröna gatan”, mot vilken kvarterens norrvända gavlar tecknas och i mitten 
av varje kvarter; ett fristående punkthus. Bostadsgårdarna länkas ihop med ”Gröna 
gatan” gaturum. Bostadsgårdarna möter gatan med en mindre nivåskillnad som ut-
formas med trappor, ramper och lägre socklar. Kvarter C avslutar stadsdelen åt syd-
väst och har en öppning mot lokalgatan västerut.  
 
Kvarteren föreslås delas in i moduler av olika höjd med ett till två trapphus i varje. 
Mot södra huvudgatan tecknas södervända husgavlar med valmade tak i kvarterets 
hörn och mellan dessa en något lägre byggnadsvolym med terrass på taket. I kvarter 
D planeras en variation på detta motiv med ett lite högre punkthus i sydvästra hör-
net.  
 
På grund av topografin i området har gatorna märkbara lutningar i alla väderstreck 
och bottenvåningarna kommer att växla karaktär i fasad mot gata beroende på hur 
mycket av bottenvåningen som hamnar under respektive över marken. Bostadshu-
sens huvudentréer vänds mot gatorna och i hörnlägen planeras lokaler med glasade 
fasader för kommersiell verksamhet eller bostadskomplement. Bostäder i bottenvå-
ningar får varierande nivå på färdigt golv, som lägst 0,5 meter över gatan. Golvnivå-
erna i kvarteren regleras med planbestämmelser där dessa har anpassats utifrån för-
utsättningarna och nivåerna på golven i bottenvåningarna varierar mellan 0,5 meter 
till 1,0 meter. 
 
Kvarteren föreslås få helt eller delvis nedsänkta garage, beroende på topografin. Bo-
stadsgårdarna förläggs ovanpå garage på terrassbjälklag och planteras. Dagvatten-
hantering sker genom fördröjning på gårdarna.  
 
Balkonger och burspråk tillåts kraga ut över hela ”Gröna gatan” med en fri höjd om 
minst 5 meter. Över övriga allmänna platser tillåts balkonger och med en fri höjd om 
minst 4 meter. Mot södra huvudgatan får balkonger kraga ut max 0,6 meter från fa-
sadliv och över övriga gator och förgårdsmark max 1,4 m från fasadliv. Utmed de 
mindre lokalgatorna utformas bostadskvarteren med 1 meter förgårdsmark för att 
dels ta om hand om dagvatten och dels omhänderta den socklar som blir längs med 
kraftigt lutande gator. Mot Södra huvudgatan och mot ”Gröna gatan” står byggna-
derna i fastighetsgräns mot gata.  
 
Parkering sker i garagen som angörs från lokalgatorna. Viss cykelparkering anord-
nas på gård, och viss inne i garagen. 
 
 
 



  42 (111) 
 

  

 
 
Fig 38.  Kvarter E och södra huvudgatan. Vy från sydväst.  
 
Kvarter H, I, J:  Norra Bostadskvarteren 
 

 
Fig 39.  Ovan t.h. Kvarter H, I och J, vy från söder. Nedan: Sektioner genom kvarteren. Skala 1:1250.  

-- · 
Sektion J 
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På norra sidan om ”Gröna gatan” föreslås kvarter med en öppnare struktur än på den 
södra sidan.  
 
Kvarter IH, som i samrådsförslaget utgjordes av två kvarteret har utvecklats till ett 
enda kvarter som består av 4 punkthus med varierande utbredning i plan och variat-
ion i höjd mellan 8 och 10 våningar. Hela kvarteret står in mot intunnlingen och 
byggnaderna blir souterrängbyggnad i de nedersta våningarna. Mellan varje punkt-
hus föreslås en länkbyggnad i två - tre våningar. Dessa har en sida mot intunnlingens 
väg och en fasad mot Framnäsbacken. Taken bildar bostadsgårdar som ligger 0,5 
meter över ”Gröna gatan” nivå. Punkthuset längst i öster står intill torget vid Ank-
dammsgatan/Framnäsbacken och kommer att ha en lokal för centrumändamål vid 
torget.  
 
Entréer föreslås i punkthusen mot ”Gröna gatan” och mot norr och den nya Gata 9. 
Bostäder i bottenvåningar ligger på varierande nivå över gatan., längs den norra si-
dan ligger de som lägst på 0,5 meter och på södra sidan 0,8 meter.  Balkonger med-
ges till en lägsta frihöjd av 5 meter mot ”Gröna gatan” och minst 4 meter över öv-
riga allmänna platser.   
 
Ett garage som sträcker sig under båda kvarteren föreslås i två våningar, det får dock 
inte ligga hela vägen ut till fasad mot Framnäsbacken utan de fasaderna ska vara 
uppglasade och bidraga till gatumiljön.  
 
Inom kvarter J planeras ett bostadshus med integrerad förskola i en friare form. En 
hexagonformad högre del åt öster möter den nya gata 8 i 8 våningar.  Byggnaden 
ligger i souterräng och möter gårdens olika nivåer i olika våningsplan. Byggnaden 
kommer att inrymma bostäder och förskola.  En lägre del åt väst föreslås bli 3 vå-
ningar och inrymma förskola.  Kvarterets volymer frigör sig från övrig kvarterstruk-
tur, ställs mer fritt i stadslandskapet och har ett annorlunda formspråk i den annars 
strikta strukturen.  
 
Fastigheten dimensioneras för en förskola för 6-8 avdelningar. Förskolan ska, med 
anledning av den långa planeringsperioden, kunna ställas om till skola om förskole-
behovet skulle minska och skolbehovet öka i framtiden. Förskolegården upptar 
större delen av gården, cirka 2000 m2. Förskolegården behåller naturmarkskaraktä-
ren som finns i området och befäster det grönområde som finns idag vid Fram-
näsbacken. Gård till bostäderna är möjlig att anordnas både på marknivå och på ta-
ket på den låga bygganden. Förskolan angörs från ”Gröna gatan”, inlastning sker 
från gata 8 och personalparkering anordnas vid Framnäsbacken. Parkeringsmöjlig-
heter inryms i övriga nya kvarter alternativt längs gatorna i området. 
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Fig 40. Vy från Skytteholmsparken söderut. Den nya trappan, Kv IH och till vänster syns Kvarter G.  
 
Kvarter G – Kontor /bostäder 
 

 
Fig 41. Ovan t.v. Kvarter G vy från väst. Nedan Sektion genom kv. G. Skala 1:250.  

Sektion J Sektion H 

Sci<tion I 
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Längst åt öster i stadsdelen föreslås ett stort kvarter för bostäder som sträcker sig 
över intunnlingen. På den södra sidan om intunnlingen är kvarteret konformat i plan 
och är som smalast mot söder. På så sätt vidgar sig parkrummet åt söder. Mot park-
rummet öppnar sig kvarteret genom ett släpp mellan byggnader som ger gården kon-
takt med parken. Här planeras en trappa mellan park och gård. Kvarteret varierar i 
höjd mellan huvudsakligen 6 och 8 våningar. I kvarterets sydöstra hörn finns en 
högre del i 12 våningar som möter Huvudstafältets öppna landskapsrum.  
 
På den norra sidan är kvarteret kortare och möter Ankdammsgatan och den norra 
trappan. Här är kvarteret u-format, 9 våningar högt och med öppning mot ”Gröna 
gatan”.  
 
Mellan den södra och den norra sidan planeras en byggnadsvolym i 3 våningar som 
länkar ihop den norra och den södra sidan av kvarteret. Byggnaden lämnar en fri 
höjd över intunnlingen i två hela våningshöjder. ”Gröna gatan” fortsätter under 
byggnaden och avslutas med en plattform över spåren och siktlinjen hålls fri utmed 
järnvägens sträckning i landskapet. ”Gröna gatan” under byggnaden blir allmänt 
tillgänglig. Huvudentréer är vända mot ”Gröna gatan”. Bostäder placeras med golv-
nivå minst 1 meter över allmän plats.  Entréer finns också vid Ankdammsgatan och 
parken. Angöring sker till garage i två plan från Oskarsrogatan.  
 
Kvarteret kommer att kunna ses från långt håll och markera övergången över järn-
vägen och avsluta ”Gröna gatan” stadsrum. I bottenvåningarna möter kvarteret Skyt-
teholmsstråket med transparanta bottenvåningar.  
 

 
 
Fig 42 Ankdammsgatan enligt planförslaget, vy från öst. Till väster syns Kv G.  
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Solstudier och dagsljusstudier 
 

 
 
Fig 43. Solstudier vid sommarsolstånd och vårdagjämning.  
 
Solstudier har tagits fram för delområde mitt. De visar att påverkan på befintlig be-
byggelse är låg. Kv. Ingenjören 3 & 4 får viss gårds- och fasadskuggning på efter-
middagen. De nya bostadsgårdarna blir solbelysta under del av dagen.  
 
Dagsljusstudier – Kv Ingenjören och Kv Timmermannen 
 
Simulering av dagsljusstudier (VSC - Vertical Sky Component) har genomförts för 
att utvärdera tillgång till dagsljusförhållandden på tillkommande och ny bebyggelse 
utmed fasad. Skalan anger riktlinjer där 20 procent, grön zon, är ytor som har höga 
förutsättningar för att klara dagsljuskravet i Boverket Byggregler (BBR). Blå zon 
anses också som goda, men där kan det behöva kompletteras med exempelvis större 
fönster vid nyproduktion för att kunna uppfylla kraven i BBR. 
 
Dagljustillgången kommer fortsättningsvis att vara god utmed hela fasaden. 
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Timmermannens södra gavel och nedersta påverkas av tillkommande bebyggelse 
men uppskattas fortsättningsvis ha god tillgång till både av dagsljus och direkt sol-
ljus. 

 
Fig. 44. Dagsljusstudier, t,v, Kv Ingenjören, t.h. Kv Timmermannen 
 

Planens bebyggelseförslag delområde Öst 
 

 
 

 
 
Fig 45. Strukturplan för delområde Öst. Ovan: sträcka från tunnelmynning till befintligt polishus. 
Nedan: Sträcka från befintligt polishus till Tomteboda bangård.  
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En ny pendeltågstation tillkommer väster om Huvudstabron med stationsentré mot 
Huvudstabron. Huvudstabrons blir densamma som idag. Cykelparkeringar kommer 
att anordnas utanför planområdet.  
 
Cykelvägen norr om spåren utmed fastigheten Albygård flyttas något norrut. Det 
nya läget för cykelvägen hanteras i angränsande pågående detaljplanearbete. Cykel-
kopplingen under bron på den södra sidan utgår och istället hänvisas cyklister till 
Oskarsrogatan. Den befintliga övergången i plan över spåren vid Huvudsta Torg 
stängs. I öster vid de nya anslutningsspåren vid Tomteboda stängs Hedvigdalsvägen 
för biltrafik. För cyklister tillkommer en plankorsning över spåren.  
 
 

 
Figur 46, Huvudsta station 
 

 
Fig 47. Huvudsta station, tidigt bebyggelseförslag, Vy från norr.  
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Gator, Trafik & Parkeringar 
 

Gång  
 

 

Fig 48. Gångstråk i planförslaget (Iterio) 
 
I samband med den föreslagna utbyggnaden tas några kopplingar bort men samtidigt 
skapas nya. Målet är att gångvägnätet ska vara gent, sammanhängande, trafiksäkert 
och orienterbart samt att det ska vara enkelt att ta sig till alla lokala målpunkter. Det 
råder dock stora höjdskillnader i området och vissa kopplingar måste lösas med 
trappor. Gångbanor ska ha en fri bredd om minst 2,5 m för att fungera väl och för att 
underlätta god drift. Stråk med höga flöden eller med hög potential till stadsliv i 
form av till exempel uteserveringar och vistelse ska göras bredare. Korsningspunkter 
på viktiga stråk, så som skolvägar, ska hastighetssäkras. 
 
Delområde Väst 
Gångstråket längs med den nya Ekenbergsgatan är viktigt för att koppla centrala 
Sundbyberg till Solna på båda sidor om järnvägen. Den nya stationsuppgången blir 
en viktig målpunkt för resenärer med målpunkt i Solna Business Park.  En ny gång- 
och cykelbro byggs över spåret vid Englundavägen. Öster om stationen förbättras 
gångstråket från Solna Business Park till Sundbyberg via Englundavägens koppling 
till Järnvägsgatan. Gångkopplingarna till Stenhögaområdet förbättras genom nya 
gångbanor längs järnvägen norrut mot Sundbybergs station och genom området ner 
mot Tritonvägen. 
 
Delområde Mitt 
Den föreslagna exploateringen öster om Frösundaleden utgörs främst av slutna 
stadskvarter med gångbanor längs gatorna. Gångnätet längs gatorna kopplar till 
större stråk längs Frösundaleden, söderut över Huvudstafältet, norrut via Ank-
dammsgatan och Skytteholmsparken samt österut via Oskarsrogatan och befintliga 
gångvägar under Storgatan. Befintlig tunnel under spårområdet mellan Huvudstafäl-
tet och Ankdammsgatan utgår och ersätts av ett nytt stråk över intunnlingen. Kort-
aste vägen blir det via en trappförbindelse, kompletterad med hiss, ner till Ank-
dammsgatan. En tillgänglighetsanpassad koppling över intunnlingen anläggs ca 200 
meter västerut via nya lokalgator till Framnäsbacken. Längs spårområdets norra sida 
flyttas befintlig gång- och cykelväg norrut. Stråket blir mycket viktigt som huvud-
saklig koppling till den nya pendeltågsstationen i Huvudsta. 
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Delområde Öst 
Befintlig plankorsning vid Bangatan över spåret slopas och gående hänvisas i stället 
till Huvudstabron vilket påverkar genheten i nätet. Befintligt gångstråk längs Hed-
vigsdalsvägen får delvis ny sträckning och framkomligheten påverkas av en ny 
spårkorsning i plan som förses med bomanläggning. Enligt Trafikverket kommer 
sträckan trafikeras av ca 5 tåg/dag i max 30 km/h. I och med den nya tunnelbanestat-
ionen i Södra Hagalund ökar stråkets betydelse. 
 
Cykel 
 

 

Fig 49. Cykelstråk enlig planförslaget 
 
Exploateringen påverkar flertalet cykelstråk i området. Cykelvägnätet ska liksom 
gångvägnätet vara gent, sammanhängande, trafiksäkert och orienterbart. Det är vik-
tigt att utformningskraven för de regionala- och huvudcykelstråken följs för att 
uppnå god standard. Det övergripande cykelnätet kompletteras med lokal infrastruk-
tur som matar till det övergripande nätet och säkerställer att det är möjligt att cykla 
säkert inom området och nå närliggande målpunkter. 
 
Bällstastråket föreslås gå via Landsvägen och koppla till Sundbybergsstråket i höjd 
med Frösundaleden i stället för via Ekensbergsvägen.  
 
Sundbybergsstråket får en ny sträckning då befintlig tunnel under spåren utgår och 
föreslås få en ny koppling via lokalgatorna i området och ansluta till Huvud-
stastråket utmed Frösundaleden. Huvudstastråket går idag på en gång- och cykelbro 
över spåren vid Frösundaleden. Bron byggs om i samband med exploateringen och 
ska utformas efter krav på regionala cykelstråk.  
 
Huvudstastråket går längs Frösundaleden. Stråket utformas som regionalt cykelstråk.  
 
Huvudcykelstråk 1 föreslås fortsätta på Storgatan till Huvudstabron för att sedan 
ledas via Oskarsrogatan och genom området till Frösundaleden. Stråket får en tydli-
gare koppling till Huvudstabron men blir mindre gent genom området.  

Huvudcykelstråk 3 

Hu\llJ<lcykelstråk 4 

Str!Jli. 4: AJ/ematlv strtJdm,ng 

Huvudcykelstråk 5 

Huvudcykelstråk 7 

HuvOOstastråket (r~ionatt stråk) 

Solnastråket (regionalt stråk) 

Sundbybergsstråket (regionalt stråk) 

Bätlstastråket (regionalt stråk} 

BlVlstastJål<et: Altematlv stracJunng 

Lokala stråk 

Alternativ strackning 

Plangrans 
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Huvudcykelstråk 3 påverkas av att ny plankorsning tillkommer på sträckan på grund 
av att ett nytt spår mot Tomteboda byggs.  
 
Huvudcykelstråk 4 påverkas av breddningen av spåren vid Huvudstabron och 
Frösundaleden samt exploateringen. Tunneln under Huvudstabron kommer att få en 
ny utformning men sträckningen behålls. Tunneln under Frösundaleden utgår och 
stråket korsar i stället Frösundaleden i plan och leds via en ny gc-ramp parallellt 
utmed järnvägen till Svetsarvägen.  
 
Delområde Väst 
Ny dubbelriktad lokal cykelbana föreslås längs med Ekensbergsvägen nya sträck-
ning till befintlig cykelbana längs Cirkusgränd samt för att knyta ihop de regionala 
Bällsta- och Sundbybergsstråken. Dessutom föreslås en dubbelriktad cykelbana 
längs Englundavägen/Järnvägsgatan, inklusive ny bro över järnvägen vid nya stat-
ionsuppgången, för att koppla Solna Business Park till centrala Sundbyberg och 
Solna strand. Ekensbergsvägens omdragning med ny trappförbindelse upp till 
Landsvägen skapar en omväg för cyklister längs Ekensbergsvägen. En alternativ 
koppling genom Sundbyberg utreds av Sundbybergs stad inom planen för detaljplan 
för Sundbybergs centrum. 
 
Delområde Mitt 
Lokal cykelinfrastruktur kompletterar de större stråk som går genom och runt den 
nya exploateringen. Främst längs ”Gröna gatan” på tunneltaket men även längs den 
nya huvudgatan utmed områdets södra kant. Nya lokala kopplingar skapas över Hu-
vudstafältet för att koppla till Göran Perssons väg i sydväst och mot befintlig park-
väg under Storgatan i sydöst. Befintliga underfarter vid Frösundaleden och Huvuds-
taleden utgår och de föreslås korsas i plan.  
 
Delområde Öst 
En ny plankorsning tillkommer på sträckan på grund av att ett nytt spår mot Tomte-
boda byggs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  52 (111) 
 

  

Kollektivtrafik 

 

 
Fig 51. Kollektivtrafik i området. (Iterio) 
 
Planområdet har god kollektivtrafikförsörjning sett till Trafikförvaltningens riktlin-
jer om gångavstånd. Det förbättras dessutom av tillkommande kapacitetsökning på 
Mälarbanan och tillkommande pendeltågsstation i Huvudsta 
 
Delområde Väst 
Solna Business Park har mycket god tillgång till kollektivtrafik då det ligger i direkt 
anslutning till Sundbybergs station samt ca 200 m från Sundbybergs centrum med 
ett utbud av regional- och pendeltåg, tunnelbana och bussar. Dessutom finns en 
tvärbanehållplats inom området och stombussar längs Frösundaleden. Tillgången till 
regional- och pendeltåg förbättras då Sundbybergs station flyttar söderut och nya 
entréer öppnas. Busstrafiken i området påverkas i hög utsträckning av pågående 
planarbete i Sundbybergs kommun.  
 
Delområde Mitt 
Den nya exploateringen kollektivtrafikförsörjs i första hand via busstrafik. Stombus-
sar trafikerar Frösundaleden i områdets västra kant och lokala busslinjer trafikerar 
Ankdammsgatan direkt norr om området samt Huvudstagatan i väster. Bussarna 
fungerar även som matning till närliggande spårtrafik. Lite längre bort men inom 
rimligt gångavstånd finns även spårtrafik. Inga nya busslinjer eller hållplatser plane-
ras inom eller genom exploateringen området i detta skede men huvudgatan söder 
om bebyggelsen planeras för framtida busstrafik och hållplatser.  
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Gatunät och trafikalstring 
 

 
Fig 52. Gatunät och trafikalstring. (Iterio) 
 
Delområde Väst 
Inom Solna Business Park förändras trafikföringen mellan Gränsgatan och Landsvä-
gen genom Ekensbergsvägens förändrade sträckning utmed Swedbanks kontor. 
Samtidigt förbättras den lokala kopplingen mellan Svetsarvägen och Järnvägsgatan 
då Englundavägen sammanbinds med Järnvägsgatan. En ny lokal angöringsgata 
parallellt med Ekensbergsvägen föreslås försörja det föreslagna kontorshuset. Den 
nya exploateringen söder om spårområdet försörjs primärt från en ny lokalgata som 
anslutning till både Elektrogatan och Cirkusgränd/Ekensbergsvägen. 
 
Delområde Mitt 
Området får sin huvudsakliga entré och trafikförsörjning från en ny anslutning till 
Huvudstaleden cirka 100 meter söder om korsningen med Frösundaleden. En ny 
huvudgata föreslås mellan de nya stadskvarteren och Huvudstafältet. Gatan kopplas 
sedan via Oskarsrogatan till Storgatan. Huvudgatan förbereds för framtida busstrafik 
och är möjlig att i framtiden koppla direkt till Storgatan österut. De nya stadskvarte-
ren försörjs av mindre lokalgator som i första hand är till för angöringstrafik även 
om det finns en lokal gatukoppling över tunneln till Ankdammsgatan via Fram-
näsbacken. Den nya lokalgatan över tunneln bör utformas för låga hastigheter och 
begränsad framkomlighet för att minimera risken för genomfartstrafik även om det 
anslutande gatunätet redan idag begränsar den möjligheten. På tunneltaket föreslås 
en enkelriktad slinga, för angöring till kvarteren, runt den vistelseyta som planeras i 
centralstråket. Gatan på tunneltaket är dimensionerad för BK2 och därmed är tung 
trafik inte tillåten. 
 
Delområde Öst 
Delar av Hedvigdalsvägen stängs för biltrafik, detta kan påverka åtkomsten till järn-
vägsanläggningen. Befintlig planskild gång- och cykelpassage för Hedvigdalsvägen 
påverkas inte avseende sträckning men det skapas dock en ny signal- och bomregle-
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rad plankorsning över det nya anslutningsspåret. Hur övergången ska utformas stu-
deras vidare.  
 
Trafikprognos 
De nya gator som tillskapas i området är framför allt lokala länkar i vägnätet. Dessa 
förväntas bli lågtrafikerade (ca 200 - 1500 f/d) och innehålla lokal trafik med mål-
punkter i respektive område. Ekensbergsvägen i Solna Business Park samt den nya 
lokala huvudgatan och Framnäsbacken vid Huvudstafältet kommer att bli de primära 
länkarna från respektive område till det övergripande vägnätet.  
 
Lokal alstring har genererats med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg och förde-
lats ut på det lokala gatunätet. På huvudnätet har antagits att den tillkommande be-
byggelsens alstring redan finns inkluderad i trafikprognosen.  
 
 

 
 
Fig 53. Gator i området. (Iterio) 
 
Flera olika typer av gator tillkommer. En ny lokal huvudgata, nya lokalgator samt en 
ny angöringsgata. Lokalgatorna kommer ha olika karaktär beroende på var i området 
de planeras. Del av Ankdammsgatan, Framnäsbacken, Ekensbergsvägen, Oskarsro-
gatan, Englundavägen och Järnvägsgatan byggs om.  
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Ny lokal huvudgatan i söder 
 

 
Exempel på ny lokalgata på södra sidan av intunnlingen 
 

 
Ny gata på intunnlingen 
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Parkering  
 
Parkeringstalen för området fastställs i samråd mellan byggherrar och Solna stad. 
Utgångspunkten är Solnas parkeringsnorm från 2014 som utvecklades under 2021. 
Parkering ska alltid anordnas på kvartersmark. Samutnyttjande, införandet av bil-
pool eller andra mobilitetstjänster kan påverka behovet av parkering. 
 
Cykelparkering 

Cykelparkering ska vara trygg och attraktiv. Den ska anläggas i cykelrum som är 
lätta att nå eller på innergård. Besöksparkering ska anordnas inom 25 meter från 
samtliga huvudentréer. Detaljerad planering och utformning av cykelparkeringsplat-
ser behöver arbetas in i samråd med tilltänkta exploatörer inför bygglov. 
 
Delområde väst - Solna Business Park och Solna strand 
Cykelparkering planeras intill båda entréerna på respektive sida om spåren vid 
Sundbybergs stations södra uppgång. Stationsnära cykelparkering planeras även 
inom planen för Sundbybergs centrum, bland annat med ett cykelgarage med infart 
från Ekensbergsvägen. Behovet av cykelparkering vid södra uppgången kan därför 
ses som ett komplement men det är ändock viktigt att tillgodose cykelparkering vid 
varje stationsentré. 
 
Delområde mitt 
Huvudsta stationsentré anläggs mot Huvudstagatans bro. Bron över spåren ska 
byggas om och arbete med att ta fram en detaljerad utformning av stationsentré och 
möblering pågår. I det arbetet är det viktigt att säkerställa att det finns tillräcklig 
tillgång på cykelparkering.  
 
Bilparkering 

Bilparkeringen kan anläggas i enskilda eller gemensamma garage. Samtliga platser 
på kvartersmark ska förberedas för elbil. Det ska vara möjligt att angöra samtliga 
huvudentréer i området inom 25 meter. Parkering för rörelsehindrade ska lösas på 
kvartersmark för bostäder och kontor.  
 
Delområde väst - Solna Business Park 
Parkering till den nya exploateringen sker i första hand i garage med infart från den 
nya lokalgatan nordväst om kvarteret. Angöring och besöksparkering kan även an-
ordnas längs den nya lokalgatan.  
 
Delområde väst - Solna strand 
Parkering till den nya exploateringen sker i första hand i garage med infart från den 
nya lokalgatan mellan bebyggelsen och spårområdet. Parkering hänvisas även till 
befintligt parkeringshus. Längs lokalgatan kan även angöring och besöksparkering i 
form av kantstensparkering anordnas. 
 
Delområde mitt - Intunnlingen 
Parkering till den nya exploateringen sker i första hand i garage med infart från om-
kringliggande lokalgator. Den planerade förskolan mot Framnäsbacken får anordnad 
angöring från lokalgatan som ansluter till gatunätet på intunnlingen. Den andra för-
skolan får angöring från ”Gröna gatan”. Angöring och besöksparkering anordnas i 
form av kantstensparkering längs de omgivande gatorna. Det kommer att skapas 
parkering längs med alla de nya gatorna och dem tillsammans med de befintliga ga-
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torna och närliggande parkeringsplatser ska tillgodose behovet av parkeringsplats i 
stort. 
 
 Kulturhistoriska värden  
 

 

Figur 54. Banvallen västerut från järnvägsövergången vid Huvudsta torg 
 
Järnvägsanläggningen 
 
Järnvägen har sedan 1800-talets slut präglat området. Den är ett tydligt inslag i 
stadsbilden längs hela sträckan och har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Också 
dess fysiska komponenter tillkomna under olika tider har ett kulturhistoriskt värde 
som stensättningar, broar och viadukter. De visar på järnvägens långa historia och 
kontinuerliga utveckling. De värden som järnvägen har bedöms i första hand ligga i 
att den finns på platsen och i andra hand i de fysiska spår som visar på dess historia i 
området. De två stationerna i Huvudsta från början av 1900-talet är rivna, och den 
enda järnvägsanknutna byggnaden inom bansträckningen är lokstallet intill Huvuds-
taleden, uppfört 1904. Den planerade järnvägsanläggningen påverkar områdets hi-
storiska läsbarhet främst genom intunnlingen av järnvägen i Huvudsta/Skytteholm.  
 
Delområde Väst  
 
Kvarteren direkt norr om spåren i Solna Business Park är bebyggda i 1960-talets 
början men drastiska ombyggnationer har gjort att de flesta byggnaderna helt förlo-
rat sin ursprungliga arkitektoniska form. Som helhet bedöms bebyggelsen ha låga 
värden. I stället är det enstaka byggnader med egna arkitektoniska, arkitekturhisto-
riska och industrihistoriska värden som bär området ur ett kulturhistoriskt perspek-
tiv. Arvid Nordqvists kafferosteri har ett symboliskt värde för platsen genom sitt 
exponerade läge intill centrala Sundbyberg och genom att sprida kaffedoft i området. 
Byggnaden ingår inte i planområdet men kommer delvis att skymmas av ny bebyg-
gelse sett från spårområdet.  
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Stora Blå (Stenhöga) uppfördes under 1970-talet har också ett symboliskt värde för 
platsen genom sin dominanta volym i stadsbilden och karaktäristiska blåa färg.  
Planförslaget innebär ny byggnation framför Stora Blå som delvis kommer att 
skymma den från spårområdet sett. För att Stora Blå ska bli fortsatt synlig och när-
varande delas den nya bebyggelsen in i relativt korta volymer med olika byggnads-
höjd. De högsta delarna i den nya bebyggelsen föreslås få samma höjd som Stora 
Blå för att den befintliga strukturen ska vara fortsatt avläsbar.  
 
Lokstallet 

I den framtagna antikvariska konsekvensanalysen (AIX 2022-05-23) framgår att 
Lokstallet utgör den högst klassade byggnaden inom området och den bedöms ha ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde. Det är den enda kvarvarande byggnaden som är 
uppförd innan 1900-talets mitt. Den representerar en epok i områdets historia som i 
övrigt är bortbyggd.  
 
Lokstallet med tillhörande vattentorn och vändskiva har försetts med skydds- och 
varsamhetsbestämmelser i detaljplanen. Lokstallet uppfördes 1904 och utökades 
1907, av det privata järnvägsbolaget Stockholms-Westerås-Bergslagenbolaget 
(SWB). Banan hade slutstation och stationshus i Huvudsta. SWB fick använda SJ:s 
anslutningsbana in till Stockholms central. Anläggningen utgörs av lokstall, vatten-
tornsbyggnad, vändskiva och vattenhäst. I en särskild tillbyggnad låg maskinrum 
med fotogenmotorer och oljerum. Lokstall eller lokstationer byggdes för underhåll 
och förvaring av lok.  
 
Miljön berättar om järnvägsbebyggelsen under ångloksepoken med de tidigare pri-
vatbanorna och om järnvägssträckningen som hade stor betydelse för Solna och 
Sundbybergs framväxande och utveckling. Byggnaderna har givits en arkitektoniskt 
väl genomarbetad form, troligen av arkitekten Erik Lallerstedt, och är exteriört 
mycket välbevarade. Både lokstall, vattentornsbyggnad och fungerande vändskiva 
finns idag bevarade i ursprungligt läge, vilket gör att bebyggelsemiljön på ett tydligt 
sätt förmedlar sin historia. Delar av interiören har bevarats med bland annat järn-
vägsspår in i lokstallet och rumsvolymerna med viss inredning, som räls, äldre be-
tonggolv och väggar med äldre ytskikt som smutsats av ånglokens rök. 

Lokstallet är idag en av få äldre miljöer som finns kvar i området och är därför av 
mycket stor betydelse på ett lokalt plan för att förstå områdets utveckling och plat-
sens tidsdjup.  

Lokstallet 
Lokstallet är en halvcirkelformad byggnad med tak av svart papp och fasad av rött 
tegel. Sockel av svartmålad granit och/eller betong. Fasaderna har flera murade de-
taljer. Gavlarna har trappstegsfris, rundfönster och kraftig markering av fönstrens 
stickbågar. På baksidan finns ett stort småspröjsat stickbågefönster i gjutjärn för 
varje lokuppställningsplats. Dessa finns kvar i norra delen av byggnaden, medan de 
bytts i den södra delen. Äldre portar av trä finns även kvar i den norra delen, medan 
de är utbytta i den södra. Hela byggnaden har ett nytt tak i form av ett enkelt brädtak 
täckt med papp. 
 
Vattentornsbyggnad 

Vattentornet är byggt i vinkel i en högre och en lägre del. Här inrymdes från början 
lokomotivmästarkontor, ställverk, övernattningsrum samt två vattencisterner högst 



  59 (111) 
 

  

upp. Byggnaden har en mycket genomarbetad fasad i rött tegel med dekorativa band 
och rutmönster i vitt tegel samt ett burspråk. Den vinklade, något lägre, delen har en 
utkragande och panelklädd övervåning. Fönster och dörrar är omsorgsfullt gestal-
tade.  

Vändskiva  
Vändskivan har underrede av två balkar under rälsen och tvärsgående fackverk med 
tåghjul på cirkulär räls. Gropen för vändskivan har en kantskoning av granit, botten 
är belagd med kullersten. 

Detaljplanens bestämmelser om skydd och varsamhet 
Detaljplanen innehåller följande bestämmelser om skydd av kulturmiljö, förbud mot 
rivning och varsamhet:  

Avser Beteckning Bestämmelseformulering 
 

Lokstall 
Vattentorn 

q1 Byggnaden är särskilt värdefull ut kulturhistorisk synpunkt och får inte 
förvanskas. Ursprungliga byggnadsdelar ska bevaras såsom byggna-
dens tegelfasader med mönstermurning, fönster, stensockel och takstol. 
Nya entréer och fönster får endast tas upp i tidigare dörr- och fönster-
lägen. Byggnadens volym får inte ändras. 
 

Vattentorn q2 Vändskiva, spår, växlar samt övrig tillhörig teknisk utrustning får inte 
förvanskas. Kullersten under vändskivan samt den stenmur som omger 
vändskivan bevaras på plats 
 

Lokstall 
Vattentorn 
Vändskiva 
 

r1 Byggnaden får inte rivas. 
 

Lokstall 
Vattentorn 
Vändskiva 

k1 Byggnadens karaktärsdrag ska bibehållas. Sentida portar och 
fönster får ersättas med nya mer anpassade till byggnadens 
originalutförande 
 

Lokstall 
Vattentorn 
Vändskiva 

k2 Vid lagning av murverk ska ersättningsten ha samma kulör och 
utformning som befintligt tegel. Förband och mönstermurning ska vara 
likadant som befintligt. Fogar ska vara lika befintliga 
avseende bruk, kulör och utförande 
 

Lokstall 
Vattentorn 
Vändskiva 
 

k3 Utvändiga installationer ska placeras diskret, på ett sätt som inte 
förvanskar byggnadens utseende. 

Lokstall, 
Vändskiva 

a1 Utökad lovplikt gäller för utvändigt underhåll.  
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Fig 55.  T.h. Lokstallet har ett stort småspröjsat stickbågefönster i gjutjärn för varje lokuppställ-
ningsplats. Tv: Vattentornets fasad i rött tegel med dekorativa band och rutmönster i ljust tegel.  

I utbyggnaden av den nya järnvägsanläggningen kommer en del av Lokstallet att 
behöva demonteras under begränsad tid. Det för att möjliggöra anläggandet av till-
fälliga spår under tiden som den permanenta nya järnvägsanläggningen byggs. Den 
tidsbestämd demontering hanteras i ett nu pågående bygglovsärende för tidsbestämd 
demontering. Förutsatta att bygglov ges enligt planerat så kommer den tidsbegrän-
sade demonteringen av Lokstallet redan vara gjord när detaljplanen vinner laga 
kraft. Bygglovet ges under förutsättning att Lokstallet ska återställas på ett detaljerat 
sätt så att kulturmiljövärdena återställs.  

Delområde Mitt 

Det järnvägsnära området i Huvudsta-Skytteholm präglas av den stadsomvandling 
området genomgick på 1960- och 70-talen. Banan utgör planområdets huvudsakliga 
riktning som allt annat relaterar till, och har som sådant ett högt kulturhistoriskt 
värde, inte bara ur järnvägshistoriskt och samhällshistoriskt perspektiv utan också 
som den viktigaste komponenten i upplevelsen av området, som förutsättning för 
stadsdelen och ur ett stadsplaneringshistoriskt perspektiv. Men emedan det gamla 
Huvudsta växte upp kring järnvägen som ett viktigt transportmedel så har området 
sedan 1960-talet när stationerna i Huvudsta revs, i första hand fått de negativa 
aspekterna av järnvägen, som buller och barriäreffekter. Accessen till banan, som 
stationerna gav, saknas, och järnvägen har på så sätt inte varit en direkt del av områ-
dets identitet. Järnvägens betydelse för dagens Huvudsta-Skytteholm bedöms därför 
vara begränsad och dess effekter främst negativa.  
 
Det nya kvarteret som sträcker sig över intunnlingen innebär att järnvägens öst-
västliga sträckning i landskapet bryts och landskapets historiska läsbarhet minskar. 
Själva intunnlingen och kringliggande bebyggelse i övrigt bryter med befintlig plan-
struktur. Förändringen är positiv eftersom det outnyttjade området söder om spåret 
tas i bruk. De negativa konsekvenserna kopplas främst till bebyggelsens påverkan på 
siktlinjer och visuella samband i alla riktningar. Fronten mot järnvägen i Huvudsta 
är tydlig, med en lång allé som dels utgör ett gång- och cykelstråk, dels ett starkt 
visuellt element i stadsbilden. Allén kommer delvis att försvinna i och med järn-
vägsanläggningens breddning. Utmed Ankdammsgatan i dess västra del kan allén 
bevaras.  
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Delområde Öst 

Det kulturhistoriska värdet hos området som helhet bedöms vara lågt, medan en-
skilda byggnader som angränsar området som Albydal 3 i norr och Sveriges Bakte-
riologiska Laboratotium har höga värden. Den nya stationen i Huvudsta kan stärka 
och förtydliga järnvägens betydelse i området. Järnvägsövergången vid Huvudsta 
torg, som är en rest från Huvudstas gamla järnvägsstation, tas bort.     

Offentlig och kommersiell service 

Delområde väst ansluter till Solna Business Park och Sundbybergs station med stort 
utbud av service. Delområde Mitt ligger mellan Sundbybergs Centrum, Solna cent-
rum och Huvudsta Centrum med stort utbud av service. Flera skolor och förskolor 
ligger i närområdet. Idrottsplats finns i Skytteholmsparken norr om planområdet och 
på Huvudstafältet söder om planområdet.  
 
Inom planområdet tillkommer två förskolor och lokaler för service i bottenvåningar.  
 
 
Barnperspektivet 
 
En barnkonsekvensanalys (AIX 2022-06-01) har tagits fram för planområdet. I 
denna kartläggs planområdet med avseende på barns användning och planförslaget 
utvärderas utifrån barnperspektivet. Befintliga platser för lek och lärande identifieras 
och värderas. Här ingår skol- och förskolegårdar, bostadsgårdar, grönområden, lek-
platser, idrottsplatser och andra friytor där barns behov av lek och lärande kan till-
godoses. Även mötesplatser för ungdomar såsom ungdomsgårdar, caféer, bibliotek 
mm ingår. Barns möjligheter till rörelsefrihet inom planområdet kartläggs och här 
ingår framkomlighet för gående och cyklister, trafiksäkerhet och trygghetsfrågor. 
Planförslagets konsekvenser för barn som använder området idag och för barn som 
kommer att använda det efter genomförande såsom boende, besökare, förskolebarn 
mm analyseras och beskrivs.  
 
Lek och lärande 
 
Delområde Väst 

Idag innehåller inte planområdets västra del några uppenbara målpunkter för barn 
och ungdomar. I och med planförslaget tillkommer ett mindre torg som kan komma 
att fungera som mötesplats med sittplatser och planteringar för barn och ungdomar. 
 
Delområde Mitt 

Inom planområdets mittdel finns idag förskolorna Pumpan och Paprikan. Planförsla-
get påverkar den fastighet som förskolorna ligger inom genom att den södra huvud-
gatan anläggs men förskolegårdarna påverkas inte. Vägen kommer att ligga ett par 
meter högre än de befintliga byggnaderna och gårdarna. Det är viktigt att mötet mel-
lan slänten och förskolegårdarna blir naturlig och utformas med omsorg.  
 
Norr om spårområdet ligger lekplatsen Framnäsbacken, som används av förskole-
barn och boende. Den ligger bland tallar, ekar och berghällar. Lekplatsen tas bort i 
och med planförslaget men kommer att ersättas genom att två närliggande lekplatser 
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på den norra sidan vidareutvecklas. En mindre lekplats kommer även att anläggas i 
den sluttande parken söder om intunnlingen. 
 
Tillgång till grönområden, lekplatser och idrottsplatser kring området får sammanta-
get anses som god även efter planförslagets genomförande; här finns Pampasparken, 
Skytteholmsparken, Hanneberg, 4H-gård i Augustendal och Huvudstafältet. Söder 
om planområdet finns också ett skogsområde intill Huvudstafältet. Grönområdet där 
lekplatsen Framnäsbacken är placerad idag behålls i stora delar; norrut i befintligt 
skick och söderut där själva lekplatsen är placerad, i form av förskolegård. Till-
kommande parkområden innebär positivt tillskott för barn att röra sig i, gå, springa, 
leka, klättra och upptäcka.   
 
Även om det är god tillgång till omkringliggande områdens lekmöjligheter kan inte 
dessa fullt ut ersätta bostadsgårdens trygga miljö. Samtliga bostadskvarter inom 
planområdet har tillgång till en egen bostadsgård. Tillkommande bostadsgårdar är 
olika till sin storlek och utformning, vilket innebär att de motsvarar barnens behov i 
olika grad. I plankartan regleras att varje bostadsgård ska förses ytor för lek och re-
kreation. 
 
Planförslaget innehåller två förskolor med förskolegårdar, som uppgår till drygt 
2000 m2 respektive drygt 1000 m2. Det är mindre än vad som rekommenderas i Bo-
verkets vägledning, men motiveras av möjligheten att kunna utnyttja den centralt 
belägna marken i gott kollektivtrafikläge för bostadsbebyggelse. I direkt anslutning 
till de båda förskolorna finns dessutom god tillgång till grönområden och lekplatser. 
Söderut finns Huvudstafältet och norrut finns grönområdet vid Framnäsbacken och 
Skytteholmsparken, som kan användas för komplement till förskolegårdarna. 
 
Rörelsefrihet 
 
Delområde Väst 

Planförslaget innebär att framkomlighet och trafiksäkerhet för gående i området för-
bättras genom nya kopplingar och gångstråk. Stationen, omformningen av gator och 
torget gör stadsrummen mer omhändertagna, orienterbara, överblickbara och befol-
kade vilket ger ökad trygghet i området.  Framkomlighet för cyklister förbättras ge-
nerellt i området.  
 
Delområde Mitt 

I och med intunnlingen av järnvägen utgår den befintliga gång- och cykelpassagen 
under järnvägen. I planförslaget skapas istället en ny park som sluttar upp mot över-
byggnaden på den södra sidan och på den norra sidan anläggs en bred trappa och ett 
torg. I mötet med ”Gröna gatan” uppe på intunnlingen blir siktlinjerna långa i alla 
väderstreck och orienterbarheten god. Det nya sättet att röra sig över järnvägen i 
denna punkt blir mindre gent jämfört med dagens lösning. Alternativet till planför-
slagets övergång hade varit en djupare och längre tunnel än idag på grund av järnvä-
gens intunnling. Detta alternativ valdes tidigt bort i planprocessen för att inte skapa 
en otrygg miljö och för att intunnlingens barriäreffekt inte skulle bli dramatisk. 
 
Även gång- och cykeltunnlarna under Frösundaleden respektive Huvudstaleden ut-
går och ersätts med övergångsställen som utformas på ett trafiksäkert sätt.  
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Framkomligheten förbättras generellt för gående och cyklister i och med ett finmas-
kigt gatunät med tillgängliga lutningar och hög standard på gång- och cykelbanor.  
 
Delområde Öst 

Framkomlighet för gående och cyklister försämras när befintlig plankorsning vid 
Bangatan över spåret utgår. 
 

Natur och vegetation, grönstruktur 
 
Planområdet inom Solna stad har i samband med utredningsarbetet inför utbyggna-
den av Mälarbanan inventerats under 2015. Denna inventering omfattar hela sträck-
an från Huvudsta till Duvbo. Efter detta har, inom ramen för naturvärdesinvente-
ringen, fyra mindre kompletterande inventeringar genomförts, en 2017, en 2018 och 
två under 2019. De områden som har inventerats ligger i anslutning till befintlig 
järnväg och kommer främst att ianspråktas i samband med utbyggnaden av Mälar-
banan. Vissa områden tas dock i anspråk av både den utbyggda järnvägsanläggning-
en samt föreslagen bebyggelse inom detaljplanen.  
 
I den genomförda naturvärdesinventeringen som tagits fram inom arbetet med järn-
vägsplanen framkommer att det finns ett träd som uppfyller kraven för att vara ett 
särskilt skyddsvärt träd inom planområdet. Detta är en så kallad jätte-ek som står i 
den ostligaste delen av planområdet vid Tomteboda. Utöver denna registrerades flera 
träd under inventeringen som uppfyller kraven för övrigt skyddsvärda träd. 

 

Inga rödlistade grod- och kräldjur eller däggdjur finns noterade i Artportalen för 
detaljplaneområdet. Flera rödlistade fåglar, såsom duvhök, gråtrut, björktrast och 
stare, finns dock noterade inom planområdet i Artportalen. Under naturvärdesinven-
teringen (inför utbyggnaden av Mälarbanan) påträffades, inom Solna stad, tre rödlis-
tade arter; ask, alm och tallticka.  
 
Naturvärden 
 

 
Figur 56. Naturvärdesklassning 
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Naturvärdesinventeringen är gjord enligt SIS standard med naturvärdesklasserna: 
1. Högsta naturvärde,  
2. Högt naturvärde,  
3. Påtagligt naturvärde  
4. Visst naturvärde. 
 
Kring planområdet finns de två lägre klasserna representerade.  
 
Inom eller delvis inom planområdet finns två områden utpekade i naturvärdesinven-
teringen med påtagligt naturvärde, klass 3, (1-307 och 1-317), se figur 54. 

 

Område 1-307 (endast den sydligaste delen av området påverkas av planerad ut-
byggnad inom detaljplanen) är ett mindre lövskogsområde som ligger norr om järn-
vägen i anslutning till bostadsbebyggelsen i västra delen av Skytteholm. Biotopen 
domineras av ek (stamdiameter 50-80 cm) men även arter såsom alm, lönn, rönn, 
pil, fågelbär, fläder och hägg förekommer. Blommande och bärande träd har värde 
för såväl insekts- som fågelarter. Inom det område som ligger inom detaljplaneom-
rådet finns fem lite grövre ekar, (stamdiameter 64–80 cm) varav tre solbelysta, på en 
öppen grönyta direkt söder om lövskogen, se figur 55. Träden är utpekade som 
skyddsvärda träd av Länsstyrelsen. Ingen av ekarna klassas som särskilt skyddsvärd 
träd men samtliga bedöms dock vara viktiga som efterföljare.  
 
Område 1-317 ligger söder om järnvägen och väster om den cykel- och gångväg 
som passerar under järnvägen. Området är ett mindre skogsparti med heterogen och 
åldersvarierad trädslagsblandning. Här finns flera gamla grova träd som utgör vik-
tiga livsmiljöer för många kryptogamer och insekter, ett rikt inslag av stående och 
liggande död ved samt ett rikt buskskikt med blommande och bärande träd och bus-
kar. På en äldre tall i området hittades under inventeringen den rödlistade arten tall-
ticka (NT). Inom området finns flera träd utpekade i inventeringen som övrigt 
skyddsvärda träd (vissa av träden är även utpekade som skyddsvärda träd av Läns-
styrelsen). 

 

Tre områden med ett visst naturvärde (klass 4) bedöms påverkas av planerad exploa-
tering inom detaljplanen (1-308, 1-318 och 1-319), se figur 54. Öster om Frösunda-
leden inom Huvudsta ligger ett stycke industrimark i anslutning till Mälarbanan. Här 
återfinns område 1-308, 1-318 och 1-319. Längs den befintliga gång- och cykelvä-
gens östra sida förekommer en mindre parkmiljö (1-308) i en sluttning med varierat 
skikt av träd och buskar. Arter såsom lönn, hägg och asp förekommer här.  Område 
1-318 ligger söder om 1-308 och domineras av gammal grov flerstammig sälg, flera 
av dem utpekade som övrigt skyddsvärda träd. Inom område 1-319 (precis öster om 
Frösundaleden) växer bland annat flera lindar, varav en är utpekad som övrigt 
skyddsvärt träd och i kanterna av området finns en brynmiljö med ung ask (rödlistad 
art), blommande och bärande mindre träd och buskar. 
 

Spridningssamband och habitatnätverk 

Planområdet och angränsande grönstruktur ligger inom områden som av Solna stad 
utpekats som delar av Solnas grönstruktur. Solna stads grönplan beskriver tre viktiga 
grönområden som strålar samman vid tunneln under befintlig järnväg; Skytteholm, 
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Huvudstafältet och Huvudsta strövområde (området invid det gamla stenbrottet). 
Huvudsta strövområde fungerar som ett biologiskt viktigt samband ur ett kommunalt 
perspektiv, då det sammanbinder Skytteholm med Västra skogen och övriga Hu-
vudsta. Sambandet mellan Skytteholm och Huvudstafältet är framför allt ett viktigt 
socialt stråk, men samtidigt är det också den tydligaste gröna kopplingen mellan 
Huvudsta och Skytteholm vad gäller biologiska värden. Då Huvudsta omges av 
spridningsbarriärer är denna gröna koppling viktig, även om den är svag. Det finns 
inga skyddade naturområden av regional betydelse i anslutning till planområdet. 
Järnvägsspåret med dess stängsel och tågtrafik fungerar som en barriär för det små-
vilt som eventuellt rör sig i landskapet.  
 
Ek- och ädellöv 

Tre områden av betydelse för vedlevandeinsekter knutna till ek och lind finns i när-
heten av planområdet. Den mindre ädellövskogen som ligger i anslutning till 
Frösundaleden består av en del stora ekar. De två övriga; strax söder om Huvudsta-
fältets skolområde samt invid det före detta stenbrottet ligger tillräckligt nära 
varandra för att kunna fungera som spridningslänk, dock i begränsad omfattning.  
 

 

Ek- och äderlövssamband 

 

Tall 

Bevarandevärden knutna till tallekosystemet skapas i hög grad av solexponering 
som medför varmt mikroklimat. Detta gynnar vedlevande insekter knuta till tall. Ett 
par områden av betydelse för spridning av arter knutna till gammal tall finns också i 
närheten av planområdet.   
 

EK- OCH ÄDELLÖV 

■ betydelse 5 (stor) 

■ betydelse 4 

■ betydelse 3 

■ betydelse 2 

■ betydelse 1 (liten) 

11 11 samband 



  66 (111) 
 

  

 
Tallsamband 
 
Groddjur 

Inga våtmarksområden eller andra platser där groddjur kan förväntas finns inom 
området. 
 
Alléer 

Inom området finns flertalet biotopskyddade alléer. I Skytteholm bedöms de alléer 
som sträcker sig från Huvudstagatan fram till Skytteholmsfältet utgöra värdefulla 
ekologiska samband som bidrar till spridningen av arter mellan trädgårdar och par-
ker i området. Alléerna bedöms kunna utgöra ett värdefullt spridningsstråk, framför-
allt i öst-västlig riktning.  
 
Naturobjekt och områden som påverkas av detaljplanen 

• Områden med ädellövskog med gamla ekar bedöms ha stora värden lokalt, 
dess roll för ek-samband är dock begränsad på grund av svaga kopplingar till 
andra ekområden. Soliga brynmiljöer med solbelysta tallar har betydelse för 
tall-sambanden inom utredningsområdet och bedöms ha påtagligt värde. 

 
• Alléer med stora träd fungerar som viktiga spridningskorridorer och länkar 

mellan naturmiljöer och har stora värden. Skytteholmsparken utgör ett viktigt 
inslag i Solnas grönstruktur, men avsaknaden av viktiga biotopkvaliteter och 
värdeelement såsom mycket gamla solbelysta träd, blandad åldersfördelning 
och exponerad död ved gör att parken endast bedöms ha påtagligt naturvärde. 

 
• Park- och trädgårdsmiljöer med inslag av äldre fruktträd och andra lövträd, 

samt större ytor hävdade gräsmarker och naturmarker som binder samman 
ekmiljöer och naturområden med höga naturvärden, bedöms ha stort värde. 

 
• Planförslaget innebär att ädellövskogen vid Frösundaleden med naturvärdes-

klassning 2, påtagligt naturvärde försvinner och ett mindre skogsparti med 
flera gamla grova träd söder om järnvägen, norr om skolområdet tas bort, 
även det klassat som påtagligt naturvärde. Mindre områden med visst natur-
värde försvinner söder och norr om spåren.  
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• Inom förskolegården, Kv J, finns ett område som är av betydelse för sprid-

ning av arter knutna till gammal tall. En del av dessa skyddas genom planbe-
stämmelse.  

 
• Alléer norr om järnvägen tas bort i och med järnvägsanläggningen. Ett par 

mindre alleér söder om järnvägen tas bort i och med exploateringen. Enligt 
gällande lagstiftning behövs det ingen separat dispens för åtgärder inom ge-
nerella biotopskyddsområden om de behandlas inom en vägplan eller en 
järnvägsplan som fastställs. För alléer som tas bort men som ligger utanför 
järnvägsplanen krävs dispens från Länsstyrelsen.  
 

Kompensationsåtgärder 
 
Eftersom de kumulativa konsekvenserna av detaljplanen och järnvägsplanen blir 
relativt omfattande inom planområdet och i denna del av Solna, sett till den sam-
manvägda förlusten av träd och naturmark, utreds just nu möjliga kompensationsåt-
gärder. Det är svårt att ersätta träd som tas ned med tillräckligt många nya inom 
planområdet. Ytan är begränsad och ovanpå tunneltaket finns begränsningar kopplat 
till laster och dräningeringsskikt osv. Härmed kommer kompensationsåtgärder utan-
för planområdet och kanske i helt andra delar av kommunen bli aktuella för att lång-
siktigt kunna kompensera för förlusten samt erbjuda nya rekreations- och naturvär-
den.  
 
Även flytt av träd inom området kommer att utredas vidare som en möjlig kompen-
sationsåtgärd tillsammans med en arborist (trädexpert). De äldsta träden är svåra att 
flytta då de sällan överlever, medan yngre och medelålders träd har större chanser att 
överleva en flytt. Ytterligare exempel på kompensationsåtgärder som kan bli aktu-
ella inom och på andra platser i Solna och som utreds är tillskapande av nya brynzo-
ner, nya trädplanteringar, mulmholkar, fladdermusholkar, nya planteringar med fo-
kus på ekosystemtjänsten pollination, småvatten etcetera.  
 

Dagvatten 

En dagvattenutredning (WRS 2022-06-15) för detaljplanen är framtagen. Dagvat-
tenutredningen omfattar hantering av dagvatten från hela planområdet med undantag 
för Trafikverkets järnvägsanläggning, vilken hanteras separat i Trafikverkets järn-
vägsplan och tillhörande handlingar. I dagvattenutredningen är detaljplanen indelad i 
två delområden; delområde Väst och delområde Mitt. Dagvattenhanteringen besk-
rivs separat för respektive del av planområdet. Området som utretts i dagvattenut-
redningen visas nedan (framtida utredningsområde). 
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Figur 59. Delområde Väst och Mitt av planområdet. Röd linje markerar detaljplanegräns 
och gröna ytor utredningsområdets framtida utbredning. Ytor som inte är färglagda utgörs 
av Trafikverkets fastighet där svarta linjer visar framtida spårdragning och streckad svart 
linje järnvägstunnelns utbredning. 
 
Recipient för planområdet 

Ytvattenrecipient för planområdet är Mälaren-Ulvsundasjön (SE658229-162450). 
Denna del av Mälaren är starkt påverkad av omgivande urban markanvändning och 
har klassats som känslig för tillförsel av föroreningar enligt Solna stads dagvatten-
strategi. Ulvsundasjön är övergödd, har syrefattiga förhållanden, problem med mil-
jögifter och är utsatt för en fysisk påverkan som förändrar de akvatiska habitaten. 
 

 Ekologisk och kemisk status samt miljökvalitetsnormer  
Ulvsundasjön har otillfredsställande ekologisk status på grund av övergödning, mil-
jögifter och morfologiska förändringar. Kvalitetsfaktorer som har sämre än god sta-
tus är exempelvis Växtplankton (klorofyll a), Näringsämnen (totalfosfor), Botten-
fauna och Särskilda Förorenande Ämnen (SFÄ) som inkluderar koppar och icke-
dioxinlika PCB:er. Beslutad miljökvalitetsnorm (MKN) är måttlig ekologisk status 
till år 2027. Anledningen till att MKN sätts till lägre än god ekologisk status anges 
vara vattenförekomstens påverkan av tätortsbebyggelse i direkt närhet till strandlin-
jen som ger en fysisk (hydromorfologisk) påverkan som innebär att det anses omöj-
ligt att uppnå god status till 2027. 
 
Ulvsundasjön uppnår ej god kemisk status med undantag för överallt överskridande 
ämnen (PBDE och kvicksilver). De ämnen vars gränsvärden överskrids är antracen, 
bly, kadmium, tributyltenn (TBT) och perfluoroktansulfonsyra (PFOS). MKN är satt 
till god kemisk ytvattenstatus till 2027 (med undantag för överallt överskridande 
ämnen) dock med ett senare målår för PFOS. Påverkansbilden är komplex och det är 
oklart vilka åtgärder som är både möjliga och effektiva. 
 
Sammanfattningsvis uppnår alltså ytvattenrecipienten för planområdet varken god 
ekologisk eller kemisk status och är känslig för ytterligare tillförsel av föroreningar. 
Det är därför viktigt att planerad exploatering i detaljplaneområdet inte försämrar 
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recipientens möjlighet att uppnå dess MKN. De ämnen som associeras med dagvat-
ten och är viktigast ur recipientsynpunkt med hänsyn till vattenförekomstens status-
klassning är fosfor, koppar, bly och kadmium. 
 
Området idag 

I nordväst är nuvarande mark relativt flack där högsta punkten ligger på + 13,5 m, 
varifrån det generellt sluttar svagt söderut mot spåren. Upplagningsytor söder om 
spårområdet ligger någon meter ovanför spåret. Det mellersta området, och även 
omgivande mark omkring detaljplanen, är relativt kuperat. Frösundaleden ligger på 
ungefär + 20,5 m. Norr om spårområdet omgärdas detaljplanen av omväxlande 
bergsknallar (upp mot + 27,5 m) och dalar (ned till + 6,5 m). Söder om spårområdet 
finns en lågpunkt på cirka + 10,5 m vid en GC-tunnel under järnvägen. Därifrån 
sluttar det uppåt mot Huvudstafältet till c: a + 15m vid detaljplanegräns.  
 
I den västra delen av planområdet avrinner ytvatten från norr till söder, ner mot ban-
vallen, som i sig är en lågpunkt i landskapet. Banvallen avgränsas av en trågkant 
mot den del av detaljplanen som avhandlas i denna utredning. Dagvattennätet leder 
generellt dagvatten från Solna Business Park i sydöstlig riktning. Allt dagvatten av-
leds bort från området, under Frösundaleden och sedan till den dagvattentunnel som 
till slut rinner söderut mot Ulvsundasjön. 
 

 
Fig 60. Nuvarande ytavrinning och dagvattenhantering i den västra delen av planområdet 
(WRS) 

 
I delområde Mitt, mellersta området, är dagens avrinningsbild något komplicerad på 
grund av det kuperade landskapet. Dagvatten inom utredningsområdet, samt från 
strax norr om planområdet, leds mot den dagvattentunnel som först går västerut, 
sedan sydväst under spårområdet och slutligen sydost för att avvattnas mot 
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Ulvsundasjön, I södra delen av området finns även ett ledningsstråk som leds väs-
terut och ansluter till dagvattentunneln söder om planområdet. 
Ytavrinningen längs med banvallen sker från öst till väst (mot Solna Business Park). 
Norr om spårområdet finns flera kullar med berg i dagen som avrinner mot banval-
len. Det finns en större lågpunkt kring flertalet bostadsområden strax norr om plan-
området som är översvämningsbenäget. Det finns även en hydraulisk instängd låg-
punkt precis söder om spåren i och omkring den GC-tunnel som går under banval-
len. Omgivande terräng i söder sluttar mot lågpunkten som få stående vatten när 
ledningsnätet når full kapacitet. Planområdets ytavrinning för delområde Mitt redo-
visas nedan. 
 

 
Fig 60. Nuvarande ytavrinning och dagvattenhantering i den mellersta delen av planområ-
det (WRS) 

Infiltrationslösningar med anledning av markföroreningar  

I den miljötekniska markundersökningen som tagits fram i samband med detaljpla-
nen utreds markföroreningar inom detaljplanen, både av nuvarande massor och pla-
nerade fyllnadsmassor. Det har inte upptäckts några förhöjda halter av föroreningar 
som föranleder att inte rekommendera möjligheten att infiltrera dagvatten. Infiltrat-
ion av dagvatten till underliggande mark är positivt för att efterlikna en mer naturlig 
hydrologi och bidra till grundvattenbildningen. 
 
På grund av detaljplanens tekniska komplexitet utgår denna utredning från att i prin-
cip alla åtgärdsförslag för dagvatten anläggs med täta bottnar eller begränsade möj-
ligheter till infiltration. I några få fall finns det dock möjlighet att infiltrera dagvat-
ten, vilket är önskvärt, utan att riskera andra intressen.  
 

Förslag till dagvattenhantering 

Stadens dagvattenstrategi och åtgärdsnivå innebär att fördröjning och rening av mot-
svarande 20 mm nederbörd ska ske från hårdgjorda ytor i så kallade LOD-lösningar. 
Föreslagna dagvattenåtgärder inom planområdet kan delas upp på tre huvudområ-
den; 
 
1. Allmän platsmark på intunnlingen 

vattenhanterlrig 
vtavrlnning - Mitt j 
ndkarta 

mrid.s,grlnit 
Ojdkurvor 0,5 m ekvkktillli, 

r5ikt5kilrtil 
v.ittenlcdnin9ir 
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”Gröna gatan” på intunnlingen utformas nedsänkt i förhållande till omgivande mark 
och gator vilket gör att den tillfälligt kan översvämmas vid kraftiga regn. Vid nor-
mala nederbördsmängder avvattnas alla hårdgjorda ytor och torg mot nedsänkta 
växtbäddar som löper mellan parkstråket och lokalgatorna. Växtbäddarna dräneras 
tillsammans med parkens överbyggnad till täta dagvattenledningar utmed tunnel-
väggarna inunder. 
 
2. Övrig allmän platsmark 
Övrig allmän platsmark består till stor del av mer hårdgjorda ytor i form av gator, 
parkeringar, samt gång- och cykelvägar. En stor del av detta dagvatten kommer att 
omhändertas i den luftiga skelettjord som planerade träd planteras i. På ett antal plat-
ser i planen kompletteras dagvattenhanteringen i träd utmed gator med nedsänkta 
växtbäddar, exempelvis i torgmiljö, med infiltration i en nedsänkt gräsyta samt med 
makadamdike där det inte finns plats för trädplanteringar. 
 
3. Kvartersmark 
Bostadskvarter förses med upphöjda växtbäddar längs med fasad på förgårdsmark 
och nedsänkta växtbäddar vid lågpunkter på innergården som omhändertar tak-
dagvatten från olika delar av sadeltaken. Växtbäddarna på innergården kan integre-
ras och utformas tillsammans med övriga grönytor. Inom kontorskvarteren kommer 
dagvatten att omhändertas i nedsänkta växtbäddar på kvartersmark och kompletteras 
med gröna tak vid behov. I kontorskvarteren inom ”delområde Väst” kommer de 
olika taken förses med omväxlande tunna, extensiva gröna tak (Sedum), tjocka, in-
tensiva gröna tak (ängstak) samt växtbäddar på takterrasser.  
 
Med föreslagna dagvattenåtgärder beräknas det dimensionerande 10-årsflödet 
minska jämfört med nuvarande situation. Situationen för ytvattenrecipienten 
Ulvsundasjön kommer med de föreslagna åtgärderna att minska föroreningshalterna 
för alla studerade parametrar (närsalter, tungmetaller, partiklar). Därigenom bedöms 
inte planen bidra till att försämra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
Ulvsundasjön, utan tvärtom till att möjligheterna förbättras. 

Skyfall 

Skyfall innebär stora nederbördsmängder på kort tid. SMHI:s definition av skyfall är 
minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut. Skyfall kopplas ofta med 
konvektiva nederbördstillfälle som är svåra för meteorologiska modeller att identifi-
era, då händelseförloppet sker under en kort tid och ofta i lokal skala. Under ett sky-
fall räcker inte ledningsnätets kapacitet till för att avleda hela flödet och vattnet rin-
ner på ytan i stället. Ett 100-års regn är ett regn som klassas som skyfall, till exempel 
motsvarar ett 100-års regn med en timmes varaktighet motsvarande en nederbörd på 
54,55 mm.  
 
Till följd av klimatförändringar förväntas förekomsten och intensiteten av skyfall 
öka med 20–40 % till sekelskiftet. Dessa klimatprognoser har lett till att länsstyrel-
sen tagit fram vägledningsdokumentet ”Rekommendationer för hantering av över-
svämning till följd av skyfall” där krav ställs på planerad exploatering. Bl.a. klargörs 
att lågpunktskarteringar inte räcker som beslutsunderlag för vare sig detaljplan eller 
översiktsplan. En översvämningsanalys har tagits fram över planförslaget.  Över-
svämningsanalysen är framtagen med den hydrodynamiska ytavrinningsmodellen 
MIKE 21 och den urbana ledningsnätsmodellen MIKE Urban.  
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Dagens situation 

Detaljplanen ligger inom fyra olika naturliga avrinningsområden som redovisas ne-
dan.   
 

 
Fig. 62. De fyra olika avrinningsområdena som detaljplanen ligger inom. Detaljplanens gränser är 
markerat med gult (Tyréns) 
 
En skyfallsanalys (Tyrens 2022-06-14) har utförts för avrinningsområde 3 och 4. I 
avrinningsområde 3 och 4 kommer det att tillkomma bebyggelse och höjdsättningen 
kommer att justeras. Inom avrinningsområde 1 och 2 tillkommer ingen ny bebyg-
gelse och det blir endast små justeringar avseende höjdsättning.  
 
Nedan i figuren redovisas simuleringar för skyfall avseende nuläget kring delområde 
mitt vid Huvudsta. Enligt utförda simuleringar ansamlas idag stora vattenmängder 
vid den befintliga gångtunneln under järnvägen mellan Oskarsrogatan och Ank-
dammsgatan. Det maximala flödet som rinner igenom gångtunneln från södra sidan 
av järnvägen till norra sidan är 3475 l/s och den totala volymen är 2150 m3 under 
hela modellsimuleringen. Söder om järnvägen vid Huvudstafältet rinner vattnet till 
de små lokala lågpunkterna för att senare rinna till gångtunneln. När lågpunkten vid 
gångtunneln fylls upp rinner vattnet vidare mot norr till de olika lågpunkterna som 
ligger inom Skytteholmsfältet.  
 
Förskolorna Pumpan och Paprikan inom fastigheten Huvudsta 3:1 strax söder om 
planområdet, i Huvudsta, kan också drabbas av vattenansamlingar i och med att de 
ligger i lågpunkt.  
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Fig 63. Maximalt ytvattendjup vid 100-årsregn, nuläge  
 
I figuren nedan redovisas simuleringar för skyfall avseende nuläget kring delområde 
väst vid Solna Business Park. En omfattande vattensamling kan uppstå vid kors-
ningen mellan Svetsarvägen och Smidesvägen, i Solna Business Park. Tvärbanan 
går igenom denna sträcka och vid stora regnmängder kommer tvärbanetrafiken att 
drabbas. Denna sträcka ingår dock inte i denna detaljplan. Inom Solna Business Park 
finns det även lokala lågpunkter på båda sidor av järnvägen. När alla lokala lågpunk-
ter kring Solna Business Park och Solna Strand har fyllts vid ett skyfall rinner vatt-
net sedan ut på järnvägen mot nordväst, det vill säga mot Sundbyberg. Vattnet rinner 
sedan vidare på järnvägen och Landsvägen för att slutligen nå recipienten Bällstavi-
ken-Ulvsundasjön vid Hamngatan. 
 

. Modellarea Mike 21 

D DP Mätarbanan 

D DP Yrket och Fräsaren 

Maximalt vattendjup (m) 

LJ < 0.1 

□ 01 - 0.3 

- 0.3 - 0.5 

- 0.5 - 0.75 

- 0.75 - 1 - >1 
50 100 
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Figur 64. Maximalt ytvattendjup vid 100-årsregn kring Solna Business Park, nuläge 

Inom och i anslutning till planområdet finns det idag några områden där det idag 
sker översvämning och som anses vara känsliga områden. Dessa områden är främst; 
 

• Gångtunneln under järnvägen 
• Förskoleområdet söder om planområdet 
• Lågpunkter vid byggnaderna vid Skytteholmsfältet 
• Solna Business Park 

 

Planförslaget 
 
I första hand är det viktigt att framhålla att en kapacitetsökning av utloppet från dag-
vattentunneln till Ulvsundasjön är avgörande för framtidens dagvatten- och över-
svämningsriskhantering inom Huvudstatunnelns avrinningsområde. På grund av den 
befintliga flaskhalsen som utloppet idag utgör har skyfallsmodellen visat att till-
kommande exploatering riskerar att förvärra befintliga översvämningsrisker. Genom 
att bygga om och öka kapaciteten genom att bredda utloppet på befintlig dagvatten-
tunnel minskar i stället sårbarheten och leder till en avsevärd förbättring av befint-
liga översvämningsrisker, bland annat inom Solna Business Park. 
 
Framtida utformning av järnvägen och den nya höjdsättningen för att anpassa områ-
det till järnvägsutformningen leder till att nya avrinningsområden skapas utmed 
Mälarbanan. De flesta av de nya avrinningsområdena blir instängda. Det är avrin-
ningsområde 3 och 4 som visas i Figur 60 som påverkas. De nya avrinningsområ-
dena visas i Figur och beskrivs nedan: 
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Figur 65. Naturliga avrinningsområde med den nya höjdsättningen. Numrering kopplas till text ovan. 
Källa ortofoto: Esri. 

 
1- Efter borttagningen av befintliga GC-tunneln under järnvägen i Huvudsta 

finns det ingen avrinningsväg mellan södra och norra delen av järnvägen. 
Vattnet från en stor del av intunnlingen rinner mot Huvudstafältet som blir 
ett instängt område. Lågpunkten för området ligger i Huvudstafältet norr om 
fotbollsplanen.  

2- Vid östra delen av planområdet skapas ett nytt instängt avrinningsområde där 
skyfallsytorna kring nätstationen på Huvudsta 3:27 (skyfallsåtgärd) blir den 
nya lågpunkten. 

3- Marken kring järnvägen i öster blir ett instängt område eftersom Trafikverket 
planerar en bullervall på båda sidor av järnvägen. Trafikverket planerar sin 
avvattningsanläggning för att skydda tunneln mot översvämningar. 

4- Tillrinningsområde till Skytteholmsfältet minskas också på grund av in-
tunnlingen. Flödena till detta område minskar.  

5- Tråget är nedsänkt och skyddas med en mur som gör att inget flöde från öv-
riga områden kan rinna in i tråget. 
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6- Solna Business Park blir ett instängt område. Lågpunkten för området ligger 
vid korsningen Svetsarvägen-Smidesvägen. 

7- Området vid norra delen av Solna Strand samt Swedbanks kontor blir också 
instängt. Lägsta punkten i området ligger vid nya kvarter M och N. 

8- Detta område täcker delar av Solna och Sundbyberg och är instängt. Låg-
punkten för området ligger med den planerade höjdsättningen söder om fas-
tighet Verkmästaren 4 i Solna vid det planerade torget. 

9- Vattnet från detta område kommer att rinna till Bällstaviken som i dagsläget. 
 
 
I figurerna nedan redovisas simuleringar för skyfall för detaljplaneområdet samt 
skillnad i vattendjup för nuläget och med en exploatering med vidtagna skyddsåt-
gärder. Intunnlingen av järnvägen i Huvudsta och borttagning av gångtunneln gör att 
vattendjupet vid de översvämningsdrabbade fastigheterna vid Skytteholmsfältet 
minskar med föreslagen exploatering där ytliga skyfallsmagasin tillskapas.  
 
Stora vattenmängder kommer att samlas vid Huvudstafältet (ca 2030 m3) där dessa 
inte kommer att orsaka någon olägenhet, så länge befintlig fjärrvärmekammare och 
anslutande mark höjs upp till en nivå på minst +15,6. På den nya gatan (gata 1) som 
angränsar till Huvudstafältet kommer det att samlas vatten vid gatans lågpunkt mel-
lan kvarter F och G. Översvämningen omfattar ca 220 m3. Vattendjup mer än 0,3 m 
varar bara under 20 minuter under simuleringstid då vattnet kan rinna vidare till Hu-
vudstafältet via det planerade diket.  
 
Utan skyddsåtgärder skulle fastigheten Huvudsta 3:27 utgöra en ny lågpunkt strax 
söder om tunnelmynningen. Med vidtagna skyddsåtgärder och planerad höjdsättning 
och andra åtgärder runt elnätstationen kommer i stället vatten att samlas i de plane-
rade skyfallsytorna utan att orsaka någon översvämningsrisk för elnätstationen. Vo-
lym på vattensamlingar i skyfallsytorna blir 380 m3.  
 
Vid fastighet Ingenjören 3 på Framnäsbacken kan det samlas vatten vid den nya 
slänten mot intunnlingen. Med den planerade åtgärden att höjdsätta marken på +19,5 
kommer det inte att finnas någon vattensamling vid bebyggelse utan vattnet kommer 
att samlas vid slänten mot intunnlingen utan att orsaka någon översvämningsrisk.  
 



  77 (111) 
 

  

 
 
Figur 65. Resultat av simulering av skyfall för detaljplaneområdet kring Huvudsta. Figuren visar 
maximalt vattendjup vid ett 100-årsregn med 3 timmars varaktighet och med klimatfaktor 1,25 
(Tyréns) 
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Fig 66. Skillnad i vattendjup mellan befintligt scenario och scenario med exploatering enligt detalj-
planen. De gröna ytorna visar en minskning i vattendjup i jämförelse med nuläge och orange-röda 
färger visar en ökning.  
 
Vid västra delen av planområdet ska järnvägen gå i ett tråg mellan tunnlarna i Hu-
vudsta och i Sundbyberg. Detta medför att höjdsättningar från centrala Sundbyberg 
och områdena kring Solna Strand och Solna Business Park kommer att påverkas av 
detta och bli beroende av varandra. Planerad höjdsättning och exploatering orsakar 
en ändring av avrinningsvägar i området och skapar flera instängda områden. 
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Utan vidtagna skyddsåtgärder kan det vid de nya byggnaderna vid Solna strand och 
vid torget vid kvarter K inom Solna Business Park bli stående vatten i nivåer upp 
mot 0,8 respektive 0,5 meter.  
 
För att undvika skador på framtida bebyggelse vid Solna strand krävs dels förbättrad 
dagvatten- och skyfallsavledning under tråget samt underjordiska magasin i anslut-
ning till den nya lågpunkten mellan kvarter M och N. De planerade underjordiska 
åtgärderna ger en väldigt positiv effekt för att minska vattenmängderna som samlas 
på ytan. Söder om järnvägen kommer det att samlas vatten upp till 0,25 m vid den 
nya lågpunkten vid kvarter M och N. Vattennivå blir ca +10,6 vid lågpunkten.  
 
Kring den nya pendeltågstationen i Sundbyberg och torget norr om järnvägen krävs 
såväl plats för ytlig fördröjning på torgytan samt underjordisk magasinering. Med 
vidtagna åtgärder kommer det att samlas vatten upp till 0,25 m. Vattennivå mot den 
nya kvarteren K blir ca +11,10.  
 
Vattendjup vid skyfall på vägarna blir mindre än 0,3 m för merparten av planområ-
det med de planerade skyfallsåtgärder. Detta garanterar framkomlighet för både 
brandbilar och vanliga fordon till och från planområdet. På den nya gatan som går 
längs med Huvudstafältet kommer det att samlas vatten vid gatans lågpunkt mellan 
kvarter F och G. Vattendjup kan bli mer än 0,3 m och detta kan temporärt förvärra 
framkomlighet vid denna punkt. Översvämningar varar bara under 20 minuter under 
simuleringstid då vattnet kan rinna vidare till Huvudstafältet via det planerade diket. 
Samtidigt finns det alternativa tillfartsvägar till alla byggnader vid lågpunkten. 
Framkomlighet säkerställs till uppställningsplatser samt teknikhusområden som Tra-
fikverket planerar vid järnvägen.  
 
Förslag till åtgärder 
 
Utifrån de risker som identifierats vid förändring av avrinningsområdesgränser har 
skyddsåtgärder löpande utvärderats och inarbetats i modellen. Arbetet har mynnat ut 
i ett antal åtgärder som redovisas på plankarta och beskrivs i denna planbeskrivning. 
För att undvika översvämningar krävs följande skyddsåtgärder: 
 
Övergripande rekommendationer:  

• Kvartersmark bör utformas så att vattnet vid skyfall kan rinna från kvarteren 
mot gatorna utan att samlas på gårdarna. 

 
Skydd för järnvägen kring tråget och östra tunnelmynningen:  

• Både tråg och bullervall regleras i plankarta som SKYDD för järnvägen. 
• Skyfallsmagasinen som Trafikverket planerar hanteras inom järnvägsanl-

ningen. 
 
Åtgärder för att skydda fastigheter Vargen 14 och Bangården 4 vid Bangatan:  

• Bullervallen vid Bangatan utförs så att vatten kan rinna i järnvägsanlägg-
ningen. 

 
Åtgärder för att skydda den befintliga elnätstationen vid fastighet Huvudsta 3:27: 

• Skyfallsytorna öst och söder om elnärstationen regleras i plankartan. Total-
volym för de skyfallsytorna bör vara minst 380 m3. 
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• Invallning med stödmur och upphöjd kantsten intill elnätstationen regleras i 
plankarta. 

• Höjdsättningen för gatorna som styr flödena till skyfallsytorna, marknivåer 
har lagt in på plankartan.  
 

Åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse på fastighet Ingenjören 3: 
• Parkmarken utanför fastigheten har regleras till nivå +19,5 i plankartan för 

att samla vatten utan att skada intilliggande bebyggelse. 
 
Åtgärder för att skydda pumpstationen och fjärvärmekamaren vid Huvudstafältet:  

• Åtgärder, bl.a. höjdsättning av intilliggande mark, vid pumpstationen samt 
upphöjning av marken runt fjärvärmekamaren i Huvudstafältet ska vidtagas 
och detta säkerställs i kommande projektering.  

 
Åtgärder kring kv. M och N söder om tråget:  

• Underjordiskt magasin skapas under gatan. Volym för skyfallsmagasinet bör 
bara minst 650 m3. 

• Färdigt golv och entréer för båda kvarteren bör placeras högre än +10,7. 
Detta regleras med bestämmelsen m2 i plankartan. Inga öppningar eller venti-
lationssystem bör placeras under denna nivå och konstruktioner bör uppföras 
vattentäta.  

 
Åtgärder kring den nya kv. K och torget söder om Verkmästaren 4:  

• Höjderna på gatan och nedsänkta torgytan regleras i plankartan. Ytlig över-
svämningsvolym på minst 250 m3 är nödvändig. 

• Underjordiskt skyfallsmagasin skapas, volym bör vara minst 450 m3. 
• Färdigt golv och entréer för kv. K bör placeras högre än +11,2. Detta regleras 

med bestämmelsen m3 Inga öppningar eller ventilationssystem bör placeras 
under denna nivå och konstruktioner bör uppföras vattentäta.  

 
Ett U-område för att möjliggöra omläggning av ledningar under tråget inom järn-
vägsfastigheten har lagt in på plankartan. En omläggning och uppdimensionering av 
dagvattenledningar mellan tråget och den dagvattentunneln som har sitt sänke i 
Frösundaledens vägbank är nödvändigt för att hantera såväl dag- som skyfallsvatten. 
Under tråget krävs en tillkommande ledning med minsta dimension 1200 mm utöver 
den befintliga dagvattenledning som Trafikverket lägger om. Nedströms tråget till 
dagvattentunnelns mynning krävs omläggning till en ledning med minsta dimension 
1200 mm. Omläggningen bedöms kunna ske inom ramen för befintlig ledningsrätt 
över kvartersmark för Fräsaren 9 och 10 men måste samordnas med framtida om-
läggning av dagvattenledningar inom detaljplan Yrket och Fräsaren. 
 
Utloppet på dagvattentunneln som ligger under Huvudsta och Skytteholm byggs om 
och samordnas med befintligt projekt för dagvattenreningsdamm vid Ulvsundasjön. 
Utloppet byggs om så vattnet i första hand avleds till avsedd damm för rening av 
dagvatten, därefter ska kapacitet finnas för avledning av dimensionerande dagvatten-
flöden samt en ökad bräddkapacitet vid skyfall jämfört med nuläget. Kapacitetsök-
ning av utloppet är avgörande för framtidens dagvatten- och översvämningsriskhan-
tering inom Huvudstatunnels avrinningsområde. Denna ombyggnad behöver genom-
föras innan byggnationen inom planområdet. 
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Geotekniska förhållanden.  

Jordlagerföljden inom delområde väst utgörs generellt av fyllning på lera. Under 
leran följer friktionsjord/morän och berg. Norr om järnvägen finns berg på omkring 
2–19 meters djup och söder om järnvägen 2-14 meters djup. Grundvattenytan i om-
rådet har uppmätts på nivå +8 till +9 (motsvarande 2-3 meters djup). 
 

 
Fig 67. Jordartskarta, område väst, med föreslagna kvarter (SGU) 
 
Jordlagerföljden inom delområde mitt söder om järnvägen utgörs generellt överst av 
fyllning på lera. Under leran följer friktionsjord/morän och berg. Berg i dagen och 
ytnära berg förekommer i området. Djup till berg varierar från 0 till cirka 13 meter. 
De planerade kvarteren skär in i befintlig järnvägsbank 
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Fig 67. Jordartskarta, område mitt, med föreslagna kvarter (SGU) 
 
Norr om järnvägen utgörs varierande av höjdområde med berg i dagen eller berg 
med tunt jordtäcke samt område med fyllning på lera. Under leran följer friktions-
jord/morän och berg. Djup till berg varierar från cirka 0 till 16 meter.  
Grundvattennivåer inom delområde mitt varierar från väst till öst och har uppmätts 
på +15 till +6 med de djupare nivåerna i östra delen. 
 

 
Fig 67. Jordartskarta, område östt (SGU) 
 
Inom delområde öst passerar järnvägen områden med berg i dagen dels väster om 
Huvudstagatan dels i östra delen vid Tomteboda. Öster om Huvudstagatan utgörs 
jordlagren av ett lerområde som överlagras med fyllning.  
 
Risk för geotekniska olyckor  

Ras och skred 
Ett PM för geoteknik (ELU 2022-04-29) har tagits fram i planarbetet och i denna 
redovisas en detaljerad stabilitetsutredning för detaljplaneområdet samt områden 
som gränsar mot planområdet vars stabilitet kan ha påverkan på planområdet. Sta-
bilitetsutredningen visar att säkerhet mot ras och skred i nuvarande situation är till-
fredsställande.  
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För planerad situation har ritningar tagits fram som markerar områden där det finns 
risk för geotekniska olyckor och som har behov av geoteknisk åtgärd för att före-
bygga ras och skred. Med geoteknisk åtgärd avses exempelvis markförstärkning 
eller lastreducering om inte annat kan påvisas vid en fördjupad stabilitetsutredning. 
Ritningarna redovisas i PM geoteknik.  
 
Delområde Väst 
För delområde väst kommer marginella förändringar av befintliga marknivåer ske 
för planerade lokalgator. Dessa bedöms kunna utföras utan att nuvarande stabilitets-
förhållanden påverkas. Grundläggning av nya kvarter och konstruktioner kommer att 
utföras på pålar där de underlagras av lera.  
 
Trafikverkets trågkonstruktion kommer dock innebära en avlastning inom området 
och ge förändrad lastsituation. När tråget underlagras av lera ska projektering utföras 
för att säkerställa att inga glidytor kan slå upp under tråget. 
 
Delområde Mitt 
Stora uppfyllnader planeras utföras inom delområde Mitt. En jämförelse mellan pla-
nerade och nuvarande marknivåer har utförts och redovisas i PM Geoteknik.  
Centralt genom delområde Mitt skär Trafikverkets tunnelkonstruktion. Denna kom-
mer att pålas och innebär ingen tillförd belastning på markytan. I västra delen av 
område Mitt kommer tunneln att gå i skärning vilket innebär en sänkning av mark-
nivåerna i läge för tunneln och förändrad stabilitetssituation.  
 
En kartering av bedömd lermäktighet i delområde Mitt har utförts och redovisas 
också i PM Geoteknik.  Vid tolkning av lermäktighet har endast lös lera beaktats, 
torrskorpelera har inte inkluderats.    
 
Stabilitetsberäkningar visar att planerade förändringar av marknivå innebär att erfor-
derlig säkerhetsfaktor ej uppnås bland annat kring Kv F och Kv G samt vid ”lutande 
Parken” mellan KV G och Kv F. Beräkningarna har resulterat i en plan som redovi-
sar behov av geotekniska åtgärder som redovisas närmare i PM Geoteknik.   
 
På grund av områdets storlek så kan lastökningar på markytan hamna på pådrivande 
respektive mothållande sida i en glidyteberäkning beroende på hur lastsituationen 
runt omkring ser ut och vilka åtgärder som vidtas. Eventuella åtgärder kan antingen 
vara markförstärkande, som inblandningspelare, eller lastreducerande, som lättfyll-
nad. Val av förstärkning får påverkan på intilliggande oförstärkta uppfyllnader. Tek-
nisk lösning för förstärkning kommer ej väljas i detta skede. 
 
Delområde Öst 
I delområde Öst kommer befintlig bank att breddas inom den så kallade Metkroken. 
I övrigt kommer inga förändringar av nuvarande marknivåer eller lastförutsättningar 
att ske. Breddningen vid Metkroken innebär en höjning av befintliga marknivåer, 
undergrunden utgörs av berg på del av sträckan samt friktionsjord och lera på en del 
av sträckan. Förstärkning av denna breddning kommer att utföras. Förstärkningen 
ansluter till den redan installerade permanenta sponten. 
 
Trafikverkets anläggning 

Grundläggning av nya gator och kvarter får inte påverka Trafikverkets konstruktion-
er negativt. 
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Buller  

En bullerutredning (ÅHA 2022-06-14) har tagits fram för planområdet med utbyggt 
planförslag. 
 
Planområdet är utsatt för höga bullernivåer, och även vibrationer från främst järnvä-
gen. En utbyggnad av Mälarbanan innebär även mer trafik på järnvägen i förhål-
lande till dagens trafikmängder. Buller och vibrationer förekommer även från väg-
trafik från främst Frösundaleden och Huvudstaleden, i anslutning till planområdet.  
 
Befintlig situation för detaljplanen är svår att jämföra med planförslaget, då in-
tunnlingen inte finns idag och de bostäder som planeras på intunnlingen är tillkom-
mande. Enligt Trafikverkets bullerutredning kommer bullersituationen för de flesta 
av de idag bullerberörda fastigheterna utmed järnvägen att bli bättre. Detta beror på 
intunnlingen och intunnlingen av järnvägsanläggningen i delar av planområdet, som 
idag går i markläge. Utbyggnaden av järnvägen innebär även att ytterligare åtgärder 
i form av bullerplank och skärmar kan sättas upp i anslutning till järnvägsanlägg-
ningen.  
 
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad har beräknats i bullerutredningen. Planområ-
det får höga bullernivåer från spårburen trafik och vägtrafik. Dimensionerande tra-
fikbullernivåer vid fasader till planerade bostäder blir upp mot 65 dB(A) ekvivalent-
nivå vid mest utsatt fasad. Alla bostadshus får dock en sida med högst 55 dB(A).  
Vid Solna Business Park, får vissa kontorsfastigheter nivåer upp mot 75 dB(A) ek-
vivalent ljudnivå vid fasad mot järnvägen.  
 
Med föreslagen bostadsutformning och med lämpliga lägenhetsutformning samt 
vissa bullerdämpande åtgärder kan dock förordningen (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader innehållas. Inga krav på trafikbuller utomhus vid kontor finns. 
Genom att förse byggnaderna med ljudisolerade fönster och fasader kan god ljud-
miljö inomhus skapas.  
 
Den maximala ljudnivån har även beräknats för planområdet i bullerutredningen. 
Vid mest utsatt fasad beräknas bullernivåer upp till 80 dB(A). På gårdsytor i anslut-
ning till bostäderna är maximalnivån högst 70 dB(A). Alla lägenheter kan få tillgång 
till gemensam uteplats och större gård med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå och 55 
dB(A) ekvivalent ljudnivå.  
 
Uteytorna söder och norr om järnvägen får högst 50 dB(A) ekvivalentnivå och 70 
dB(A) maximalnivå på större delen av ytorna, vilket innebär att riktvärden i trafik-
bullerförordningen och god ljudkvalitet innehållas.  
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Fig 68. Ekvivalent ljudnivå för dygn vid fasad (AHA Akustik) 
 

 
Fig 69. Ekvivalent ljudnivå för dygn vid fasad och på förskolegårdar i planförslaget (AHA Akustik) 

 

 
Det industribuller som kan förekomma inom de nuvarande områden som gränsar  
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till planområdet är ljud från ventilationsanläggningar på och i angränsande  
kontors och industribyggnader. Ljudnivåerna bedöms utgående från platsbesök  
och översiktliga mätningar vara så låga att nivåerna vid planerade bostäder i  
denna detaljplan inte överstiger riktvärden för ”ljuddämpad” sida i ”Boverkets  
allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och  
annan verksamhet med likartad karaktär” BFS 2020:2. 
 
Restriktioner avseende ljud och vibrationer som säkerställs genom planbestämmelser:  
 

• Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så 
att i bostadslägenhet större än 35 m2 alla bostadsrum får högst 60 dB(A) 
dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad  

eller  
• minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) dygnsekviva-

lent trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden). 
och  

• den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) (frifältsvärde) vid 
fönster till lägenheter om högst 35 m2.  

• gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och 50 
dB(A) dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till bo-
städerna.  

• vibrationerna i byggnaden normalt inte överstiger 0,3 mm/s komfortvägd 
vibrationshastighet på grund av trafik.  

• de totala maximala luftljudsnivåerna inomhus på grund av luft- och stombu-
ret buller inte överskrider i bostäder 45 dB(A) eller om enbart stomburet bul-
ler förekommer högst 30 dB(A) respektive i kontor 50 dB(A) eller om enbart 
stomburet buller förekommer högst 40 dB(A).  

• den ekvivalenta ljudnivån blir högst 55 dB(A) på större delen av skolgårdar 
och högst 50 dB(A) på begränsad del, pedagogisk uteyta. 

• bullret från angränsande industrier uppfyller riktvärdena för zon B enligt Bo-
verkets allmänna råd, BFS 2020:2 1) 

 
1) I mycket begränsad omfattning kan bullerdämpning med balkonger, exem-

pelvis täta räcken och ljudabsorbenter, eller i undantagsfall specialfönster ac-
cepteras för att uppfylla riktvärdena.  

Stomljud och vibrationer 

Bedömning av stomljud och vibrationer från tågtrafiken har utförts utgående från 
Trafikverkets underlagsrapport till miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplan, 
Vibrationer och stomljud Mälarbanan Huvudsta-Duvbo daterad 2020-01-15, och 
kompletterande beräkningar. Utgående från dessa och mätningar i andra projekt 
konstateras att godstågen ger de högsta vibrationerna, på aktuellt avstånd cirka 4 
gånger så höga som för persontåg. 
 
Stomljudsdämpande åtgärder, så kallade ballastmattor, krävs i hela Huvudstatun-
neln. Luftljudsnivåerna på grund av stomburet ljud från spårtrafiken blir då lägre än 
kraven 40 dB(A) i kontor och 30 dB(A) i bostäderna. Stomljudsisoleringen har nor-
malt en egenfrekvens om cirka 10 Hz.  
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Restriktioner för stomljud och vibrationer säkerställs genom planbestämmelser, se 
ovan under rubriken ”Buller”.  

Luftföroreningar 

Inom ramen för detaljplanen har en luftkvalitetsutredning (SLB-analys 2022-05-23) 
tagits fram. Utredningen innefattar beräkningar av luftkvalitet i området, baserat på 
utformning och läge på ny och befintlig bebyggelse samt nya vägdragningar. I be-
räkningarna har hänsyn tagits till partikelutsläpp från Mälarbanans järnvägstunnlar. 
Luftföroreningshalter har beräknats för ett utbyggnadsalternativ år 2040 och med en 
trafikprognos för år 2040.  
 
Spridningsberäkningar har utförts för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). För 
att uppskatta effekten av planområdets bebyggelsestruktur på spridningen av utsläp-
pen har även beräkningar utförts med en gaturumsmodell (OSPM). Beräknade halter 
jämförs med ett nuläge samt med MKN och det nationella miljömålet Frisk Luft och 
PM10 och NO2.  
 
I Stockholmsregionen är vägtrafiken den dominerade källan till utsläpp av luftför-
oreningen, bland annat kväveoxider (NO2), kolväten och avgaspartiklar. Utsläppen 
av NO2 prognostiseras att minska till år 2040 på grund av redan beslutade skärpta 
avgaskrav och nya typer av fordon.  
 
PM10 består och beror av både större slitagepartiklar och mindre förbränningspar-
tiklar. Dubbdäcken är det som främst bidrar till höga PM10-halter i Stockholms län. 
De slitagepartiklar som bildas är starkt beroende av fordonshastighet och andel dub-
bade vinterdäck. De förbränningspartiklar som uppstår och som kommer ut via av-
gasrör är mycket små (mindre än 1 µm) och bidraget till PM10 från dessa är mycket 
litet. Framtida beslutade avgaskrav för nya bilar har en mycket liten påverkan på 
PM10 halten framgent.  
 
Nuläge, år 2020 
Beräknade halter visar att MKN klaras för både PM10 och NO2 inom planområdet 
och på omgivande vägnät. En jämförelse med de vägledande miljömålen kan göras 
för PM10 årsmedelvärde och för NO2 timmedelvärde som är de tidsupplösningar för 
miljömålen som är svårast att uppnå i länet. Inom planområdet uppnås inte det nat-
ionella miljömålet för PM10 och kvävedioxid på delar av Ekensbergsvägen. På delar 
av Ankdammsgatan uppnås inte miljömålet för NO2. Dock klaras som tidigare har 
nämnts MKN för både PM10 och NO2. 
  



Nuläge: Till vänster beräknad årsmedelhalt av partiklar, till vänster PM10 (μg/m³). Ttill höger be-
räknad årsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (μg/m³) 
 
Utbyggnadsalternativ, år 2040 för PM10 
Beräkningarna visar att MKN för PM10 klaras inom planområdet med ny bebyg-
gelse och ny vägdragning. Dygnsmedelhalten av PM10 ligger som högst på delar av 
Ekensbergsvägen, Frösundaleden, Huvudstaleden och på den nya vägen norrut från 
Cirkusgränd upp till Ekensbergsvägen. Miljömålen uppnås inte på dessa vägar.  
 
Utbyggnadsalternativ, år 2040, för NO2 
Till år 2040 förväntas utsläppen av NO2 minska generellt, på grund av en förväntad 
renare fordonsflotta utifrån redan beslutade utsläppskrav.  
 
Beräkningarna visar att MKN för NO2 klaras inom planområdet med mycket god 
marginal. Högsta dygnsmedelhalterna inom planområdet har beräknats på delar av 
Ekensbergsvägen, Frösundaleden, Huvudstaleden och på den nya vägen norrut från 
Cirkusgränd upp till Ekensbergsvägen. Miljömålet för NO2 timme, är som svårast att 
nå, och målet för NO2 årsmedelvärde uppnås inom planområdet. Miljömål för 
dygnsmedelvärde saknas. 
 
Några beräkningar har inte utförts för ett scenario år 2040 med samma trafikflöde 
som för utbyggnadsalternativet men med nuvarande bebyggelse på grund av att be-
räknade halter NO2 i utbyggnadsalternativet är låga och ligger under miljömålen. 
 
Partiklar från järnvägstunnlar 
Tidigare beräkningar genomförda av WSP konstaterar att i området direkt utanför 
tunnelmynningarna kan förhöjda halter av partiklar uppkomma från järnväg och väg 
men att tunnelmynningens utsläpp är mycket små i förhållande till vägtrafikens ut-
släpp. Utsläppet av PM10 från Sundbybergstunneln är av WSP beräknat till cirka 56 
g/h men uppgifter om haltbidragets storlek saknas. Bedömningen är dock att MKN 
klaras. Huvudstatunneln är cirka 500 meter vilket är kortare än Sundbybergstunneln. 
MKN för PM10 och NO2 beräknas klaras även vid Huvudstatunneln, baserat på be-
räkning för Sundbybergstunneln.  
 

- - - Planområdesgräns 

15 - 20 µg/m' 
15 - 20 µg/m 3 miljömål · - - - Planområdesgräns 
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Utbyggnadsalternativ: Till vänster beräknad årsmedelhalt år 2040 av partiklar, PM10 (μg/m³).Till 
höger beräknad årssmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (μg/m³). 

Föroreningar mark och grundvatten 

En miljöteknisk utredning för att kartlägga föroreningssituationen i mark och grund-
vatten inom planområdet har utförts. Arbetet med den miljötekniska utredningen har 
dels bestått av insamling av material avseende områdets verksamhetshistorik och 
dels genom utförande av miljötekniska fältundersökningar. Fältundersökningarna 
omfattade provtagning och laboratorieanalyser av jordprover från totalt 66 punkter 
och av grundvatten från totalt 11 punkter.  
 
Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar har parallellt med planarbetet 
även utförts av Trafikverket för projekt Mälarbanan. Utvalda resultat från dessa 
undersökningar har inarbetats i den övergripande bedömningen av föroreningssituat-
ionen. Totalt omfattar detta provtagningsresultat av jord från 56 punkter och från 
grundvatten i 12 punkter. 
 
Verksamhetshistorik  

Planområdets historiska markanvändning präglas av tidigare verksamheter kopplade 
till järnvägen, en större handelsträdgård, en kemtvätt samt en f.d. industri som bland 
annat tillverkat instrument för medicinalteknologi. Flygbild från 1964 för planområ-
det visas nedan, se figur 66.  
 
Västra planområdets del, norr om Mälarbanan, ligger delvis inom ett område som 
tidigare sannolikt använts för järnvägsverksamhet. Enligt flygbilder från området 
framgår det att det tidigare inom området funnits två mindre fabriks- och lagerhallar. 
 
I samma del av planområdet men söder om Mälarbanan framgår enligt flygbilder att 
delar av området tidigare använts som stickspår och lastplats för godståg. I angräns-
ning till denna del av planområdet finns industribyggnad där bland annat f.d. Sie-
mens Elema tillverkat instrument för medicinalteknik. Industriell verksamhet har 
bedrivits på platsen sedan 1960-talet, idag tillverkas bland annat ventilatorer. Till-
verkningsprocesser har med stor sannolikt innefattat ytbehandling vilket innebär att 
lösningsmedel hanterats i verksamheten. Erfarenhetsmässigt är riskerna för spill och 
läckage av lösningsmedel som störst vid tidigare förvarings- och påfyllnadsplatser 
samt från läckage från ledningar. Enligt arkiv-uppgifter från Uddeholm AB har det 
funnits två avfettningsapparater på platsen när Siemens Elema bedrev sin verksam-
het.  
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I angränsning till områdets nordöstra del finns en kemtvätt inom Målaren 2 som har 
funnits på platsen sedan 1960-talet. Enligt uppgifter från Länsstyrelsens MIFO-
databas ska det periodvis funnits kemtvättmaskiner i lokalen. Under delar av verk-
samhetsperioden ska det endast bedrivits in- och utlämning av kläder på platsen.   
 
Området söder om järnvägen intill Frösundaleden utgörs idag av en upplagsyta samt 
vägar och grönområden. Enligt flygbilder går det att utläsa att upplagsytan sannolikt 
anlades omkring 1970. Enligt uppgifter från Länsstyrelsens MIFO-databas ska det 
tidigare ha funnits en eller alternativt två handelsträdgårdar i denna del av planom-
rådet.  
 
Sammanfattningsvis finns och har det funnits flera miljöfarliga verksamheter inom 
och i anslutning till planområdet. Dessa verksamheter kan ha gett upphov till förore-
ningar i mark och grundvatten. Informationen från den historiska bakgrundsunder-
sökningen användes för att ta fram en provtagningsplan för miljötekniska mark- och 
grundvattenundersökningar.  
 

 
Fig 69.  Flygbild över planområdet från 1964 med utpekade verksamheter som kan ha gett upphov 
till föroreningar.  
 
Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning 

Då planområdet är stort och långsträckt med varierande karaktär har den miljötek-
niska undersökningen delats in i tre delområden enligt figur 67. Jordprover uttogs i 
sammanlagt 66 borrpunkter varav 14 av dessa låg inom delområde 1, 19 borrpunkter 
inom delområde 2 och 33 borrpunkter inom delområde 3. Grundvattenprover uttogs 
i sammanlagt 11 punkter varav fem av dessa låg inom delområde 1, en inom delom-
råde 2 samt 5 inom delområde 3.  
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Figur 70. Blå markerade områden är de delar inom planområdet som undersökt i den miljötekniska 
undersökningen  

Provtagningspunkternas placering samt analysparametrar och provtagningsmedie 
valdes dels baserat på information från den historiska bakgrundsundersökningen, 
dels utifrån strukturförslaget för planerade nya byggnader.  
 
Laboratorieanalyser avseende innehåll av metaller och fraktionerade alifater och 
aromater samt BTEX och PAH utfördes för drygt 60 utvalda jordprover. Ett fåtal 
jordprover analyserades även med avseende på pesticider och PCB. Samtliga grund-
vattenprover analyserades med avseende på klorerade kolväten, nio prov avseende 
fraktionerade alifater och aromater samt BTEX och PAH. Fem grundvattenprov ana-
lyserades även avseende PFAS.  
 
Resultat  

Delområde Väst 

Riktvärden för jord beträffande ett eller flera ämnen, primärt metaller och PAH:er, 
avseende Naturvårdsverket generella riktvärde för känslig markanvändning (KM), 
överskrids i stort sett i samtliga provtagningspunkter.  
Lokalt vid två punkter påträffades högre halter av aromater och PAHer som över-
skrider Naturvårdsverket generella riktvärde för mindre känslig markanvändning 
(MKM). I en punkterna överskrider uppmätta halter av PAH-H även nivåer för far-
ligt avfall (FA) enligt Avfall Sveriges bedömningsgrunder. Vid en punkt påträffades 
halter av bensen som överskrider MKM.  
De mest frekvent förekommande föroreningsämnena är typiska för områden med 
järnvägsverksamhet och bekräftar i stort resultaten från tidigare utförda undersök-
ningar av Trafikverket.  
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Inga förhöjda halter av petroleumkolväten i grundvatten påträffades. PFAS före-
kommer generellt i grundvatten i området i låga till måttliga halter.  
Ingen påverkan av klorerade kolväten identifierades i grundvatten i anslutning till 
den fastighet där lösningsmedel tidigare hanterats.  
 
Sammanfattningsvis bedöms det föreligga en måttlig föroreningssituation i ytliga 
jordlager sett till den planerade markanvändningen som utgörs av kontor, gatumark, 
torgyta m.fl. Påträffade föroreningar kan potentiellt utgöra en hälsorisk via intag av 
jord och via ångor i byggnader.  
Förorenade jordmassor kommer att behöva hanteras i samband med utskiftning av 
fyllnadsjord för kommande anläggningsarbeten. Åtgärdsbehov föreligger lokalt vid 
de platser där höga halter av bland annat PAHer, aromatiska kolväten, bensen och 
bly har påträffats.    

Delområde Mitt 

Nära den planerade förskolan (kvarter J) uppmättes halter av PAH-H som överskri-
der nivåer för FA samt riktvärden för MKM avseende PAH-M och aromater. Höga 
halter av PAHer och aromatiska kolväten vid flera punkter påträffades även i Tra-
fikverkets undersökningar vid fyra punkter i anslutning till kvarter G i den östra de-
len.  
I övrigt påvisades halter av metaller, PAH:er och alifater C16-C35 som överskrider 
KM i cirka hälften av provtagningspunkterna från delområde 2.  
 
Inga förhöjda halter av petroleumkolväten i grundvatten påträffades. Måttliga halter 
av PFAS11 uppmättes. Inga halter av klorerade kolväten identifierades i grundvatten 
inom det område där det bedömdes finnas risk baserat på verksamhetshistoriken i 
området.    
 
Sammanfattningsvis påvisar nu utförda undersökningar generellt ingen allvarlig för-
oreningssituation i ytliga jordlager sett till den planerade markanvändningen. Lokalt 
påträffades högre föroreningshalter som potentiellt skulle kunna utgöra en hälsorisk 
via intag av jord, via damm samt en miljörisk avseende marklevande organismer.  
Åtgärdsbehov föreligger lokalt vid den planerade förskolan (kvarter J). I övrigt 
kommer förorenade jordmassor att behöva hanteras i samband med utskiftning av 
fyllnadsjord för kommande anläggningsarbeten. 

Delområde Öst 

Utförda undersökningar påvisar generellt förekommande halter i jord av metaller, 
PAH:er och av alifater C16-C35 som överskrider KM. Riktvärden för MKM avseende 
PAHer och ett antal metaller överskrids i totalt fyra provtagningspunkter. Uppmätta 
halter överensstämmer väl med resultat från Trafikverkets undersökningar.   

Inga halter av pesticider detekterades i de två prover som analyserades.  

Inga förhöjda halter av petroleumkolväten i grundvatten påträffades. PFAS före-
kommer generellt i grundvatten i området i låga halter.  
Inga halter av klorerade kolväten detekterades.  
 
Sammanfattningsvis påvisar nu utförda undersökningar en måttlig föroreningssituat-
ion i ytliga jordlager sett till den planerade markanvändningen. Vid schakter i jord 
kommer förorenade jordmassor att behöva hanteras. Stora delar området kommer att 



  93 (111) 
 

  

behöva fyllas ut och höjas med mellan cirka 1-3 meter. Samtliga kvarter kommer att 
byggas med garage och innergårdar på bjälklag. Den planerade parken i den östra 
delen anläggs också på en högre nivå och på ditlagda jordmassor. Åtgärdsbehoven 
kommer till stor del bero på hur marken detaljprojekteras och vilka exponeringsvä-
gar som kommer att finnas.  
 
Slutsatser och rekommendationer för fortsatta arbeten 
 
Uppmätta föroreningshalter i jord är i allmänhet låga till måttliga sett till områdets 
verksamhetshistorik och endast lokalt vid ett antal platser förekommer högre halter 
av primärt PAHer och aromatiska kolväten.  
 
Inga förhöjda halter av flyktiga kolväten har påträffats i grundvatten. PFAS före-
kommer i stort sett inom hela detaljplaneområdet i låga till måttliga halter. Samman-
taget bedöms det baserat på nuvarande kunskapsunderlag inte finnas något åtgärds-
behov avseende föroreningar i grundvatten för detaljplanens genomförande. Vid en 
eventuell länshållning av grundvatten skulle dock exempelvis som minimum PFAS-
ämnen behöva hanteras.  
 
Påträffade föroreningar förekommer i jord och allmänhet ytligt (cirka 0-2 meter un-
der markytan). Preliminärt bedöms sanering genom jordschakt vara tillräckligt för 
att marken inom hela området ska kunna lämpliggöras för avsedda ändamål. Grun-
dat områdets långa verksamhetshistorik kvarstår dock en viss risk för att förorening-
ar lokalt även kan förekomma på större djup och på fler platser än vad som nu un-
dersökts vilket skulle kunna kräva alternativa sanerings- och skyddsåtgärder.  
 
I dialog med Miljöskyddsenheten i Solna stad rekommenderas att mätbara åtgärds-
mål fastslås i senare planeringsskeden och de ska anpassas efter typ av förorening 
och planerad markanvändning. Som utgångspunkt ska Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för KM och MKM användas. Beräkningar av platsspecifika riktvärden i 
Naturvårdsverkets beräkningsverktyg, PRV, alternativt applicering av Stockholms 
stads storstadsspecifika riktvärden, SSPRV, är en möjlighet. Applicering av PRV 
eller SSPRV för att användas som mätbara åtgärdsmål vid en framtida efterbehand-
ling ska dock alltid på förhand underbyggas av en riskbedömning och godkännas av 
Miljöskyddsenheten vid Solna Stad.  
 
I tabellen nedan redovisas ett övergripande förslag till mätbara åtgärdsmål för de 
huvudsakliga typerna av planerad markanvändning som ingår i planförslaget. Åt-
gärdsmålen är indelade efter icke-flyktiga och flyktiga ämnen då dessa kategorier av 
ämnen innebär olika exponeringsrisker beroende på vart och på vilket djup de på-
träffas.  
 
 
 Föreslagna mätbara åtgärdsmål 
Planerad markanvändning Icke-flyktiga ämnen Flyktiga ämnen 
Under bostäder utan garage KM alt. SSPRV KM, PRV-KM alt. SSPRV 
Under bostäder med garage MKM, PRV-MKM alt. SSPRV KM, PRV-KM alt. SSPRV 
Under kontor med och utan 
garage, vägar, gc-banor MKM, PRV-MKM alt. SSPRV 

Parkmark, kvartersmark, 
förskola och förskolegård KM, PRV-KM alt. SSPRV 
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Inga kompletterande provtagningar av jord eller grundvatten rekommenderas i detta 
skede. I samband med framtida planerings- och projekteringsarbeten behöver dock 
hanteringen av förorenade massor att fortsätta utredas.  
 
Sannolikt kommer enskilda kvarter inom detaljplaneområdet att utvecklas etappvis 
och efterbehandlingsåtgärder anmälas per fastighet/kvarter enligt §28 Förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

I samband med denna process ska krav ställas på varje enskild aktör att utföra av-
gränsande undersökningar och kompletterande utredningar. Syftet med dessa utred-
ningar är att säkerställa att inga allvarliga föroreningar har förbisetts, föreslå mätbara 
åtgärdsmål som samt identifiera åtgärdsbehov för att säkerställa att dessa uppnås. 
Åtgärdsmål och åtgärder ska leda till att inga oacceptabla hälso- och miljörisker 
kvarstår för de människor som ska bo och vistas inom detaljplaneområdet samt för 
miljön inom och i anslutning till detaljplaneområdet.  
 
En generell handlingsplan kan förslagsvis se ut som följer: 

- Framtagande av en riktad provtagningsplan för kompletterande och avgrän-
sande undersökningar. Provtagningsplanen ska baseras på resultaten från ti-
digare undersökningar och planerade grundläggningsnivåer för att vid behov 
precisera underlaget avseende föroreningar och att provtagningstätheten ska 
motsvara lämpliga enhetsvolymer för den mängd jord som behöver hanteras i 
anläggningsarbeten.  

- Förslag till övergripande och mätbara åtgärdsmål som ska säkerställa att inga 
oacceptabla hälso- och miljörisker kvarstår efter exploatering. Vid avsteg 
från Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och/eller MKM ska detta 
motiveras genom en platsspecifik riskbedömning.  

- Förslag till saneringsåtgärder och miljökontrollarbeten för att säkerställa att 
uppsatta åtgärdsmål uppnås och att inga allvarliga föroreningar förbises 

 
Provtagningsplaner, förslag till mätbara åtgärdsmål, saneringsåtgärder samt miljö-
kontrollarbeten ska på förhand godkännas av Miljöskyddsenheten vid Solna Stad.   
 
För att säkerställa att tillräckliga utredningar och åtgärder genomförs införs följande 
planbestämmelse: 
”Föroreningar ska vara avhjälpta och/eller skyddsåtgärder vidtagits så att marken 
blir lämplig för avsett ändamål innan startbesked för byggnation ges. Etappvis ut-
byggnad och sanering tillåts. Godkännande ges av Miljöskyddsenheten vid Solna 
Stad”.  

Radon 

Enligt kommunens radonkarta så är den föreslagna bebyggelsen placerad inom ett 
område som är klassat som Lågrisk-område för radon. Om berggrundläggning blir 
aktuellt bör särskilt radonstrålning kontrolleras. Mer detaljerade radonmätning 
kommer att utföras i samband med kommande grundläggningsarbeten.  

Elektromagnetiska fält 

Magnetfält (magnetisk flödestäthet) mäts i enheten Tesla som är en stor enhet, varför 
µT (miljondels Tesla) är mer relevant för magnetfält alstrade av järnvägsdrift. Mag-
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netfältet beror av strömuttaget i kontaktledningsanläggningen, avståndet till den-
samma samt av avståndet mellan matande och återmatande kablar/ledningar. 
 
Enligt Trafikverkets (2004) Policy om magnetfält ska försiktighetsprincipen tilläm-
pas. ”Målsättningen enligt försiktighetsprincipen är att årsmedelvärdet av magnetfäl-
tet inte får överstiga 0,4 µT i utrymmen där människor stadigvarande vistas om det 
är ekonomiskt rimligt och tekniskt genomförbart. Stadigvarande vistelse innebär 
permanenta arbetsplatser och utrymmen där dygnsvila sker. Man bör även beakta 
placering av förskolor med tillhörande lekplatser”. 
 
Magnetiska fält från Mälarbanan 

Elektrisk tågtrafik medför emission av elektromagnetiska fält som dels består av 
elektriska fält och av magnetiska fält kring järnvägen. De elektriska fälten skärmas 
effektivt av vegetation, byggnader, fordon med mera. För järnvägsanläggningar ut-
gör de elektriska fälten normalt inga problem för omgivningen och har därför inte 
utretts vidare. De magnetiska fälten skärmas dock inte av på samma sätt och kom-
mer att vara påtagliga i järnvägens närområde även om de snabbt avtar med ökat 
avstånd ifrån denna. 
 
Inför arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägs-
planen togs en PM fram där en redovisning sker av vilka magnetiska fältstyrkor som 
finns längs sträckan (Huvudsta-Duvbo) idag, under byggskedet och efter utbyggna-
den av järnvägen. 
 
Tråg genom Solna Business Park (västra delen)  

Beräkningarna visar på följande resultat: 
För beräkningar utan (A) tåg lokalt på sträckan (genomflytande ström) ovanför tråg-
et (+ 10 m relaterat från spårnivån) kommer årsmedelvärdet 0,4 µT att klaras. För 
beräkningar med (B) en andel av tågen lokalt på sträckan kommer magnetfältet i 
trågets överkant (höjd=10 m relaterat från spårnivån) endast överstigas direkt ovan-
för spåren. Vid stationsbyggnaden kommer utmatningarna till kontaktledningarna att 
utföras så att årsmedelvärdet om 0,4 μT även klaras i stationernas biljetthallar. 
 
Huvudstatunneln (mellersta delen) 

Beräkningarna visar på följande resultat:  
För beräkningar utan (A) tåg lokalt på sträckan (genomflytande ström) ovanför tun-
neltaket (höjd=10 m) kommer årsmedelvärdet 0,4 µT att klaras. För beräkningar 
med (B) en andel av tågen lokalt på sträckan kommer magnetfältsvärden som över-
skrider ett årsmedelvärde på 0,4 µT endast ske direkt ovanför tunneln/tråget (på en 
höjd av 10 meter). Det är därför viktig att området ovanpå intunnlingen utformas så 
att den inte uppmanar till stadigvarande vistelse. 
 
Markspår Huvudsta (östra delen) 

Beräkningar för magnetfält utmed denna sträcka har gjorts dels för traditionellt fyr-
spår, dels för alternativa (kompletterande) lösningar. Beräkningar visar att för tradit-
ionellt fyrspår så överskrids årsmedelvärdet 0,4 µT i närliggande bostäder och loka-
ler. Föreslagna alternativa lösningar gör att magnetfältsreduceringen blir mycket god 
och att ett årsmedelvärde under 0,4 µT kan innehållas. Under stationsbyggnaden i 
Huvudsta kommer utmatningarna till kontaktledningarna att utföras så att årsmedel-
värdet om 0,4 μT även klaras i stationernas biljetthallar. Ingen ny exploatering inom 
detaljplanen kommer att göras längs med denna sträcka och fortsatt hantering av 
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magnetfältsnivåer utmed denna sträcka behandlas inom ramen för järnvägsplanen 
och hanteras således av Trafikverket.  

Riskfrågor  

 
Risker kring väg och järnväg 

Brandskyddslaget har fått i uppdrag att upprätta en riskanalys för detaljplanen. I 
Riskanalysen utvärderas de risker som människor inom det studerade området kan 
komma att utsättas för. Här föreslås också hur riskerna ska hanteras så att en accep-
tabel säkerhet uppnås. Riskanalysen omfattar endast plötsliga, oväntade och oplane-
rade händelser med akuta konsekvenser för liv och hälsa för människor som vistas 
inom det studerade området. I analysen har hänsyn inte tagits till långsiktiga effekter 
av hälsofarliga ämnen, buller, elektromagnetiska fält eller miljöfarliga utsläpp. 
 
Planförslaget innebär att eventuella olyckor både på Mälarbanan, Huvudstaleden och 
Frösundaleden kan påverka planerad bebyggelse. Närheten till dessa har utretts och 
risknivån har beräknats i form av individrisk och samhällsrisk. Vid beräkning av 
samhällsrisk har även konsekvenser för områden utanför planområdet inkluderats. 
 
Utifrån den riksinventering som har genomförts bedöms att det är följande riskkällor 
som kan medföra olyckshändelser med möjlig konsekvens för det aktuella planom-
rådet: 
 
Frösundaleden: Olycka vid transport av farligt gods 
 
Huvudstaleden: Olycka vid transport av farligt gods 
 
Mälarbanan:   Olycka vid transport av farligt gods  

Urspårning 
Tågbrand 

 
Tvärbanan:  Urspårning 

Brand 
 
Urspårning och tågbrand utgör de mest sannolika händelserna med tågtrafik. En ur-
spårning på Mälarbanan som sker i öppet läge kan påverka bebyggelse inom 25 
meter från spåret, förutsatt att inte naturliga höjdskillnader förekommer. Tågbrand i 
godsvagn bedöms kunna medföra en värmestrålning inom c: a 25 meter från spåret i 
öppet läge.  Det bedöms osannolikt att urspårning på Tvärbanan ska hamna längre 
bort än 15 meter från spåret.  
 
Av de utpekade olyckshändelserna bedömdes olycka med farligt gods innebära så 
stora konsekvenser att en fördjupad riskanalys för denna riskkategori genomfördes. 
Enligt den fördjupade riskanalysen bedöms samhällsrisknivån för det studerade 
planområdet vara så hög att riskreducerande åtgärder ska beaktas vid exploatering. 
När det gäller Frösundaleden är individrisknivån mycket låg och bidraget till sam-
hällsrisken är begränsat men det korta avståndet till planerad ny bebyggelse föranle-
der ändå ett behov av säkerhetshöjande åtgärder.  
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Riskanalysen rekommenderar att restriktioner och byggnadstekniska åtgärder vidtas. 
Dessa har säkerställts i detaljplanen genom skyddsavstånd för byggrätter och vis-
telseytor samt genom planbestämmelser.  
 
Restriktioner som säkerställs genom skyddsavstånd:  

• Ytor inom 20 meter från Mälarbanans tråg och tunnelmynning ska utformas 
så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse.  

• Ny bebyggelse som inrymmer stadigvarande vistelse bör inte uppföras inom 
20 meter från Mälarbanans närmaste spårmitt.  

• Ytor ovanpå intunnlingen bör utföras så att de inte uppmuntrar till stadigva-
rande vistelse. Gångvägar, cykelvägar, parkmark och liknande kan uppföras 
på dessa ytor. Utegym, lekplatser och liknande bör inte placeras ovanpå in-
tunnlingen.  

• Ytor inom 15 meter mellan ny bebyggelse och Frösundaleden och Huvudsta-
ledens närmaste vägkant bör utformas så att de inte uppmuntrar till stadigva-
rande vistelse.  

• Ny bebyggelse som inrymmer stadigvarande vistelse bör inte uppföras när-
mare Frösundaleden och Huvudstaledens närmaste vägkant än 15 meter 
(kontor) respektive 20 meter (bostäder).  

 
Restriktioner som säkerställs genom planbestämmelser:  
 

För ny kontorsbebyggelse inom 30 meter samt för ny bostadsbebyggelse inom 50 
meter från Mälarbanans tråg eller tunnelmynning gäller följande:  

• Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone  
en utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen.  

• Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en  
trygg sida, d.v.s. bort från Mälarbanan alternativt på byggnadernas tak.  

• Fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i obrännbart material  
alternativt med konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30.  

• Fönster i fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i lägst  
brandteknisk klass EW 30. Fönster tillåts vara öppningsbara. 

 
För ny bostadsbebyggelse inom 30 meter från Frösundaleden och Huvudstaleden 
gäller följande:  
 

• Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone  
en utrymningsväg som mynnar bort från vägen.  

• Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en  
trygg sida, d.v.s. bort från Frösundaleden och Huvudstaleden alternativt på 
byggnadernas tak. 
 

Med hänsyn till den beräknade risknivån inom planområdet samt planerad verksam-
het och bebyggelse bedöms de föreslagna åtgärderna ha en tillräcklig riskreduce-
rande effekt för bebyggelsen inom planområdet.  
 
Uppfyllande av krav i TDOK 2015:0340 
En separat utredning har dessutom genomförts för att visa att Trafikverkets krav som 
finns redovisade i TDOK 2015:0340 – Bro och Tunnel efterlevs. Det är endast den 
del av planområdet som ligger i anslutning till, eller direkt omfattar, den tänkta in-
tunnlingen som berörs av kravet i TDOK 2015:0340.  
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Följande krav berör intunnlingar: 
• Intunnlingar ska vara utformade så att risker för ovanförliggande och intil-

liggande bebyggelse inte är större än för bebyggelse intill motsvarande tra-
fikled i ytläge.  

• intunnlingar ska vara utformade så att olyckor vid ovanförliggande och intil-
liggande bebyggelse inte orsakar allvarlig trafikstörning eller skada i tunneln 
eller under bron.  

För att verifiera att kravet i den första punkten uppfylls har en jämförande analys 
genomförts. Den innebär att risknivån för planförslaget jämförs med ett referens-
förslag som innebär att planförslagets bebyggelse placeras som minst 30 meter från 
närmaste spår samt att ingen intunnling genomförs. Slutsatsen av analysen är att 
intunnlingen och aktuellt planförslag är utformade så att risker för ovanförliggande 
och intilliggande bebyggelse inte är större än för bebyggelse intill motsvarande tra-
fikled i ytläge (d.v.s. referensobjektet). Säkerheten är till och med bättre för flera av 
de mer frekventa olyckstyperna. Det behöver dock säkerställas i den fortsatta pro-
cessen att marktäckningen är minst 0,5 meter ovanpå intunnlingen. 
 
Verifieringen av det andra kravet har genomförts genom att identifiera och över-
siktligt värdera möjliga riskmoment under bygg- och driftskede som kan påverka 
järnvägsanläggningen. Utredningen visar att det finns ett antal arbetsmoment under 
byggskedet som kan medföra påverkan men genom att följa gällande regelverk, upp-
rätta riskanalyser, kontrollplaner etc. kan påverkan minimeras. För att ytterligare 
minimera risken för påverkan föreslås ett antal åtgärder som bör vidtas. Om dessa 
åtgärder vidtas bedöms identifierade risker kunna accepteras och kravet i i TDOK 
vara uppfyllt. Följande åtgärder föreslås: 
 

• Bevaka räddningstjänstens åtkomstmöjlighet samt uppställning av fordon 
under byggtiden. 

• Tillse att räddningstjänsten kan göra insats från fler håll för byggnader ovan-
för och direkt intill intunnlingen.  

• Tillse att tillräckligt med brandposter finns för räddningstjänstens insats i 
händelse av brand. 

• Välj stommaterial utifrån risken, trä kan exempelvis leda till längre brandför-
lopp. 

• Vid uppförande av konstruktion ovan intunnling så ska en riskana-
lys/riskvärdering göras för hur en brand kan medföra driftstopp i enlighet 
med EKS 11, kap 1.1.2, §2a. 

• För byggnadsdelar ovanför eller direkt intill intunnlingen ska en särskild be-
dömning göras av byggnadsdelarnas bärförmåga vid brand, det behöver klar-
göras om ett utökat skyddsbehov föreligger. 

• Åtgärd ska vidtas för att skydda intunnlingens konstruktion vid montering av 
den överhängande delen. 

 
Utrymning och räddningsinsatser i tunnel  

Riskanalysen behandlar utrymning och insats för resande vid eventuell olycka inne i 
tunneln. Riskanalysen anger att detaljplanen inte får medföra begränsningar av de 
ytor för uppställning av räddningstjänstens fordon som anges i järnvägsplanen för 
Mälarbanan. I anslutning till ytor för uppställning måste trappa ner till spår möjlig-
göras inom aktuell detaljplan. Trappan bör utformas i samråd med Trafikverket för 
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att bl.a. säkerställa tillräcklig bredd.  Väg fram till yta för uppställning behöver sä-
kerställas men inte nödvändigtvis inom aktuell detaljplan.  

Teknisk försörjning 
 
I området finns flera ledningar som kommer att påverkas av järnvägsplanen och de-
taljplanen. Ledningssamordning för omläggning och nyanläggning av nödvändiga 
ledningar pågår med ledningsägare, Trafikverket och Solna Stad. Detaljplanen inne-
håller u-områden för ledningar inom järnvägsmark och inom kvartersmark som an-
sluter till järnvägsmarken och som inte omfattas av nyexploatering. Inom områden 
med nyexploatering förläggs ledningar i allmän gatumark. E-områden för pumpstat-
ioner och elnätstationer planläggs.  
 
Vatten och avlopp 

Flera större VA-ledningarna ligger både längs med och korsar planområdet.  
Solna stad har ett uppdelat VA-system med både dagvatten- och spillvattenhante-
ring. Solna Stad äger dagvattenbrunnar och gatuavrinning som är kopplade till större 
VA-ledningar som ägs av Solna Vatten AB. Större huvudvattenledning tillhörande 
Norrvatten passerar genom planområdet. 
 
Bebyggelsen planeras anslutas till befintliga eller nyanlagda ledningar via anslut-
ningspunkter i fastighetsgräns. 
 
Delområde Väst 

Norr om järnvägen leds befintligt spill- och dagvatten i ett stråk parallellt mellan 
järnväg och fastigheterna i Solna Business Park. 
 
Det nya kvarteret N, i nordvästra delen av planområdet, påverkar befintliga dagvat-
tenledningar som planeras läggas om runt kv. K i till nytt läge i Englundavägen och 
ansluta till befintligt dagvattennät öster om planerat torg.  
 
Kvarterets spill- och dagvattenförsörjning ansluts till ovan nämnda ledningsstråk 
norr om järnvägen. I anslutning till planerat torg anläggs ett underjordiskt sky-
fallsmagasin med koppling till planerat dagvattensystem. Dricksvattenförsörjning 
sker via nya ledningar i Englundavägen mot Svetsarvägen. 
 
Spillvatten- och dagvatten från området söder om järnvägen, Solna Strand, avleds 
via ledningar under järnvägen mellan fastigheterna Stenhöga 1 och 3.  
 
Denna ledningskorsning planeras att flyttas i samband med Trafikverkets arbeten. I 
samband med detta kompletteras ledningskorsningen med ytterligare en större dag-
vatten/skyfallsledning. 
 
De nya kvarteren L, M och N på södra sidan av järnvägen påverkar befintliga dag-
vatten- och vattenledningar vilka ges nya lägen i ny lokalgata längs järnvägens södra 
sida. Även spillvattenförsörjning till de nya kvarteren sker via den nya lokalgatan. 
Både nya dag- och spillvattenledningar ansluts till ovan nämnda nya lednings-
korsning under järnvägen. I ny lokalgata mellan kv. N och järnvägen anläggs ett 
underjordiskt skyfallsmagasin som är ihopkopplat med dagvattensystemet. 
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De befintliga kvarteren i Solna försörjs med dricksvatten från Sundbybergs kommun 
via ledningar i Landvägen. Vattenförsörjning till de nya kvarteren, L, M, N söder 
om spåren planeras ske via nya ledningar i Elektrogatan från befintligt ledningsnät i 
Tritonvägen. Möjlig rundmatning mot Svetsarvägen förbereds genom att skyddsrör 
för vattenledning byggs under järnvägen i samband med Trafikverkets planerade 
ledningsarbeten. Befintlig vattenledning från Sundbyberg till Lokstallarna ersätts 
med ny vattenledning. 
 
Delområde Mellan  
 
Befintligt VA-system 
 
Spillvatten  

Befintlig spillvattenhantering i området består av ledningar som leder spillvatten 
norrut mot korsningen Framnäsbacken/Ankdammsgatan från Huvudstafältet, söder 
om planområdet. Järnvägen korsas väster om gångtunneln i Ankdammsgatans för-
längning, den s.k. Ankdamstunneln. Till denna ledning ansluter även en ledning väs-
terifrån från Oscarsrogatan. 
Norr om järnvägen hanteras spillvatten via ett ledningssystem i Framnäsbacken som 
ansluter till ledningar i Ankdammsgatan. 
 
Dagvatten 

I nord-sydlig riktning öster om Frösundaleden går en dagvattentunnel genom plan-
området. Befintligt dagvatten i området leds från Huvudstafältet parallellt med ovan 
nämnda spillvattenledning norrut och passerar järnvägen väster om Ankdamstunneln 
mot Framnäsbacken/Ankdammsgatan. En ledning ansluter från väster från Oscars-
rogatan söder om järnvägen. 
 
Vägavvattning från delar av Frösundaleden söder om järnvägen leds via dagvatten-
ledningar österut till en anslutning/störtschakt på dagvattentunneln.  
 
Norr om järnvägen hanteras dagvatten från Framnäsbacken och intilliggande fastig-
heter via ett dagvattensystem som ansluter till systemet i Ankdammsgatan som ca 
100 m längre norr ut ansluter till befintlig dagvattentunnel. 
 
Söder om planområdet, vid allén längs idrottsplanen finns ett dagvattensystem som 
leds söderut och ansluter till befintlig dagvattentunnel via ett påslag/schakt i Göran 
Perssons väg. 
 
Dricksvatten 

Genom området går Norrvattens huvudvattenledning i gångvägen från Huvudsta-
fältet söder om planområdet och viker av österut. Ytterligare en huvudvattenledning 
fortsätter i Ankdamstunneln, under järnvägen och vidare norrut i Ankdammsgatan. 
Söder om järnvägen finns en lokal distributionsledning från ledningskorsningen sö-
der om Ankdamstunneln som fortsätter västerut mot Frösundaleden.  
 
Området runt Framnäsbacken försörjs via ledningar från Ankdammsgatan i gångvä-
gen på järnvägens norra sida.  
 
Framtida VA-försörjning. 
 
Ledningsomläggningar i samband med Trafikverkets arbeten.  
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Befintlig spillvatten- och dagvattenledningar som korsar järnvägen väster om Ank-
dammstunneln behöver läggas om i ett nytt läge i samband med utbyggnaden av 
järnvägen. Ledningarna planeras i en ny sträckning österut, korsar järnvägen direkt 
öster om den planerade intunnlingens mynning och därefter tillbaka västerut för att 
ansluta till bef VA-ledningar i vid korsning Framnäsbacken/Framnäsbacken.  
 
Även Norrvattens huvudledning läggs om med en ny korsning med järnvägen öster 
om framtida tunnelmynning och ny förläggning i Ankdammsgatan för att kopplas 
till befintlig huvudledning i korsningen Framnäsbacken/Ankdammsgatan. Dessa 
ledningsomläggningar pågår under 2021/2022. 
 
Ledningsomläggningar i samband med Solna Stads exploatering. 
 
Planerad bebyggelsestruktur innebära stora förändringar i VA-systemen. Delar av de 
ledningar som Trafikverket behöver lägga om i samband med järnvägsutbyggnaden 
kan ej anpassas till bebyggelsestrukturen utan behöver läggas om igen då de kom-
mer i konflikt med ny bebyggelsestruktur. Detta gäller främst vid kv. G. 
 
Spill- och dagvattnet från exploateringen söder om järnvägen (kv. B, C, D, F och G, 
leds mot den nya huvudgatan i områdets södra del mot en ny spillvattenpumpstation 
i lågpunkten mellan kvarter F och G. Även befintlig spillvattenledning från Hu-
vudsta-fältet ansluts till denna pumpstation. Stationen placeras inom ett E-område 
om 10x15m och på en marknivå anpassad för att inte översvämmas vid skyfall. Från 
pumpstationen pumpas spillvatten vidare till det nya spillvattensystemet i Oscarsro-
gatan och vidare under järnvägen norrut.  
 

Dagvattensystemet som leds till huvudgatans lågpunkt mellan kvarter F och G an-
sluts till befintligt dagvattensystem i allén längs idrottsplanen som fortsätter söderut 
mot Göran Perssons väg och vidare till dagvattentunnel.  
 
Avvattning av allmän platsmark ovan järnvägstunnel planeras ske via fördröjnings-
åtgärder och vidare till täta dagvattenledningssystem. Vissa dagvattenledningar 
kommer att placeras ovan tunneltak samt i skyddszonen utanför tunnelväggarna. 
 
I området väster om kv. B där bef gångtunnel under Huvudstaleden utgår kan det 
krävas en dagvattenpumpstation för att lösa avvattning av allmän platsmark. 
 
Med anledning av exploateringen behöver även Norrvattens huvudvattenledning 
söder om järnvägen läggas om till ny sträckning runt det östligaste kvarteret, kv. G, 
och anslutas till bef ledning i GC-stråk mot Huvudstafältet. 
 
Norr om järnvägen kommer befintliga VA-ledningar i konflikt med de nya kvarte-
ren. Ledningarna läggs om i ny sträckning mellan västra delen av Framnäsbacken 
och vidare mot Ankdammsgatan i den nya gatan norr om kvarter I och H. Väster och 
söder om kvarter J förläggs ledningarna i ett u-område inom kv. J. Kv. A försörjs 
med VA via ledningar österut mellan kv. Ingenjören och tunneltak till ovan nämnda 
stråk.  
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Delområde Öst 

I området öster om Huvudstagatan finns spill- och dagvattenledningar på södra sidan 
om järnvägen. Spillvattnet avleds till en korsande spillvattentunnel medan dagvatten 
leds österut, korsar järnvägen norrut och leds vidare. 
 
Väster om Järnvägsgatan planeras delar av detta ledningssystem läggas om av Tra-
fikverket pga. järnvägsutbyggnaden. Denna förläggning planeras ske i kvartersmark 
på fastigheterna Hälla 15, 16, 17 och 18. U-område för denna ledningsomläggning 
ingår i detaljplanen.  

Värme och kyla  

Norrenergi har befintliga fjärrvärme- och fjärrkyla-ledningar i området. 
 
Delområde Öst 

Befintliga fjärrkyleledningar är förlagda i Järnvägsgatan från Sundbyberg och mot 
Englundavägen/ Svetsarvägen. I samband med Trafikverkets planerade arbeten flytt-
tas dessa ledningar till nytt läge.  
 
Delområde Mellan  

Större, befintliga fjärrvärme- och fjärrkyleledningar är förlagda på var sida av 
Frösundaledens bro över järnvägen.  
 
Fastigheterna runt Framnäsbacken förses med fjärrvärme via ledningarna från 
Frösundaleden. Dessa ledningar passerar tvärs planerat kvarter kv. K. Framtida pla-
cering av detta ledningsstråk utreds vidare. Utrymme för förläggning finns direkt 
norr om kv A och vidare österut mot Framnäsbacken mellan järnvägen och kv. In-
genjören. 
 
Den planerade bebyggelsen söder om järnvägen föreslås försörjas med fjärrvärme 
via nytt ledningstråk i den södra huvudgatan som ansluts till befintliga ledningar i 
Frösundaleden och vid Huvudstafältet. 

Elenergi 

Vattenfall förser området med el. 
 
Delområde Väst 
Befintliga el-ledningar påverkas av nytt torg samt kv. K. Nya ledningsstråk föreslås i 
ny gata söder om torget samt mellan kv. K och kv. Verkmästaren 4. 
 
Nya kvarter L, M och N söder om järnvägen planeras försörjas via Cirkusgränd från 
befintliga elanläggningar/stråk i Tritonvägen/ Landsvägen.  
 
Delområde Mitt  

Inom planområdet ligger en större regionnätstation vid Oscarsrogatan. Från denna 
station utgår flera större ledningsstråk som påverkas av planen. En befintlig elnät-
station i korsningen Ankdammsgatan/Framnäsbacken föreslås flyttas och placeras 
under den stora allmänna trappan, och kommer att kunna försörja också den nya 
bebyggelsen i delområde Öst. Utöver den föreslås tre nya elnätstationer i planområ-
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det, två på södra sidan (kvarter resp. C och G) och en på norra sidan (kvarter A). 
Stationer utförs som inbyggda i kvarteren. 
 
Befintliga ledningar som påverkas av planen samt elförsörjning för ny bebyggelse 
placeras i nya lägen i planerade gator. Befintligt ledningsstråk norr om järnvägen 
läggs om från Frösundaleden norr om kv. A, vidare österut mellan järnvägen och kv. 
Ingenjören österut mot Framnäsbacken/Ankdammsgatan. Vid kv. J förläggs led-
ningar i ett u-område på kvartersmark. 
 
Söder om järnvägen planeras nya ledningsstråk förläggas i gata 1, dvs söder om de 
nya kvarteren B, C, D, E, F och G. Nya transformatorstationer planeras inbyggda i 
kv. C resp. G. 

Tele och kommunikation  

Stokab, Skanova, Tele2, Telenor, Stokab har ledningar i området. Vid Ekenbergsvä-
gen finns en befintlig station tillhörande Stokab. I och med planen planläggs ett E-
område för denna. Befintliga ledningar som påverkas av planen samt elförsörjning 
för ny bebyggelse placeras i nya lägen i planerade gator. 
 
Inom delområde Väst planeras att nya kvarter söder om järnvägen försörjs via nya 
ledningsstråk från befintliga system i Landsvägen Tritonvägen.  
 
Inom delområde Mitt planeras ledningsomläggningar norr om järnvägen från 
Frösundaleden norr om kv. A, vidare österut mellan järnvägen och kv. Ingenjören 
österut mot Framnäsbacken/Ankdammsgatan. Vid kv. J förläggs ledningar i ett u-
område på kvartersmark. 
 
Söder om järnvägen planeras nya ledningsstråk förläggas i gata 1, dvs söder om de 
nya kvarteren B, C, D, E, F och G.  
 
Sopsug 
 
Inom närområdet till delområde Mitt planeras ett sopsugssystem för avfallshantering 
till kvarteren söder om intunnlingen. Sopsugssystemet förläggs i södra huvudgatan 
med ett planerat framtida läge för sopsugsterminal ca 300 m söder om planområdet 
längs Storgatan.  
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Huvudmannaskap 

Kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 15 år från det datum planen vinner laga kraft. Detaljpla-
nen beräknas kunna genomföras inom denna tid. 

Preliminär tidplan för planarbetet 
Samråd kvartal 1 2021 
Granskning kvartal 3 2022 
Godkännande av byggnadsnämnden kvartal 4 2022 
Antagande av kommunfullmäktige kvartal 1 2023 
 
Planen vinner laga kraft cirka fyra veckor efter antagandet om den inte överklagas. 

Etappindelning 

Genomförandet av detaljplanen inleds med att Trafikverket bygger ut den järnvägs-
anläggning som regleras i detaljplanen. Utbyggnaden förutsätter att den för ändamå-
let upprättade järnvägsplanen vinner laga kraft. Trafikverkets arbeten, exklusive den 
nya pendeltågstationen väster om Huvudstagatans bro, beräknas att påbörjas 2024 
och pågå i 8 år. Nämnda pendeltågstation beräknas vara färdigställd senast två år 
efter det att järnvägsanläggningen tagits i drift. Den bebyggelse med tillhörande all-
män plats som detaljplanen reglerar avses att genomföras etappvis, huvudsakligen 
efter det att Trafikverkets arbeten är avslutade.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 

De huvudsakliga fastighetsägarna inom planområdet är Trafikverket och Solna Stad. 
Planområdet omfattar även mindre områden inom privatägda fastigheterna Verk-
mästaren 4 (Sagax Solna AB), Huvudsta 3:27 (Vattenfall Eldistribution AB), Rud-
torp 6 (Bostadsrättsföreningen Rudtorp 6), Salladen 1 (HSB Bostadsrättsföreningen 
Anderstorp 1) samt Sundbyberg 2:17 (Sundbybergs kommun), vilka planlagts för 
allmän plats. Planområdet omfattar även mindre områden inom fastigheterna Hälla 
15 (Solportens Fastighets Aktiebolag) och Hälla 16 (Bostadsrättsföreningen Hälla 
16), vilka berörs av ett u-område. 
Viss mark som i detaljplanen planlagts för järnvägsändamål (T1) innebär intrång på 
privata fastigheter.  
För en komplett redovisning av markägoförhållanden hänvisas till fastighetsförteck-
ningen.  

Fastighetsbildning 

De delar av detaljplanen som redovisar områden för allmän plats ska ägas av kom-
munen och kommer genom fastighetsreglering att överföras till av Solna stad ägda 
gatufastigheter.  
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Detaljplanen möjliggör för en mindre kommungränsjustering i planområdets västra 
del. Delar av Sundbyberg kommuns fastighet Sundbyberg 2:17, som i gällande de-
taljplan längs Ekensbergsvägen är planlagd som allmän plats, föreslås regleras till 
Solna stads fastighet Skytteholm 2:1. Samtidigt ska då en del av Solna stads fram-
tida fastighet i anslutning till tvärbanebron lämnas över till Sundbyberg. En över-
enskommelse mellan kommunerna om erforderlig fastighetsreglering och ändring av 
kommungränsen ska föreligga innan detaljplanen antas.  
 
Mark inom fastigheterna Verkmästaren 4, Huvudsta 3:27, Rudtorp 6 samt Salladen 
1, som i begränsad omfattning tas i anspråk för allmän plats enligt detaljplanen, 
kommer Solna stad att lösa från befintliga fastighetsägare genom avtal och fastig-
hetsreglering med stöd av detaljplanen. 
 
Den mark tillhörig Trafikverket som i detaljplanen utgör allmän plats eller kvar-
tersmark för bebyggelse, ska Trafikverket överlåta till Solna stad. Den mark tillhörig 
Solna stad som i detaljplanen utgör mark för järnvägsändamål (T1), ska Solna stad 
överlåta till Trafikverket. Nämnda överlåtelser ska ske utan vederlag och regleras i 
en överenskommelse om fastighetsreglering mellan parterna. Parterna ska gemen-
samt med stöd av nämnda överenskommelse ansöka om fastighetsbildning på Tra-
fikverkets bekostnad. 
 
För den del av järnvägsanläggningen som är förlagd i tunnel kommer det att bli ak-
tuellt med tredimensionell fastighetsbildning. Principen för den tredimensionella 
fastighetsbildningen är att fastighetsgränsen i sidled ska ligga ca 8,5 meter utanför 
spårmitt och ca 3 meter utanför tunnelkonstruktionen nedåt horisontellt, där kon-
struktionen nedåt utgörs av underkant på lägst belägen bärande konstruktionsdel. 
Mellan konstruktionens tak och ovanliggande mark (allmän plats) ska fastighets-
gränsen ligga i överkant på avgränsande tätskikt. 
 
Den mark som redovisas för järnvägsändamål (T1) i detaljplanen och som ägs av 
privata fastighetsägare kommer Trafikverket att lösa från befintliga fastighetsägare 
genom avtal och fastighetsreglering med stöd av järnvägsplan. Trafikverket ersätter 
fastighetsägarna för intrånget och bekostar fastighetsbildningen i dessa delar. 
 
Beträffande de områden inom detaljplanen som är utlagda som kvartersmark för 
bostads- och kontorsändamål har Solna stad träffat principöverenskommelser om 
exploatering och marköverlåtelse med Fabege, Skanska och Humlegården. Nämnda 
områden kommer att avstyckas till nya fastigheter. Solna stad ska ansöka om och 
bekosta fastighetsbildningen.  
 
Servitut, marksamfälligheter, ledningar mm.  

För gällande servitut, marksamfälligheter, nyttjande- och ledningsrätter, se fastig-
hetsförteckning. 
  
Det kommer att bli aktuellt med omfattande ny- och omförläggning av ledningar 
inom planområdet. När anläggningarna berör kvartersmark eller mark för järnvägs-
ändamål (T1) har för ändamålet markreservat i form av u-områden lagts ut i detalj-
planen. Erforderliga rättigheter i form av ledningsrätt och servitut initieras av re-
spektive ledningsägare.   
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De marksamfälligheter som berörs av detaljplanen bedöms vara inaktuella och 
kommer att i samband med fastighetsbildningen enligt ovan att dödas.  
 
Servitut gällande Trafikverkets behov inom Solna stads fastigheter kommer att han-
teras genom avtal och i lantmäteriförrättning. Utanför den blivande järnvägsfastig-
heten kommer servitut att bildas för bland annat skydd, underhåll, förnyelse av till-
behör och funktioner för järnvägsanläggningen samt en skyddszon för den del av 
järnvägsanläggningen som går i tunnel. 
 
Servitut gällande Solna stads behov inom Trafikverkets fastigheter kommer att han-
teras genom avtal och i lantmäteriförrättning. Solna stad kommer bland annat att ges 
servitut för ledningar på Trafikverkets fastighet inom de områden som betecknats 
med u i detaljplanen liksom för erforderliga infästningar mm som krävs för att 
kunna iordningsställa allmän platsmark invid mark för järnvägsändamål (T1).  
 
Trafikverkets behov av servitut inom fastigheter tillhöriga andra än Solna stad han-
teras av Trafikverket.  
 
Erforderliga servitut för Exploatörernas utbyggnad inom kvartersmark regleras i 
respektive avtal med Exploatörerna, se nedan.    

Tekniska frågor 
 

Allmän plats 

Solna stad ska utföra all utbyggnad av allmän plats inom planområdet. 
 
Vatten och avlopp 

Bebyggelsen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
 
Dagvatten 

En dagvattenutredning har tagits fram. Föreslagna renings- och fördröjningsåtgärder 
bedöms inte försämra förutsättningarna att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer. 
 
Kontrollprogram ska tas fram avseende dagvattenhantering under byggskedet. Detta 
för att omgivande anläggningar inte ska påverkas negativt.  
 
Elenergi och värme 

Den tillkommande bebyggelsen ska anslutas till befintligt elnät och till befintligt 
fjärrvärmenät om inte ett mer miljövänligt alternativ kan redovisas. 
 
Avfall 

Bebyggelsen söder om järnvägen inom ”Delområde Mitt” ska anslutas till central 
sopsug ägd av Solna stad. För den övriga bebyggelsen ska all avfallshantering in-
rymmas inom kvartersmark. Förutsättningar för källsortering ska finnas inom fastig-
heten. 
 
Påverkan under byggtiden 

Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser ska tillämpas. 
Råden ger vägledning och skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått.  
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Exploatörerna ska upprätta ett kontrollprogram enligt miljöbalken, för den miljö- 
och omgivningspåverkan som kan uppkomma under byggtiden. Programmet ska 
även innehålla åtgärder för att minimera dessa störningar. Kontrollprogrammet ska 
tas fram i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet och ska 
vara fastställt senast två månader före byggstart.  
 
Bortledning av grundvatten är en vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken och 
om grundvattenbortledning behövs, så kräver detta tillstånd från mark- och miljö-
domstolen. En undantagsregel finns om det är uppenbart att varken enskilda eller 
allmänna intressen påverkas av vattenverksamheten. 

Ekonomiska frågor 
 
Genomförandeavtal mellan Solna stad och Trafikverket  

Mellan Trafikverket och Solna stad ska ett genomförandeavtal tecknas innan detalj-
planen antas. Syftet med avtalet är huvudsakligen att fastställa ansvarsförhållandena 
mellan parterna för byggande av anläggningar, förutsättningarna för Trafikverkets 
nyttjande av Solna stads mark genom nyttjanderättsavtal samt parternas åtaganden 
med avseende på framtida exploatering med bebyggelse enligt detaljplanen. I ge-
nomförandeavtalet ska parterna även hantera den inskränkning som detaljplanens 
tillkommande bestämmelser om rivningsförbud och skyddsbestämmelser medför på 
Trafikverkets fastighet Skytteholm 2:8 (lokstallet).  
 
Avtal om exploatering och överlåtelse av mark 

Ett avtal mellan respektive exploatör och Solna stad angående exploatering och 
överlåtelse av mark ska föreligga innan detaljplanen antas. Avtalen ska i detalj re-
glera bland annat byggrättens omfattning inom kvartersmark, marköverlåtelse, köpe-
skilling, handpenning och delbetalningar, villkor för upplåtelse av lokaler för offent-
lig verksamhet, fastighetsbildning, servitut, etappindelning och tidplan, samordning 
med Trafikverkets utbyggnad av järnvägsanläggningen, ansvars- och kostnadsför-
delning för genomförandet, exploateringsbidrag, sophantering och annan teknisk 
försörjning, skydd av vegetation, provisorier under genomförandet och dagvatten-
hantering. Gestaltningsprogram, miljöprogram och dagvattenutredning ska knytas 
till dessa avtal. 
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Konsekvenser av planens genomförande 

Stads- och landskapsbild 

I Solna finns en rik kulturhistoria, med bland annat ett mycket stort antal kulturmin-
nen och miljöer av olika slag och enskilda epoker. Det aktuella planområdet har se-
dan järnvägens tillkomst i huvudsak inrymt järnvägsspår samt spåranknutna vallar, 
bankar, tunnlar och viadukter. Järnvägen är planområdets mest dominanta element, 
både ur ett fysiskt landskapsperspektiv och funktionellt. All samhällsbildning i när-
området härrör direkt till järnvägens sträckning och den utgör genom historien en 
tydlig ryggrad som lett fram till både småhusområden och industrier. Intill planom-
rådet är det storskalig bebyggelse i form av flerfamiljshus, serviceanläggningar och 
trafiksystem av olika slag. Solna ingår idag ett tätbebyggt modernt storstadsområde.  
Detaljplanen medför att järnvägen inte längre kommer vara central i de delar av 
planområdet där den överdäckas. Det kommer att förändra stadsbilden i och med att 
siktlinjer och visuella samband påverkas och den öppna dalgången sluts. Samtidigt 
är det positivt att olika stadsdelar länkas samman med hjälp av intunnlingen och på 
så vis tar bort en del av den barriär som järnvägen innebär i landskapet, samt att det 
obebyggda området söder om spåret tas i bruk.  

Naturmiljö 

Enbart utifrån genomförandet av planen innebär den en förlust av naturmark och 
värdefulla träd. Enbart sett till markanspråket och byggandet innebär detta en nega-
tiv lokal påverkan och i viss mån en försvagning av spridningssamband i denna del 
av Solna. Bedömningen är att även grönstruktur som ingår i spridningssamband av 
kommunal betydelse kan påverkas negativt. En stor del förvinner till följd av järn-
vägsplanens åtgärder, men även detaljplanens bebyggelse innebär att ekar och andra 
skyddsvärda träd fälls.  
 
Ambitionen är att skapa nya grönytor samt planera nya träd i det nya bebyggelseom-
rådet. Ett antal av de värdefulla träd som idag står på platser som innebär att de av-
verkas ska flyttas till nya platser för att på så sätt bibehålla värden som annars skulle 
gå förlorade. De nya grönytorna och de nya träden kan i viss mån hjälpa till att upp-
rätthålla det gröna sambandet mellan Huvudsta och Skytteholm. Det är svårt att er-
sätta träd som tas ned med tillräckligt många nya inom planområdet. Ytan är begrän-
sad och ovanpå tunneltaket finns begränsningar kopplat till laster och dräningerings-
skikt osv. Härmed kommer kompensationsåtgärder utanför planområdet och eventu-
ellt andra delar av kommunen bli aktuella för att långsiktigt kunna kompensera för 
förlusten samt erbjuda nya rekreations- och naturvärden.  

Dagvatten 

Med framtida exploatering förväntas hårdgörningsgraden i området minska något 
från 0,50 till 0,43. Stadens dagvattenstrategi och åtgärdsnivå innebär att fördröjning 
och rening av motsvarande 20 mm nederbörd ska ske från hårdgjorda ytor i så kal-
lade LOD-lösningar.  



  109 (111) 
 

  

Parkstråket på tunneltaket utformas nedsänkt i landskapet vilket gör att den tillfälligt 
kan överdämmas vid kraftiga regn. Vid normal nederbörd avvattnas alla hårdgjorda 
ytor mot nedsänkta växtbäddar som löper mellan parkstråket och gatan. 

På övrig allmän platsmark hanteras dagvatten framför allt genom att leda det till 
trädplanterade skelettjordar och kompletteras med nedsänkta växtbäddar och infilt-
ration i nedsänkt grönyta. Där dessa inte kan anläggas, exempelvis på grund av 
platsbrist, föreslås makadamdiken. 

Inom bostadskvarteren kan takytor avvattnas mot nedsänkta växtbäddar på innergår-
den, vilka integreras med övriga ytor och grönska. Takvatten kan även omhändertas 
i växtbäddar placerade på terrasstak och i intensiva och extensiva gröna tak. Vissa 
bostadskvarter kommer förses med upphöjda växtbäddar intill husfasad på för-
gårdsmark ut mot lokalgator. 
Inom kontorsområden kan också nedsänkta växtbäddar användas tillsammans gröna 
tak för att omhänderta dagvattnet. I ett fall kompletteras dagvattenhanteringen med 
ett underjordiskt magasin. 
Detta minskar det dimensionerande flödet från området med drygt hälften, från 
114 l/s/ha (exklusive klimatfaktor) till 55 l/s/ha (inklusive klimatfaktor). Även för-
oreningsbelastningen för alla studerade parametrar (närsalter, tungmetaller, partik-
lar) förväntas minska jämfört med nuvarande situation på recipienten Ulvsundasjön. 
Med föreslagna dagvattenåtgärder beräknas det dimensionerande 10-årsflödet 
minska med hälften. Dessutom förväntas transporten av föroreningar och närsalter 
till ytvattenrecipienten Ulvsundasjön minska. Därigenom bedöms inte planen bidra 
till att försämra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för Ulvsundasjön, 
utan tvärtom till att möjligheterna förbättras. 

Skyfall 

Idag finns viss problematik i delar av planområdet där vatten blir stående, vilket 
kommer gå att åtgärdas i samband med den kommande exploateringen. Inom plan-
området har både ytliga och underjordiska skyfallsåtgärder föreslagits. Resultat från 
skyfallsmodellen visar att de planerade åtgärderna har en positiv effekt och hjälper 
att begränsa översvämningsrisker både inom planområdet och utanför planområdet. 
Åtgärderna har planerats för att skydda framtida bebyggelse och samhällsviktiga 
verksamheter mot översvämningar samt för att säkerställa att översvämningsrisker 
inte ökar vid befintlig bebyggelse. Framkomlighet till och från planområdet säker-
ställs dessutom med de planerade skyfallsåtgärderna.  

Risk och säkerhet 

Planförslaget innebär att eventuella olyckor både på Mälarbanan, Huvudstaleden och 
Frösundaleden kan påverka planerad bebyggelse. Störst bidrag till risknivån innebär 
olyckor som leder till läckage och antändning av brännbara gaser. Åtgärder för att 
minska påverkan från dessa olyckor kommer därför vidtas. Förväntad riskbild efter 
implementering av föreslagna skyddsåtgärder är att detaljplanen på ett tillfredstäl-
lande sätt har hanterat de riskkällor som kan innebära en risk för människors säker-
het och hälsa.  
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Genom olika alternativa lösningar på de olika delsträckorna kommer en optimal 
magnetfältsreducering att uppnås. Detta innebär i västra delen av planområdet (tråg-
et genom Solna Business Park) och i mellersta delen av planområdet (Huvudstatun-
neln) att magnetfältsvärden som överskrider ett årsmedelvärde på 0,4 µT endast sker 
direkt ovanför tunneln/tråget (på en höjd av 10 meter). Direkt ovanpå tunneln plane-
ras inte för några byggnader eller aktiviteter som innebär stadigvarande vistelse. 
Utifrån detta görs bedömningen att magnetfältsnivåer kommer att underskrida re-
kommenderade årsmedelvärden för de byggnader som ingår i planförslaget.  

Kulturmiljö 

Ett antal byggnader angränsande till planområdet är utpekade i Solna stads kultur-
minnesvårdsprogram. Järnvägen i sig har även ett mycket högt kulturhistoriskt 
värde, men även tillhörande komponenter så som stenmurar, stensättningar, broar 
och liknande anläggningar har ett kulturhistoriskt värde. Inga utpekade kulturhisto-
riskt värdefulla byggnader kommer att påverkas av detaljplanen. De negativa konse-
kvenserna för kulturmiljön är främst kopplade till de förändringar som följer av in-
tunnlingen av järnvägen och den planerade bebyggelsen i Huvudsta/Skytteholm. 
Komponenter som idag bidrar till läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhang 
som finns i området, i anslutning till järnvägen, samt enskilda utpekade värden och 
strukturer som är kopplade till områdets stadsplanehistoria påverkas negativt av för-
ändringen av området. De planerade pendeltågsstationerna i Huvudsta och Solna 
kommer inte att medföra några negativa konsekvenser för kulturmiljön. Stationen i 
Huvudsta bedöms snarare stärka och förtydliga järnvägens betydelse i området.  

Buller 

Planområdet är idag utsatt för höga bullernivåer, och även vibrationer från främst 
järnvägen. En utbyggnad av Mälarbanan innebär även mer trafik på järnvägen i för-
hållande till dagens trafikmängder. Buller förekommer även från vägtrafik från 
främst Frösundaleden och Huvudstaleden, i anslutning till planområdet. Framtagen 
bullerutredning visar att de nya bostäderna, med vissa anpassningar och skyddsåt-
gärder, kan få acceptabel eller god ljudkvalitet. Detta förutsatt att lämplig lägenhets-
utformning med tyst sida tillskapas tillsammans med anpassade bullerdämpande 
åtgärder där så behövs. Bullerdämpande åtgärder kan vara ljudisolerade fönster och 
fasader, ljudabsorbenter på balkonger och i de fall det behövs går det att använda sig 
av specialfönster som i vädringsöppet läge ger samma trafikbullernivåer inomhus, 
trots över 65 dB(A) ute. Trots anpassningar och åtgärder går det inte att utesluta att 
enstaka framtida boende kan komma att uppleva bullret som en olägenhet.  
 
Avståndet mellan den planerade nya stationen och planerade bostäder är minst 200 
m. Ljudnivåerna vid bostäderna kommer inte att överstiga 40 dB(A). Avståndet till 
den närmaste nuvarande stationen är minst 800 m och ljudnivån vid bostäderna 
kommer inte att överstiga 25 dB(A). 
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Luft 

Delar av planområdet är utsatt för högt trafikerade vägar och luftkvaliteten kan där-
med komma att påverkas i delar av planområdet. Sammantaget bedöms miljökvali-
tetsnormerna för kvävedioxid (NO2) klaras i hela planområdet år 2040 med god 
marginal. De förändringar och tillkommande bebyggelse som detaljplanen medför 
inte heller att miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids inom planområdet i ut-
byggnadsalternativet år 2040. Utsatta platser i planområdet är främst längs Huvuds-
taleden/ Frösundaleden samt där Ekensbergsvägen korsar Mälarbanan.  

Förorenad mark 

Detaljplaneområdet utgörs till stora delar av markområden som tidigare nyttjats för 
industriella miljöfarliga verksamheter som ska omvandlas till kontors- och bostads-
kvarter.  
 
Miljötekniska undersökningar i jord och grundvatten har påvisat förekomst av för-
oreningar både från tidigare verksamheter och i fyllnadsmassor med okänt ursprung. 
Vid de platser där förhöjda föroreningshalter påträffats som kräver en åtgärd, före-
kommer dessa nästan uteslutande i ytliga jordlager (cirka 0-2 meter under marky-
tan). Preliminärt bedöms sanering genom jordschakt vara tillräckligt för att marken 
inom hela området ska kunna lämpliggöras för avsedda ändamål. Grundat områdets 
långa verksamhetshistorik kvarstår dock en viss risk för att föroreningar lokalt även 
kan förekomma på större djup och på fler platser än vad som nu undersökts vilket 
skulle kunna kräva alternativa sanerings- och skyddsåtgärder.  
 
Det finns därmed goda förutsättningar för att genomföra den exploatering som plan-
förslaget innefattar utifrån föroreningsbilden. Genomförande av planförslaget be-
döms också innebära att risken för exponering och spridning av föroreningar mins-
kar genom riktades saneringsåtgärder och utskiftning av fyllnadsmassor. Detta är 
positivt både för människors hälsa såväl som för närmiljön och vattenmiljön.  

Medverkande  

Planhandlingarna är framtagna av miljö- och byggnadsförvaltningen i samarbete 
med AIX Arkitekter. Bebyggelseförslag och illustrationer har tagits fram av KOD 
Arkitekter, White Arkitekter, Strategisk arkitektur, AIX Arkitekter och AJ Land-
skap.  
 
 
 
 
Alexander Fagerlund  Marcus Schramm 
Plan- och geodatachef  Planarkitekt 
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SOLNA STAD Utökat förfarande  
Miljö- och byggnadsförvaltningen  

Marcus Schramm BND 2019:175 

 
             Granskningshandling 

 
Samrådsredogörelse 

Detaljplan för Mälarbanan 

inom stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm, upprättad i juni 2022 

 
 

Yttranden (antal och i punktform) 

Remissinstanser   
1. Länsstyrelsen Stockholm  
2. Lantmäteriet  
3. Trafikverket  
4. Region Stockholm 
5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Solna Stad  
6. Luftvarsverket  
7. Kommunstyrelsen, Sundbybergs stad   
8. Storstockholms brandförsvar  
9. Statens geotekniska institut (SGI)  
10. Solna Vatten 
11. Vattenfall  
12. Norrvatten  
13. Norrenergi  
14. Skanova  
15. Avfallsverksamheten, tekniska förvaltningen, Solna Stad   
16. Rådet för funktionshinderfrågor, Solna Stad  
17. Naturskyddsföreningen, Solna Sundbyberg  

  
Remissinstanser som inte har någon erinran  
  

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  
2. Stockholm exergi 
3. Ellevio 

  

Totalt: 20 st   

 

 Sakägare enligt fastighetsförteckningen och boende   
  
Bostadsrättsföreningar 

1. BRF Elektrikern  
2. BRF Ingenjören 3 och 4   
3. BRF Kranen 1  
4. BRF Timmermannen 2  
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 Privatpersoner och övriga sakägare, Initialer namn  

1. AB 
2. AF 
3. AH 
4. AK 
5. AL 
6. AS 
7. BH 
8. BK 
9. BW 
10. GL 
11. Humlegården 
12. JB 
13. KB 
14. KL 
15. LA 
16. LL och CL 
17. ML 
18. SH 
19. Styrelsen för RRV 
20. TH 
21. Verksamhetsutövare 1, Nytida, Stora blå kultur, AJ 
22. Verksamhetsutövare 2, Stora blå kultur, CB 
23. Verksamhetsutövare 3, Stora blå kultur, HG 
24. Verksamhetsutövare 4, Stora blå kultur, SL 
25. Verksamhetsutövare 5, Stora blå kultur, A-KL 

  

Totalt: 29 st  
 

 Övriga, Initialer namn  

  
1. Hyresgästföreningen 
2. AW 
3. DA 
4. KB 
5. MN 
6. MP 
7. MS 
8. MT 
9. NF 

  
Totalt: 9 st   

  
ANTAL YTTRANDEN  

Totalt: 58 st   
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Innehåll 

1. Bakgrund 
2. Sammanfattning  
3. Yttranden  

- remissinstanser 
- sakägare enligt fastighetsförteckningen och boende 
- övriga 

4. Samrådsmöte 
5. Förändringar efter samrådet 

1. Bakgrund  

Kommunstyrelsen uppdrog den 13 augusti 2018 åt byggnadsnämnden att påbörja de-
taljplanering för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Den 22 september 2019 
gavs ett förtydligande planuppdrag åt byggnadsnämnden om att påbörja detaljplane-
ring för utbyggnaden av Mälarbanan i Solna.  
 
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en högre kapacitet på och tillgänglighet 
till Mälarbanan och samtidigt utveckla en levande och integrerad stadsmiljö kring 
järnvägen samt skapa förutsättningar för en funktionsblandad bebyggelse i varierad 
skala med bostäder, kontor, centrumändamål, förskolor, stationsbyggnader, gator, 
parker och torg.  
 
Den 2 februari 2021 beslutade byggnadsnämnden att planförslaget skulle skickas på 
samråd. Digitalt samrådsmöte hölls vid två tillfällen, 25 mars och 15 april 2021 kl. 
18.00. Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och andra berörda har be-
retts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.  Planförslaget har funnits att tillgå i 
Solna stadshus, Solnas Bibliotek och på kommunens hemsida. Sedan dess har detalj-
planen bearbetats och reviderats med utgångspunkt från inkomna yttranden. Denna 
samrådsredogörelse redogör och beskriver vilka yttranden som inkommit under 
samrådet och hur detaljplanen har anpassats efter dessa. 

2. Sammanfattning 

 
Här följer en kort sammanfattning av synpunkter som inkom under samrådet med 
sammanfattade kommentarer från förvaltningen. Under rubrik 3. Yttranden återges 
en sammanfattad form för att öka läsbarheten och överblickbarheten över inkomna 
synpunkter. Samtliga yttranden i sin helhet går att ta del av på miljö- och byggnads-
förvaltning.  

Yttranden i korthet 

 
Länsstyrelsen anser att planförslaget behöver ”bearbetas med hänsyn till frågor som 
rör riksintresse för kommunikationer, för att inte äventyra att detaljplanen påtagligt 
försvårar nyttjandet av järnvägen”. Solna stad behöver inför granskning förtydliga 
att planförslaget anpassas och placeras på ett tillräckligt avstånd så att Trafikverket 
kan klara sin verksamhet utan några restriktioner angående hälsa och säkerhet. Läns-
styrelsen anser även att kommunen behöver komplettera planhandlingarna angående 
markföroreningar, miljökvalitetsnormer för vatten,  
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översvämningsrisk, geoteknik och buller. Kommunen behöver tydligare klargöra 
med planbestämmelser gällande bulleravskärmning och anpassning till elektromag-
netisk strålning. Länstyrelen lämnar även synpunkter med hänsyn till risk och säker-
het, naturmiljö och kulturmiljö. 
 
Lantmäteriet efterfrågar i plankartan en avgränsning i höjdled mellan allmän plats 
och kvartersmark då det saknas på flera platser. Vidare framför Lantmäteriet att 
planbeskrivningen ska redovisa fastighetsägarnas rätt till ersättning vid införandet av 
rivningsförbud och skyddsbestämmelser. Angående mark som tidigare varit kvar-
tersmark och som nu planeras som allmän plats är det viktigt att kommunen redovi-
sar detta då det innebär att kommunen har möjlighet att lösa in den marken. Lantmä-
teriet föreslår en redovisning av konsekvenserna för fastighetsindelningen med en 
karta som inkluderas i planbeskrivningen.  Angående x-området framgår det inte hur 
det är tänkt att användas och genomföras. Lantmäteriet påpekar att det inte garante-
rar att en servitutsrätt kan bildas. Lantmäteriet efterfrågar en tydlighet kring upprät-
tande och innehåll i exploateringsavtalet.  
 
Trafikverket vill tydliggöra att den pågående järnvägsplanen (Mälarbanans del-
sträcka Huvudsta –Duvbo genom Solna stad och Sundbyberg stad) omfattar en 
sträcka som är utpekad som riksintresse för kommunikation, där riksintresset omfat-
tar både befintlig anläggning och kommande utbyggnad. Trafikverket framför och 
vill tydliggöra att den nu pågående järnvägsplanen med dess miljökonsekvensbe-
skrivning utgår från nuvarande förutsättningar och redan antagna detaljplaner. Tra-
fikverket framför att järnvägsplanen ej beaktar ”kommande exploateringar och dess 
följdeffekter. Exploateringen hanteras i detaljplanen och följdeffekter hanteras via 
avtal mellan parterna”. Trafikverket har lämnat synpunkter angående planbestäm-
melser, fastighetsbildning, byggnaden lokstallet, dagvatten och skyfall, riskutred-
ningen samt underhåll och skydd av Trafikverkets anläggning. 
 
Region Stockholm framför att detaljplanen i huvudsak ligger i linje med förhållning-
sätten i RUFS 2050. Regionledningskontoret ser positivt på att Solna bidrar till att 
tillgodose länet med bostäder och kontor och ställer sig bakom ambitionen är över-
brygga barriärer. Trafikförvaltningen framför att det är av stor vikt att samordning 
kan ske mellan Trafikverket och Region Stockholm för att utbyggnaden av tunnelba-
nan mellan Odenplan och Arenastaden kan fungera parallellt med planerade anslut-
ningsspår i Tomteboda. Trafikförvaltningen har vidare lämnat synpunkter på de till-
kommande pendeltågstationerna. De anser att den nya stationen i Huvudsta inte bi-
drar till någon ökning av kollektivtrafikresande även om tillgängligheten för boende 
i närheten ökar så kommer alla resenärer som passerar Huvudsta att få längre restid. 
Vidare betonar Trafikförvaltningen att detaljplanen tydligare behöver belysa till-
gänglighet runt kollektivtrafikanläggningar men också runt planerade hissar. Slutli-
gen har förvaltningen lämnat synpunkter på bullerutredningen, platser för bussar och 
kommande utformning av gator med hänsyn till framkomlighet.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Solna Stad anser att miljökonsekvensbeskriv-
ningen belyser miljö- och hälsofrågor på ett bra sätt och att bebyggelsen är välplane-
rad med utgångpunkt i bra boendemiljö och från störningsperspektiv. Utöver detta 
lämnar förvaltningen synpunkter angående hantering av nuvarande ekar och tallar 
inom området, förtydligande av dagvattenlösningar, höjdsättning med hänsyn till 
översvämningsrisk, buller, luftkvalité och miljöanpassning av nuvarande idrotts-
plats. Förvaltningen efterfrågar att exploateringen ska miljöcertifieras för långsiktigt 
hållbart byggande.  
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Luftfartsverket, framför att delar av Mälarbanan ligger inom område där Luftfarver-
ket har olika radiosystem för luftfarten och att de är sakägare med anledning av att 
de har s.k. CNS-utrustning (utrustning för kommunikation, navigation och övervak-
ning) i området. Luftfartsverket kan inte godkänna detaljplanen utan en särskild ana-
lys kring störningar av CNS-utrustning eller om ny utrustning kan komma att etable-
ras i närheten. Luftfartsverket har inte analyserat konsekvenser av flygvägar samt 
om CNS-utrustning som ägs av närliggande flygplats kan bli stört. Luftfartsverket 
framför att de erbjuder ”Flyghinderanalys” för att utreda detta. 
 
Vattenfall, har ledningar i området och förutsätter att Solna stad bjuder in till led-
ningssamordning för lokalt- och regionalt elnät. Vattenfall framför att de vill ha u-
områden och prickmark för sina ledningar. Vattenfall efterfrågar skyddsavstånd för 
ledningarna intill byggnader som kräver grundläggning och att markbeläggning och 
växtlighet kan komma att skadas vid eventuell flytt och åtgärd. 
 
Kommunstyrelsen, Sundbybergs stad anser att detaljplanen bidrar till en önskad ut-
veckling med bebyggelse som planeras i direkt anslutning till järnvägen, att grönytor 
kan planeras på tunneltaket och att barriäreffekter kan minska. Sundbybergs stad 
framför att en höjdsättning med hänsyn till skyfall och översvämning i området som 
gränsar till Sundbyberg ska säkerställa att det inte skapas ”instängt vatten” i Sundby-
berg. I dagsläget har kommunerna bra samverkan kring detta, men Sundbyberg 
framför att även Trafikverket och Sundbyberg Avfall och Vatten (SAVAB) bör ingå 
i det samordningsarbetet för att lösa översvämningsfrågan i samband med utbyggan-
den av järnvägen. Dessutom har SAVAB avlopps- och vattenledningar i Ekens-
bergsvägen förlagda inom Solna stad. Länsstyrelsen har ställt krav på separering av 
kombinerade ledningsnät och att dagvattensystem behöver anläggas på Ekensbergs-
vägen. SAVAB behöver dessutom säkerställas rätten till befintliga och framtida led-
ningssystem utmed Ekensbergsvägen. Sundbybergs stad vill innan granskning gå 
igenom trafikfrågor längs med Ekensbergsvägen samt bidra till större flexibilitet i 
utformningen i syfte att underlätta framtida kopplingar mellan kommunerna.  
 
Storstockholms brandförsvar, är samarbetspart med Trafikverkets arbete med Mälar-
banan och har identifierat tre riskkällor som bedöms kunna påverka risknivån inom 
planområdet: järnvägen Mälarbanan (farligt gods) och tvärbanan, Frösundaleden och 
riskfylld verksamhet (Arvid Nordqvist). Storstockholms brandförsvar framhåller ”att 
Solna Stad frångår sin tidigare tydliga hållning kring bebyggelse rakt ovan över-
däckningen” då det planeras för kontor/bostäder hängande över överdäckningen. 
Storstockholms brandförsvar menar att det inte kan utgöra ett skyddsavstånd på 
samma sätt som ett avstånd i sidled och vill att olycksrisker kring detta utreds vi-
dare. Storstockholms brandförsvar önskar att Miljö- och Byggnadsförvaltningens 
ställningstagande kring riskreducerande åtgärder ska redovisa sitt ställningstagande i 
planbeskrivningen. Storstockholms brandförsvar framhåller vidare att möjlighet till 
räddningsinsatser och tillgång till brandvatten måste beaktas i det fortsatta planarbe-
tet och i projekteringen.  
 
Norrvatten, framhåller att de har ledningar i området vid Ankdammsgatan och 
Oskarsrogatan och att generellt får dessa inte utsättas för vibrationer eller belast-
ningar. Att placera byggnader i närheten av Norrvattens ledningar innebär således en 
risk. Arbeten och förändringar av uppfyllnad eller schaktning i närheten av Norrvat-
tens ledningar får inte ske utan Norrvattens godkännande, avtal erfordras med Norr-
vatten samt godkännande av bygghandlingar och ritningar.  
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Ellevio, har ingen erinran mot planförslaget. 
 
Norrenergi, har ledningar i området och utgår att eventuell omläggning av nuva-
rande ledningar bekostas av exploatören. 
 
Naturskyddsföreningen Solna Sundbyberg, Föreningen välkomnar att kommunen ta-
git fram en miljökonsekvensbeskrivning och har lämnat synpunkter på vad före-
ningen anser innebär negativa konsekvenser för miljön och klimatet. För det första 
innebär planförslaget förluster av värdefull natur såsom biotopskyddade träd, utsläpp 
av koldioxid under byggtiden, luftföroreningar och sämre omhändertagande av vat-
ten. För det andra, föreningen efterfrågar en beräkning av klimatkonsekvenserna i 
samband med planens genomförande. För det tredje, föreningen framför att de ser 
med oro på att planen kommer försvåra för gående och cyklister och önskar att kom-
munen fortsätter utreda kopplingen vid dagens passage vid Ankdammsgatan. För det 
fjärde, saknas det enligt föreningen en utredning i miljökonsekvensbeskrivningen 
angående ekologisk kompensation. För det femte, efterfrågar föreningen en redovis-
ning av hur skyddsvärda kan flyttas och detta bör konkretiseras inför granskningen. 
Slutligen, efterfrågas en tydligare uppdelning av vilka konsekvenser som uppstår till 
följd av antingen bredningen av spåren och/eller nya byggnader. Föreningen anser 
att nya byggnader ska placeras på redan hårdgjord mark utan skyddsvärd natur.   
 
Avfallsverksamheten, tekniska förvaltningen, Solna stad betonar att det inte står 
mycket i planen hur avfallshanteringen ska organiseras framöver i området. Några 
systemval för avfallsinsamling har inte gjorts och därför blir det svårt för verksam-
heten att uttala sig i frågan. Oavsett vilken lösning som väljs är det viktigt att den ut-
formas i enlighet med god standard.  
 
Stockholm Exergi, har ingen erinran på planförslaget. 
 
Solna Vatten, har ledningar i området och framför att planerad bebyggelse är i kon-
flikt med nuvarande ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten. Om ledningar 
behöver flyttas ska det bekostas av exploatören. Solna Vatten framför att det är vik-
tigt att höjdsättning anpassas efter befintliga ledningar. Trafikverket måste också ta 
hänsyn till Solna Vattens ledningar.  
 
Skanova, har ledningar i området och förutsätter att exploatören bekostar en eventu-
ell flytt.  
 
Statens geotekniska institut (SGI), anser att skredrisker ska utredas och klarläggas 
för hela området. Detta gäller även för områden i anslutning till området vars stabili-
tet kan komma att påverkas av planförslaget. Om stabilitetsrisker inte kan uteslutas 
ska en stabilitetsutredning utföras. Den park och det idrottsområde som ingår i pla-
nen ska inkluderas i bedömningen som berör den geotekniska utredningen. SGI an-
ser även att en bergteknisk utredning behöver utföras för att klarlägga bergrelaterade 
säkerhetsrisker. Om det behövs åtgärder för att säkerställa markens lämplighet behö-
ver detta preciseras innan planen antas.  
 
Rådet för funktionshinderfrågor, Solna stad framför att funktionshinderdimensionen 
bör integreras mer i det fortsatta arbetet. Nu behandlas frågan ytterst kortfattat i 
planförslaget. Rådet framför även att ramper är mer tillförlitliga än hissar, då hissar 
kan gå sönder. Om hissar planeras är det eftersträvansvärt att det planeras för två 



  7 (66) 
 

  

hissar och att de inte blir för små. Rådet förutsätter att den sluttning som skapas i sö-
der är jämn och flack för att en person i rullstol ska kunna ta sig fram, oberoende 
årstid. Råder efterfrågar att denna fråga studeras mer noggrant. Den passage i tunnel 
som idag går mellan Skytteholm och Huvudsta är ett av de viktigaste stråken för de 
som går, cyklar eller använder rullstol. Ny passage bör planeras så att besökare lätt 
hittar till den nya övergången och att gaturummet gestaltas på ett sådant sätt att det 
hjälper till att orientera sig i gaturummet. Att passagen under Frösundladen förvin-
ner anser rådet vara en försämring för personer med begränsad fysisk rörlighet, vil-
ket också skapar en omväg för dessa. Rådet vill att frågan om bevarandet av nuva-
rande tunnel beaktas i det fortsatta planarbetet. Rådet förutsätter att den nya bebyg-
gelsen gestaltas så att angöring till samtliga entréer blir lätt och att det planeras in re-
serverade parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning. Rådet är medvetna 
om att dessa frågor inte formellt behandlas inom ramen för planförslaget men väljer 
att lyfta frågan tidigt. Angående de nya stationsbyggnaderna är det enligt rådet vik-
tigt att funktionshinderperspektivet beaktas och tas med redan från början.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avstår att yttra sig i detaljpla-
nen, men hänvisar till att de stödjer Länsstyrelsen i frågan. Kommunen kan således 
stryka MSB som remissinstans i liknande ärenden.  
 
Boenden och sakägare i området har sammanfattningsvis lämnat synpunkter som 
främst berör frågor kring överdäckningen, ny bebyggelse, gång- och cykelkopp-
lingen vid Ankdammsgatan, att naturvärden försvinner och olägenheter under byggt-
iden. Flera boenden anser att överdäckningen är för stor och vill att den grävs ner då 
den i stället skapar en ny barriär. Många anser att husen är för höga, ifrågasätter dess 
gestaltning och utformning samt ställer sig även undrande till varför det behöver 
byggas så mycket kontor. Att den gång- och cykelkoppling i tunnel som går mellan 
Skytteholm och Huvudsta ta bort, anser många innebära negativa konsekvenser för 
de boende och för de som vill kunna röra sig mellan områdena. Många har lämnat 
synpunkter angående att träd, grönska, värdefulla ekar och naturvärden försvinner. 
Ett flertal boende har även uttryckt oro att det under byggtiden kommer uppstå olä-
genheter och att det kommer försämra framkomligheten i området. Verksamhetsutö-
vare inom Stora Blå har särskilt påpekat att deras verksamhet kan komma att påver-
kas av planförslaget och att de är i behov av lastning och parkering för att deras 
verksamhet fortsatt ska kunna fortgå.  

Förvaltningens kommentarer i korthet 

Detaljplanen omfattar den planerade järnvägsanläggningen och dess förutsätt-
ningar och detaljplanen har utformats i nära dialog med Trafikverket. Nödvändiga 
utredningar har tagits fram för att säkerställa att järnvägsanläggningen inte påver-
kas på ett negativt sätt. Planhandlingarna har kompletterats med avseende på över-
svämningsrisk, geoteknik inklusive risk för ras och skred, buller, kulturmiljö och na-
turmiljö. Planbestämmelserna har justerats avseende buller, översvämning, skydd 
för järnvägskonstruktion, u-områden med mera. Underlagsutredningarna till detalj-
planen och MKB har kompletterats och i vissa fall fördjupats.  
 
Järnvägen har förlagts så djupt som det är möjligt utifrån förutsättningen att Mälar-
banan ligger på bro över korsningen med Ostkustbanan. Det gör det omöjligt att 
sänka järnvägen mer än vad planförslaget innebär. Järnvägens funktion omöjliggörs 
vid en större lutning.   
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Ledningssamordning har skett med ledningsägare, kvarstående frågor rör framför-
allt elnätstationer. Samarbete med Sundbybergs kommun har pågått och pågår i tra-
fik- och skyfallsfrågor.  
  
De gång- och cykeltunnlar, som utgår till följd av järnvägens ombyggnad och in-
tunnling ersätts med en helt ny gång- och cykelstruktur som generellt förbättrar 
framkomligheten för gående och cyklister och knyter ihop olika målpunkter inom 
och utanför kommunen. Flera nya kopplingar tillkommer vilket skapar tydliga, gena 
stråk mellan målpunkter av hög standard. Gång- och cykeltunnlar, som utgår under 
Frösundaleden och Huvustaleden, ersätts med övergångsställen som utformas på ett 
trafiksäkert sätt. Befintlig gång- och cykeltunnel under järnvägen, som utgår, ersätts 
av ett parkstråk på södra sidan och av trappor och hiss på den norra sidan. Med 
den utbyggda och intunnlade järnvägsanläggningen skulle en ny gång- och cykel-
tunnel under järnvägen ha blivit alltför djup och lång för att utgöra en acceptabel 
och trygg lösning och valdes därför tidigt bort i planprocessen. Gång- och cykelvä-
gar redovisas i planförslaget.    

3. Yttranden 

Remissinstanser  

Här följer inkomma yttranden i sin helhet. Stycken som inte är del av yttrandet ex-
empelvis sammanfattningar av planförslaget, beskrivning av organisationen eller ge-
nerell information etcetera har strukits ur yttrandet. Förvaltningen lämnar här kom-
mentarer på samtliga yttranden. Samtliga yttranden i sin helhet går att ta del av på 
miljö- och byggnadsförvaltning. 
  
Länsstyrelsen Stockholm  

Länsstyrelsens bedömning utifrån Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL är att 
planförslaget behöver bearbetas när det gäller frågor som rör riksintresse för kom-
munikationer för att inte riskera att försvåra nyttjandet av järnvägen. Planhandling-
arna behöver också kompletteras avseende markföroreningar,  
  
Riksintresse  

Mälarbanan utgör riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken 
vilket innebär att Mälarbanan ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkoms-
ten eller nyttjandet av anläggningen. Det gäller samtliga delar av anläggningen och 
framtida utbyggnadsbehov.  
 
Länsstyrelsen menar att föreslagen bebyggelse som placeras i järnvägens närhet 
medför risk för inskränkningar eller begränsningar av utnyttjandet av anläggningen 
på grund av hänsyn till hälsa och säkerhet. Genomförandet av detaljplanen är bero-
ende av Trafikverkets spårutbyggnad och utgör en planeringsförutsättning som till-
kommande bebyggelse och infrastruktur behöver förhålla sig till. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Detaljplanen omfattar den planerade järnvägsanläggningen och de förutsättningar 
som Solna stad har delgetts av Trafikverket. Detaljplanen har arbetats fram i nära 
samarbete med Trafikverket. För att klargöra hur den nya bebyggelsen förhåller sig 
till järnvägsanläggningen har planbeskrivning och relevanta utredningar reviderats 
och en löpande diskussion under processen har förts med Trafikverket för att komma 
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fram till ett planförslag, som inte leder till inskränkningar eller begränsningar för 
riksintresset. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten  

I planbeskrivningen behöver kommunen tydligare redogöra för berörd vattenföre-
komsts status och miljökvalitetsnormerna, samt ange den fördröjningsvolym som 
behövs för att följa den valda åtgärdsnivån 20 mm. Länsstyrelsen framför att det 
även behöver redogöras för om och eventuellt hur dagvattenhanteringen behöver 
förhålla sig till kvarvarande markföroreningar för att inte försvåra för att miljökvali-
tetsnormerna kan uppnås.  
  
Länsstyrelsen uppmärksammar att järnvägsanläggningen inte är en del av dagvatten-
utredningen (WRS, 2021-01-26). Omhändertagande av dagvatten inom järnvägsfas-
tigheten har redovisats i järnvägsplanen för järnvägsutbyggnaden och befintlig be-
byggelse. Länsstyrelsen menar att även om vardera parten ansvarar för sin dagvat-
tenhantering enligt PBL respektive Lag om byggande av järnväg, så behöver båda 
förhålla sig till varandras planeringsförutsättning. Det gäller generellt för all plane-
ring vars dagvattenhantering berör en och samma vattenförekomst. Kommunen be-
höver utifrån detta motivera att planen bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vat-
ten kan följas. 
  
Förvaltningens kommentar: 

I den nya versionen av dagvattenutredningen (WRS 2022-06-15) har recipientens 
nya statusklassning och miljökvalitetsnormer beskrivits, samt relaterats till ur dag-
vattensynpunkt relevanta föroreningar. I dagvattenutredningen specificeras även 
tydligare för respektive område, för varje fastighet (kvartersmark), varje gata och 
andra ytor inom allmän platsmark, vilka arealer och volymer som krävs för att rena 
och fördröja motsvarande 20 mm regn. Detaljplanens genomförande bedöms inte 
bidra till att försämra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
Ulvsundasjön, utan tvärtom till att möjligheterna förbättras. I dagvattenutredningen 
redovisas detta mer ingående. Planbeskrivningen har uppdaterats gällande MKN 
och vilka de tänkta dagvattenlösningarna är. 
  
Gällande markföroreningar har miljöteknisk markundersökning genomförts, både 
för nuvarande massor och planerade fyllnadsmassor. Det har inte framkommit 
några förhöjda halter av föroreningar som föranleder att inte rekommendera möj-
ligheten att infiltrera dagvatten. Planbeskrivningen har förtydligats i detta avse-
ende.  
  
Infiltration av dagvatten till underliggande mark är positivt för att efterlikna en mer 
naturlig hydrologi och bidra till grundvattentillförseln. På grund av detaljplanens 
tekniska komplexitet och kravställande från andra aktörer utgår dagvattenutredaren 
från att alla åtgärdsförslag för dagvatten anläggs med täta bottnar eller begränsade 
möjligheter till infiltration. Om det i ett projekteringsskede skulle visa sig möjligt att 
infiltrera dagvatten utan att riskera andra intressen, så är det önskvärt och det be-
döms inte försvåra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna. Tvärtom kan 
föroreningar genomgå ytterligare avskiljning i mark genom fastläggning, nedbryt-
ning eller andra kemiska eller biologiska processer. 
  
Trafikverket har utfört en dagvattenutredning för järnvägsanläggningen. Slutsatsen 
är att ”projektet medför ingen påverkan på möjligheten för Mälaren-Ulvsundasjön 
eller Bällstaån att följa miljökvalitetsnormerna och uppnå god status inom utsatt 
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tid”. Med tillämpning av åtgärdsnivån på 20 mm visar beräkningar att också järn-
vägsplanen bidrar positivt till möjligheten att uppnå berörd vattenförekomsts miljö-
kvalitetsnormer. Sammantaget bidrar alltså de två planerna till att MKN för ytvatten 
kan följas. 
 

Hälsa och säkerhet  

Buller 

Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för järnvägsplanen, vilket 
innebär att den kan ligga till grund för Trafikverkets prövning av planen med hänsyn 
till innehållet 2–4 kap miljöbalken och 5 kap. 3-5 §§ miljöbalken. I miljökonse-
kvensbeskrivningen för järnvägsplanen har skyddsåtgärder i form av bullerskydd 
med mera. föreslagits. Miljökonsekvensbeskrivningen för järnvägsplanen har dock 
inte tagit höjd för de tillkommande bostäderna som nu planeras längs med Mälarba-
nan. Mot bakgrund av detta behöver det tydliggöras att Trafikverkets skyddsåtgärder 
endast avser skydd för befintlig bebyggelse och nu gällande detaljplaner. 
  
I bullerutredningen (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 2021-01-27) framgår det  
inte tydligt om verksamhetsbuller påverkar delen av planområdet med nya bostäder. 
Situationen med verksamhetsbuller behöver förtydligas. 
 
Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen och planbestämmelsen ska förtydligas av-
seende enkelsidiga lägenheter om högst 35 kvadratmeter, dessa ska placeras där det 
är högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Det räcker inte 
att det är vid ett fönster, så som planbestämmelsen nu är utformad, för att riktvär-
dena ska klaras.  
  
Trafikbullerförordningen anger vilka riktvärden som ska klaras vid fasad,  
det vill säga vid en hel fasadsida. Gällande uteytorna vid förskolor får de, för att 
uppnå god ljudkvalitet, enligt bullerutredningen högst 50 dB(A) ekvivalentnivå och 
70 dB(A) maximalnivå på större delen av ytorna. Med formulering i samrådshand-
lingarna regleras dock endast att en begränsad del behöver klara ekvivalentnivån, 
bullerförhållandena på föreslagna förskolegårdar behöver ses över närmare så att 
ljudförhållandena har förutsättningar att bli godtagbara. 
  
Förvaltningens kommentar  

Förslaget är utformat så att de tillkommande bostäderna i området inte är beroende 
av Trafikverkets bullerskärmar. Bostäderna är placerade intill intunnlingen, vilken 
ger ett mycket bra bullerskydd. Bullernivåerna på de planerade och befintliga för-
skolegårdarna uppfyller bullerförordningens riktvärden i och med att gårdarna har 
50dB(A) ekvivalent och 70 DB(A) på hela gårdarna bortsett från en lite del på inom 
det befintliga förskoleområdet i söder. Därmed är förvaltningens bedömning att yt-
terligare förtydligande inte är nödvändigt. Däremot har bullerutredningen förtydli-
gats gällande industribuller, och utredningen visar att det inte överstiger riktvärden 
för ljuddämpad sida enligt Naturvårdsverket. Plankartans bestämmelseformulering 
angående kryssmark har utökats så att det framgår att bullerskyddande åtgärder 
medges. Planbestämmelse avseende enkelsidiga lägenheter om högst 35 kvadratme-
ter har förtydligats.  
  
Risk och säkerhet 

Länsstyrelsen tydliggör att Trafikverkets järnvägsplan ej har beaktat en överbyggnad 
där stadigvarande vistelse möjliggörs. Länsstyrelsen noterar att Trafikverket har syn-
punkter på den till detaljplanen framtagna riskanalysen (Brandskyddslaget, 2021-01-
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27). Trafikverkets synpunkter gäller detaljeringsgrad och omfattning av planerad ut-
formning samt marken i nära anslutning. Dessa kan få betydelse för riskbedöm-
ningen totalt sett, vilket kommunen behöver se över i sitt fortsatta arbete med pla-
nen. I det fortsatta planarbetet behöver det redovisas att det inte föreligger några ris-
ker för restriktioner för nyttjandet av järnvägsanläggningen med hänsyn till detta. 
 
Förvaltningens kommentar:   
Riskanalysen inkluderar sedan tidigare konsekvenser för omgivande bebyggelse 
samt bebyggelse intill och ovanliggande överdäckningen. Analysen har komplette-
rats med bland annat olyckor som sker på delsträcka öst, den del som inte var inklu-
derad tidigare i och med att planförslaget inte omfattar någon tillkommande bebyg-
gelse utmed denna delsträcka utan enbart omfattar själva utbyggnaden av spårom-
rådet. I riskanalysen finns nu denna del inkluderad och det visar att en olycka inom 
delsträcka öst kan få konsekvenser för den planerade bebyggelsen inom delsträcka 
mitt, En kompletterande utredning har genomförts där en verifiering av kraven i 
Trafikverkets TDOK 2015:0340 Bro och tunnel görs. Utredningen ingår  som en se-
parat del, bilaga, till riskutredningen. Under arbetet med verifieringen har löpande 
dialog förts med Trafikverket avseende innehåll, omfattning och utförande. Den till 
granskningen bifogade utredningen är Solna stad och Trafikverket överens om upp-
fyller uppsatta krav och riskerar således inte innebära restriktioner för nyttjandet av 
järnvägsanläggningen med hänsyn till risk. 
  
Markföroreningar 

Länsstyrelsen har noterat att det i planbeskrivningen framgår att inga uppmätta hal-
ter överskrider riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning), men detta 
stämmer inte då halter över MKM påträffats i ett flertal provpunkter både i nu utförd 
undersökning (Iterio, 2020) och i tidigare utförd undersökning (Trafikverket 2018 
och 2019 vilken hänvisas till i Iterio, 2020). Detta behöver kommunen se över.  
  
Föroreningssituationen är översiktligt undersökt. Utredande konsult rekommenderar 
ett antal kompletterande provtagningar och utredningar inom både delområde 1 och 
2 för att kunna bedöma föroreningsbilden (av bensen och klorerade kolväten). Inom 
planområdet har bland annat bly, arsenik, bensen och PAH påvisats i jord i förhöjda 
halter som kan utgöra en hälsorisk. Klorerade lösningsmedel och bensen är cancero-
gena och flyktiga. De kan utgöra en hälsorisk i byggnader ovan förorenad mark eller 
grundvatten. Länsstyrelsen instämmer i behovet av ovan nämnda kompletterande 
undersökningar. Länsstyrelsen kan utifrån nuvarande underlag därför inte bedöma 
om marken är lämplig för sitt planerade ändamål eller vilka åtgärder som krävs för 
att den ska bli det.  

  
De föroreningar (till exempel metaller och PAH) som påträffats i fyllning bedöms i 
planbeskrivningen kunna åtgärdas i genomförandeskedet genom schakt. Kommunen 
behöver komplettera planbeskrivningen med ställningstaganden samt beskrivning av 
hur detta kommer att hanteras inom detaljplaneprocessen och genomförandet av pla-
nen. Till exempel avseende vilka åtgärdsmål som ska gälla. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Planbeskrivningen har justerats så att angiven information överensstämmer med re-
sultaten från utförda miljötekniska undersökningar 
 

Kompletterande miljötekniska undersökningar har utförts och redovisas i reviderad 
rapport avseende miljöteknisk undersökning (Iterio AB 20220615).  
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Tidigare angivna osäkerheter främst avseende förekomst av klorerade kolväten i 
grundvatten bedöms nu vara besvarade. Övriga rekommenderade kompletterande 
undersökningar avsåg ett senare planeringsskede och bedöms inte behövas inför an-
tagande av detaljplanen. Påträffade föroreningar i ytlig jord av både flyktiga och 
icke-flyktiga ämnen behöver i vissa fall avgränsas och åtgärdas. Dessa komplette-
rande avgränsande undersökningar samt åtgärder bedöms dock med fördel utföras i 
ett senare planeringsskede då förvaltningen anser att de inte påverkar planens ge-
nomförbarhet eller lämplighet avseende framtida markanvändning. Rapporten avse-
ende miljöteknisk undersökning samt text till planbeskrivning har kompletterats med 
ett förslag till en generell handlingsplan för det fortsatta arbetet med markförore-
ningar i framtida projekterings- och byggskeden. I denna handlingsplan förtydligas 
behov av kompletterande undersökningar, preliminära åtgärdsbehov och hur åt-
gärdsmål ska tas fram.  
 

Planbeskrivningen har kompletterats med kommunens ställningstagande att de 
markföroreningar som påträffats i området ska åtgärdas under genomförandeskedet 
för att säkerställa att marken blir lämplig för avsedd markanvändning. Planbeskriv-
ningen har även förtydligats avseende hur detta kommer att hanteras samt vilka ge-
nerella åtgärdsmål som ska användas som utgångspunkt för att bedöma markens 
lämplighet i framtida efterbehandlingsåtgärder. Till sist har även ett förslag till 
planbestämmelse redovisats avseende markföroreningar. 
  
Elektromagnetisk strålning 

Länsstyrelsen önskar att det till nästa skede både förtydligas och säkerställs att 
elektromagnetisk strålning inte innebär någon hälsorisk. Kommunen kan med fördel 
förtydliga vad som avses med ”andel av tågen lokalt på sträckan”, se s. 82 i planbe-
skrivningen.  Magnetfältet på tunnellocket har enligt planbeskrivningen beräknas 
vara 0,4 μT. Om parkgatan uppmuntrar till långvarig vistelse, exempelvis i form av 
lekplatser för barn, är det viktigt att säkerställa att nivåerna inte överskrider 0,4 μT. 
En större förskola planeras i direkt anslutning till parkgatan. Att vissa barn från för-
skolan går till parkgatan är inte helt osannolikt, vilket gör det extra angeläget att 
strålningsnivån understiger 0,4 μT för att platsen ska vara lämplig.   
  
Förvaltningens kommentar: 
Trafikverket har upprättat ett PM om magnetiska fält inom ramen för järnvägspla-
nen. Genom olika alternativa lösningar på de olika delsträckorna kommer en opti-
mal magnetfältsreducering att uppnås. Detta innebär i västra delen (tråget genom 
Solna Business Park) och mellersta delen (Huvudstatunneln) att magnetfältsvärden 
som överskrider ett årsmedelvärde på 0,4 μT endast sker direkt ovanför tunneln/trå-
get (på en höjd av 10 meter). Miljön direkt ovanpå tunneln ska ej utformas för några 
aktiviteter som innebär stadigvarande vistelse. I och med att samtliga byggnader, 
förutom den överliggande byggnaden i östra delen av tunneln, inte ligger ovan tun-
neln så är bedömningen att magnetfältsnivåer kommer att underskrida rekommende-
rade årsmedelvärden. Formuleringen gällande “andel tåg på sträckan” kommer att 
förtydligas till antagandet, då efter dialog gällande Trafikverkets utredning om gäl-
lande elektromagnetisk strålning där formuleringen är tagen ifrån. 
  

Översvämningsrisk 

I skyfallsanalysen (PM Skyfallsanalys dp Mälarbanan – Solna, Tyréns AB, 2021-01-
22) föreslås ett antal åtgärder som kommunen återger i planbeskrivningen. Plankar-
tan reglerar översvämningsrelaterade åtgärder i form av bland annat höjdsättning 
och att bollplanen ska kunna användas som fördröjning av vatten vid skyfall. Av de 
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föreslagna åtgärderna saknar vi dock reglering (i den mån det är möjligt) och be-
skrivning av hur skydd mot översvämning av elnätstationen på fastigheten Huvudsta 
3:27 ska säkerställas. Det handlar om åtgärder såväl inom som utom planområdet 
enligt de förslag som presenteras i planbeskrivningen och skyfallsanalysen. Kommu-
nen behöver även säkerställa att åtgärderna inte påverkar järnvägens tekniska förut-
sättningar. Det framgår av planhandlingarna att det finns översvämningsproblem i 
Solna Business Park, som kan komma att förvärras av planförslaget. I nuläget före-
slår kommunen inga åtgärder, men det framhålls att detta ska studeras vidare när 
höjdsättningen av området är närmare bestämd. Länsstyrelsen kommer att följa upp 
detta i granskningsskedet. Behövliga skyddsåtgärder för att motverka skada ska i 
möjligaste mån ske inom planområdet och säkerställas på plankartan. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Inför granskningen har den anlitade skyfallskonsulten byggt upp en modell som om-
fattar denna detaljplan och intilliggande detaljplaner (detaljplanen för kv. Yrket och 
Fräsaren i Solna och detaljplanen för Mälarbanans utveckling i Sundbyberg). Med 
det som underlag ges mycket goda förutsättningar att hitta lösningar som hjälper till 
att lösa de skyfallsutmaningar som finns. Det har även i dialogen med Trafikverket 
klarlagts att deras planerade tråg kommer att uppföras med en mur som innebär att 
det inte kan rinna ner vatten från omkringliggande delar till järnvägsanläggningen. 
Muren är en given förutsättning för Trafikverket då den ska skydda järnvägsanlägg-
ningen. Muren påverkar vattnets möjlighet att röra sig och det är en variabel som 
skyfallsutredningen har tagit hänsyn till. Det tillsammans med det i övrigt revide-
rade planförslaget. 
 
Inom delområde Mitt innebär det bland annat att åtgärder kopplat till bollplanen 
har tagits bort och skyfallsvattnet tillåts i stället breda ut sig inom parkytor på och 
intill Huvudstafältet. Framtida höjdsättning och funktioner har anpassats inom 
parkytorna för att möjliggöra skyfallshantering utan skada för närliggande fastig-
heter, däribland Huvudsta 3:27. Planområdet har även utökats för att omfatta ytor 
för anläggande av översvämningsskydd kring fastigheten Huvudsta 3:27.  
  
En skyfallsgrupp med deltagare från Solna stad, Sundbybergs stad, Trafikverket och 
Tyréns har sedan januari 2021 jobbat med att samordna skyfallslösningar för de 
områden där flera parter berörs, särskilt inom Solna Business Park och Solna 
strand. De framtagna skyfallsåtgärderna som beskrivs i rapporten har bearbetats 
och utretts i skyfallsmodellen i en iterativ process för att hitta de bästa helhetslös-
ningar som gynnar alla parter utan att ha en negativ inverkan på omgivningen avse-
ende översvämningsrisker. Åtgärderna har även förankrats med Solna Vatten och 
angränsande detaljplan Yrket och Fräsaren samt utvecklingen av Sundbybergs nya 
stadskärna för att möjliggöra genomförandet av åtgärderna. 
  
Planförslaget med vidtagna skyddsåtgärder innebär att det, vid ett klimatanpassat 
100-årsregn, inte finns några risker för den planerade bebyggelsen med ett genom-
förande av alla de i skyfallsutredningen föreslagna åtgärderna. Dessa åtgärder 
hjälper även till att minska översvämningsrisker utanför planområdet och skyddar 
samhällsviktiga verksamheter mot översvämningar. 
   
Geotekniska säkerhetsrisker 

Länsstyrelsen menar att detaljplanens geotekniska underlag PM Geoteknik - Be-
skrivning av markförhållanden och grundläggningsförutsättningar (ELU 2020-11-
20) har studerat ett område som inte fullt ut stämmer överens med plankartans 
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område. Kommunen behöver säkerställa att hela planområdet, och eventuella an-
gränsande områden som kan påverka risken för ras eller skred inom planen, blir ut-
redda och bedömda i planens geotekniska underlag.  
   
I PM Geoteknik står att planerad bebyggelse inte utgör skredrisk i permanentskedet 
om åtgärder vidtas. Stabilitets- och rasrisker förknippade med höjdskillnader ska 
omhändertas i detaljprojekteringen. I planbeskrivningen saknas kommunens bedöm-
ning av risken för geotekniska olyckor och om det krävs särskilda åtgärder som ska 
motverka ras eller skred. Planhandlingarna behöver kompletteras i dessa avseenden. 
Vid behov behöver åtgärderna regleras i plankartan.  
  

Genomförbarheten av eventuella åtgärder i närheten av järnvägsanläggningen behö-
ver kontrolleras med Trafikverket. 
  
Förvaltningens kommentar:  

PM Geoteknik (ELU 2022-04-29) och Miljöteknisk undersökning (Iterio 2022-06-15) 
har kompletterats så att hela planområdet omfattas, med undantag för område kring 
Vattenfalls elnätstation (Huvudsta 3:27) i södra delen av området. Detta område ska 
utredas inför planens antagande.    

PM Geoteknik har kompletterats med en detaljerad stabilitetsutredning för detalj-
planeområdet samt angränsande områden vars stabilitet kan ha påverkan på plan-
området. Stabilitetsutredningen visar att säkerhet mot ras och skred i nuvarande si-
tuation är tillfredsställande. I planerad situation har tre planritningar tagits fram 
som markerar områden vilka har behov av geoteknisk åtgärd för att förebygga ras 
och skred. Med geoteknisk åtgärd avses exempelvis markförstärkning eller lastredu-
cering om inte annat kan påvisas vid en fördjupad stabilitetsutredning. Planbeskriv-
ningen har förtydligats gällande risk för ras och skred med bland annat kommunens 
bedömning av risk för geotekniska olyckor samt föreslagna åtgärder.  
  
En viktig förutsättning i planeringen av den tillkommande bebyggelsen och intillig-
gande gator med mera är att dessa inte får påverka Trafikverkets konstruktioner ne-
gativt. För grundläggning på en högre nivå än tunnelkonstruktionen så innebär det 
att laster inte får tillföras tunnelväggen. Byggnader bör pålas, om de inte grund-
läggs på berg och uppfyllnader ska projekteras för att undvika sättningar och på-
hängslaster på TRVs pålar. För grundläggning på en lägre nivå än tunnelkonstrukt-
ionen innebär det att tunnelns grundläggning inte får undermineras. Vid pålning av 
kvarter kan det vara aktuellt med borrade pålar i närheten av järnvägstunneln för 
att minimera påverkan på tunnelns grundläggning och försvarspålningen. I den mil-
jötekniska undersökningsrapporten (MUR) finns sektioner med nivåer på färdigt 
golv i kvarter i relation till Trafikverkets konstruktioner som förtydligar var åtgär-
der enligt ovan är aktuella. Marken anses lämplig för planerad bebyggelse med 
hänsyn till jord- och bergförhållanden förutsatt att restriktioner i PM Geoteknik 
följs i genomförandeskedet. 
   
Naturmiljö 

I planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplanen framgår att 
det enligt naturvärdesinventeringen inte finns något träd som klassas som särskilt 
skyddsvärt inom planområdet. Enligt Länsstyrelsens kartering finns dock en eller två 
särskilt skyddsvärda ekar som verkar behöva tas bort i östra delen av planområdet. 
Detta har också uppmärksammats i miljökonsekvensbeskrivningen för 
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järnvägsplanen (träd A enligt bilaga 2 till denna miljökonsekvensbeskrivning). 
Kommunen bör så långt möjligt undvika påverkan på dessa träd. 
  

Förvaltningens kommentar:  

Handlingarna som tar upp naturvärden, MKBn och planbeskrivningen, är uppdate-
rad med avseende på Länsstyrelsens upplysning om förekomsten av särskilt skydds-
värda träd inom planområdets östra del samt även med ytterligare information om 
detaljplanens övriga områden. Detaljplanen befäster i denna del enbart Trafikver-
kets järnvägsplan och möjligheten att spara trädet är mycket liten enligt Trafikver-
ket.  
  
Inom arbetet med järnvägsplanen togs en utredning kring de övergripande konse-
kvenserna gällande påverkan på naturmiljö fram. En vidareutveckling av den pågår 
ett arbete där alla förutsättningar, både gällande järnvägens och bebyggelsens ge-
nomförande. Det ligger till grund för ett arbete om ekologisk kompensation för na-
turvärden som försvinner. I detta arbete kommer kompensationsåtgärder att identi-
fieras för den påverkan som både Trafikverkets järnvägsplan och detaljplanen för 
Mälarbanan åstadkommer för naturmiljön i området. 
   
Kulturmiljö och gestaltning   
Lokala kulturmiljövärden   
Länsstyrelsen anser att det är positivt att det framtida parkstråket avses följa dagens 
järnvägssträckning. Detta tillsammans med bevarandet av lokstallarna gör att järnvä-
gens roll i den historiska utvecklingen till viss del är fortsatt läsbar. Dock så bryter 
tilläggen i Huvudsta i anslutning till parkstråket med de stadsplaneringsideal som 
ligger till grund för områdena på båda sidor om järnvägen. Det saknas en mer för-
djupad analys av hur detta påverkar läsbarheten av bebyggelsen och stadsplanens 
kulturvärden. Kommunen bör undersöka om och hur bebyggelsen kan placeras och 
utformas på ett sätt som möter befintlig bebyggelse med mer hänsyn och varsamhet. 
Stora Blå och Kafferosteriet i Solna Business Park får båda mycket närliggande nya 
tillägg, vilket påverkar deras visuella ställning i omgivningen negativt. I och med att 
båda byggnaderna har pekats ut som känsliga och viktiga komponenter i den sam-
lade kulturmiljön bör kommunen klargöra hur nya tillägg ska anpassas till och sam-
spela med dessa befintliga kulturvärden.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen   
I kapitlet om stadsbild finns mycket få hänvisningar till de kulturhistoriska 
aspekterna av stadsbilden. Fokus i kapitlet är på hur de nya tilläggen bidrar till en 
”stadsmässighet”. Denna beskrivning bör med fördel kompletteras och nyanseras, 
där även inverkan på befintlig stadsbild och de kvaliteter som bygger upp stadsbil-
den lyfts fram.   
   
Förvaltningens kommentar:  

En analys av hur tilläggen i Huvudsta i anslutning till parkstråket påverkar läsbar-
heten på respektive sida av järnvägen har genomförts och redovisas i en antikvarisk 
konsekvensanalys tillhörande detaljplanen. I denna framgår att den nya bebyggel-
sen i Huvudsta och Skytteholm, i kombination med intunnlingen, innebär en påtaglig 
förändring av områdets stadsbild. Järnvägens komponenter döljs och den barriär-
verkan som spåret idag bildar bryts. Samtidigt bildas en ny barriär mellan spårom-
rådets norra och södra sida till följd av den nya bebyggelsen och intunnlingen. 
Detta innebär att sikten och det visuella sambandet mellan spårområdets norra och 
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södra sida försvagas. Bebyggelsens placering utmed det intunnlade spåret är att fö-
redra eftersom järnvägens sträckning fortsättningsvis kan avläsas.  
 
Norr om befintligt spår har bebyggelsen omarbetats efter samrådet för att på ett 
bättre sätt anpassa sig till den befintliga bebyggelsen i Skytteholm. Med en lång la-
melliknande volym längs Ankdammsgatan, med punkthustypologi längs Fram-
näsbacken och hus i park intill Framnäsbackens ände, förhåller sig planen mer 
medvetet till den befintliga bebyggelsen. Ny bebyggelse är i huvudsak även väl an-
passad efter rådande höjdskala i Skytteholm vilket skapar en samstämmighet mellan 
gammalt och nytt.  
 
Typologin på den södra sidan av tunneln är medvetet utformat utifrån ett ideal som 
anknyter mer till den klassiska stenstaden än till den, i Huvudsta och Skytteholm, 
modernistiska planstrukturen. Med föreslagen bebyggelse på den södra sidan av 
tunneln nyttjas ett område som under lång tid varit ett öde landskap med en motor-
vägsruin som en av de tydligare inslagen. Den som nu föreslås är en ny bebyggelse-
struktur som blir en ny årsring där det eftersträvas en stadsmässighet och ett le-
vande och attraktivt område. En anpassning till rådande planstruktur bedöms inte 
kunna ha skapat en lika attraktiv stad utifrån dagens stadsbyggnadsideal.  
 
Byggnaden Stora Blå inom området Solna strand skyms i planförslaget av en till-
kommande byggnadsvolym från spåret i norr vilket bedöms medföra negativa konse-
kvenser för kulturmiljön. För att minska denna påverkan har tillkommande byggna-
der utformats med varierade hög-, resp. lågdelar för att Stora Blå även fortsätt-
ningsvis ska vara en del av stadsbilden i området. Förslagets bearbetning sedan 
samrådet innebär att högdelarna bättre anpassats efter den befintliga byggnadens 
accentuerade trapphus.  
  
Förhållandet till kafferosteriet inom kv. Verkmästaren är utformat för att kunna inte 
skapa en för tydlig kontrast direkt mot kafferosteriet. Förslaget innebär att den del 
av byggnaden som ligger närmast kafferosteriet hålls relativt låg, maximalt 5 vå-
ningar, för att fortsatt möjliggöra att kafferosteriet är ett tydligt inslag i miljön när 
man rör sig intill den framtida nya stationsentrén i Solna Business Park.  
  
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med utförligare hänvisningar till 
de kulturhistoriska aspekterna av stadsbilden.  
  
Avgränsning av järnvägsplan och detaljplan 

Kommunen bör överväga att dela upp planområdet för att behandla prövningen av  
den tillkommande bebyggelsen separerad från järnvägsutbyggnaden. Detta för att  
inte påverka Trafikverkets prövning av järnvägsplanen som sker enligt lag 
(1995:1649) om byggande av järnväg. 
  

Förvaltningens kommentar:  

Solna stad och Trafikverket har ingått ett avtal med en genomsam målbild om att 
åstadkomma en utveckling av området både avseende järnvägen och bebyggelsen. 
En sammanhållen detaljplan ger möjligheter att analysera dessa två delar på ett så 
bra sätt som möjligt sammantaget.  
  
Lantmäteriet 
  
Plankarta och bestämmelser 

Lantmäteriet kan inte finna någon avgränsning i höjdled mellan allmän plats och  
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kvartersmark inom flera användningsområden i planförslaget. Avsaknad av denna 
reglering kan innebära att planförslaget inte uppfyller, bland annat, 4 kap. 5 § PBL.  
vilket kan innebära stora svårigheter med att genomföra planförslaget.  
 
Planbeskrivning 

Av planbeskrivningen framgår inte att rivningsförbud och skyddsbestämmelser kan  
medföra fastighetsägares rätt till ersättning. Det är en viktig konsekvens av bestäm-
melserna som ska framgå av planbeskrivningen enligt 4 kap. 33 § tredje stycket 
PBL.  
  
Om mark som tidigare varit utlagd för annan användning än allmän plats nu planeras 
för den användningen är det viktigt att det av planbeskrivningen framgår att så är 
fallet och att det innebär att kommunen har möjlighet att lösa in marken även om nå-
gon överenskommelse inte träffats om saken. Detta eftersom det är en viktig konse-
kvens av att planlägga på det viset (jmf. 4 kap. 33 § tredje stycket PBL). I det här 
sammanhanget kan det vara en god idé att inkludera en karta över konsekvenser för 
fastighetsindelningen för att detta ska framgå på ett tydligt sätt.  
  
Det framgår inte hur markreservatet x är tänkt att användas och genomföras. Lant-
mäteriet vill uppmärksamma kommunen om att PBL inte möjliggör någon tillgång 
till x-området och att det inte heller garanterar att en servitutsrätt bildas för ändamå-
let. För att vara säker på att få tillträde till området kan det därför vara en god idé att 
rätten ser till att säkras upp redan innan planförslaget antas.   
  
I planbeskrivningen anges att exploateringsavtal ska upprättas, men inget ytterligare 
anges om innehållet. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen redan i samråds-
skedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen 
helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskriv-
ningen 
  
Förvaltningens kommentar:  

Avgränsning i höjdled mellan allmänplatsmark och kvartersmark för järnväg redo-
visas i principsektioner på plankartan. På plankartan har nu även höjderna på tun-
neltaket lagts in så att dessa tillsammans med de redan angivna höjderna på ovan-
liggande gata kan läsas ihop. Till antagande har Solna stad och Trafikverket kom-
mit överens om att ta fram en illustrationsplan som visar de olika användningarna i 
förhållande till varandra. Till antagande kommer även en fastighetskonsekvenskarta 
att tas fram. Gällande frågan om markreservat X så finns inte den i planhandling-
arna och därför bortser förvaltningen från den synpunkten.  
 
Att rivningsförbud och skyddsbestämmelser kan medföra fastighetsägares rätt till 
ersättning är en fråga som kommer att hanteras i genomförandeavtalet. Planbe-
skrivningen har uppdaterats med denna information. 
 
Planbeskrivningen har förtydligats med information om vilken mark som kommer att 
övergå från kvartersmark till allmän platsmark och vilka principer som gäller för 
detta. 
 
Arbetet med exploateringsavtalen med de respektive byggaktörerna samt arbetet 
med genomförandeavtalet med Trafikverket pågår och kommer att vara färdigt inför 
antagande. 
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Trafikverket 
Trafikverket har under samrådsperioden inkommit med ett yttrande 2021-05-21 som 
sedan drogs tillbaka och ersattes med ett andra yttrande 2021-07-13.  
 
Övergripande synpunkter 

Trafikverket önskar tydliggöra att underlaget tillhörande järnvägsplanen baseras på 
den förutsättningen som gäller för järnvägsplanen och dess miljökonsekvensbeskriv-
ning, dvs de utgår från befintligheter och redan antagna detaljplaner. Järnvägsplanen 
beaktar inte kommande exploateringar och dess följdeffekter. Exploateringen hante-
ras i detaljplanen och följdeffekter hanteras via avtal mellan parterna.  
  
Planbestämmelser 

Trafikverket och Solna stad kommer att reglera vissa förutsättningar för markan-
vändningen i direkt anslutning till järnvägsanläggningen i genomförandeavtal samt 
servitutsavtal. Trafikverket ser dock ett behov av att via planbestämmelser säker-
ställa efterlevnaden av ett antal viktiga förutsättningar. Planbestämmelserna utgör 
grunden för vad externa parter kan utföra i närheten av Trafikverkets anläggning.  
Trafikverket deltar gärna i arbetet med att hitta en bra nivå på planbestämmelserna i 
plankartan så att järnvägsanläggningens funktion säkras och så att Solnas allmänna 
platsmark möjliggörs.  
  
Förvaltningens kommentar:  

Dialog mellan Trafikverket och kommunen har hållits under framtagandet av detalj-
planens granskningshandling. Ytor i anslutning till järnvägsanläggningen där Tra-
fikverket har behov av åtkomst av olika slag har säkerställts genom att de planläggs 
som allmän plats vilket medför att kommunen har rådighet över dessa ytor. Genom-
förandeavtal och servitutsavtal kommer att tecknas mellan Solna stad och TRV.  
  
Fastighetsbildning 

Trafikverket och Solna stad har avtalat om en fastighetsbildningsprincip där delar av 
Trafikverkets ägande av järnvägsfastigheten kommer att ske via en 3D-fastighet. 
Principen för kommande 3D-fastighetsbildning behöver framgå av detaljplanen. 
Förslagsvis redovisas detta både i plan och sektion i plankartan. Trafikverkets 
grundprincip är att tillkommande exploatering och ledningar samt övriga markarbe-
ten ska ske utanför järnvägsfastigheten samt dess skyddszon. Under mycket sär-
skilda omständigheter, kan avsteg från detta ske. Trafikverket och Solna stad behö-
ver ha en fortsatt diskussion avseende åtgärder inom järnvägsfastigheten och dess 
skyddszon. Trafikverket önskar tydliggöra att den mark som Trafikverket förbinder 
sig att överlåta till Solna stad ska regleras genom en överenskommelse om fastig-
hetsreglering och innefattar den mark som inte ska ingå i planerad järnvägsfastighet.  
Överenskommelsen villkorar Trafikverkets nyttjanderätt fram till att projektet fär-
digställts.  
  
Förvaltningens kommentar:  

Indelning av 3d-fastighet regleras i ett genomförandeavtal mellan Solna stad och 
Trafikverket. Principen för indelning redovisas i planbeskrivning och i en princip-
sektion på plankartan. Till antagandet kommer också en illustration a Ett antal mar-
kreservat för underjordiska ledningar finns utlagda inom Trafikverkets fastighet i 
plankartan. Bland annat finns ett u-område längs med tunneln där dagvattenled-
ningar som avvattnar tunneltaket placeras. Dessa ledningar regleras i avtal mellan 
Solna stad och Trafikverket enligt överenskommelse mellan parterna 
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Byggnaden Lokstallet  

Det pågår ett arbete inom Trafikverket för att se över och säkerställa en ändamålsen-
lig och fungerande drift och underhåll av järnvägsanläggningen, när de nytillkom-
mande spåren tas i drift. Trafikverket bedömer att detta behöver vara klart innan ett 
slutgiltigt ställningstagande kan tas kring lokstallets användning och övrig järnvägs-
mark. Trafikverkets ambition är att översynen ska vara klar innan granskningsskedet 
för detaljplanen. 
  
Förvaltningens kommentar:  

I dialog med Trafikverket har framkommit att Trafikverket inte har ytterligare syn-
punkter på samrådsförslagets föreslagna markanvändning avseende Lokstallet.   
  
Dagvatten och skyfall 

Utgångspunkten är att part som orsakar en försämring av nuvarande situation gäl-
lande dagvatten- och skyfall ska ansvara för och finansiera erforderliga åtgärder. För 
den exploatering som redovisas i planhandlingarna vill Trafikverket framföra att vat-
ten inte får ledas in i järnvägsanläggningen från omgivningen, för befintlig och kom-
mande bebyggelse. Även här gäller Trafikverkets grundprincip att tillkommande ex-
ploatering och ledningar samt övriga markarbeten ska ske utanför järnvägsfastig-
heten samt dess skyddszon. Under mycket särskilda omständigheter, kan avsteg från 
detta ske. Fortsatt dialog mellan parterna behövs för att hitta goda helhetslösningar 
gällande dagvatten och skyfall. 
  
Förvaltningens kommentar:  

För att möjliggöra ett omhändertagande av dagvatten från tunneltaket har ett om-
råde (u2) för omhändertagande av dagvatten från allmän plats inom järnvägstun-
nelns skyddszon lagt in på plankartan. Denna rättighet ska regleras i avtal mellan 
Solna stad och Trafikverket enligt överenskommelse mellan parterna.  
  
Riskutredning 

Trafikverket har inte fullt ut kunnat bedöma konsekvenserna av föreslagen exploate-
ring i anslutning till järnvägsfastigheten samt dess risker mot bakgrund av samråds-
underlaget. Det medför en svårighet att bedöma nödvändiga skyddsåtgärder och 
huruvida dessa behöver planstöd eller ej. Trafikverket anser att underlaget för plan-
förslaget behöver utvecklas inom framför allt följande områden. 

• Förtydligande av hur de riskreducerande åtgärderna och den ovanliggande 
bebyggelsen förhåller sig till varandra avseende stadigvarande vistelse, samt 
ett resonemang avseende den konflikt som uppstår mellan dessa. 

• Redovisning saknas för att kunna bedöma om risker för ovanliggande och in-
tilliggande bebyggelse är mindre än för bebyggelse intill motsvarande trafik-
led i ytläge vilket är ett krav för överdäckningar enligt Trafikverkets TDOK 
2015:0340 Bro och tunnel, övergripande krav. 

• De delar av Solna stads riskutredning som hänvisar till Trafikverkets riskut-
redning behöver beaktas som en förutsättning och slutsatserna kring det be-
höver ses över.  

• Tydligare redovisning avseende använda förutsättningar för de delar av ut-
redningen som hanterar explosion i tunneln samt motiv/förklaring till gjorda 
bedömningar. Scenarierna som används är viktiga då de påverkar den så kal-
lade katastrofrisken (olyckor med mycket stora konsekvenser) som är en vik-
tig fråga vid bedömning av markanvändningens lämplighet 
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Trafikverket deltar gärna i det fortsatta arbetet tillsammans med Solna stad för att vi-
dare utreda ovanstående punkter.  
  
Förvaltningens kommentar:  

Riskanalysen har kompletterats med ett antal ytterligare explosionsscenarier samt 
bakomliggande resonemang. Det framgår av utredningen vad som är antaganden 
och vad som är beräkningar baserade på erkända metoder. Riskanalysen har också 
kompletterats med bland annat fler explosionsscenarier samt olyckor som sker inom 
delsträcka öst, vilket inte var inkluderat tidigare eftersom planförslaget inte omfat-
tar någon tillkommande bebyggelse utmed denna delsträcka. En kompletterande ut-
redning har genomförts där en verifiering av kraven i TDOK 2015:0340 görs. Un-
der arbetet med verifieringen har löpande dialog förts med Trafikverket avseende 
innehåll, omfattning och utförande av verifieringen. Verifieringen kommer att 
framgå av planhandlingarna. Riskanalysen har tydliggjorts avseende vad som me-
nas med stadigvarande vistelse.  
  
Underhåll och skydd av Trafikverkets anläggning 

Trafikverket kommer behöva åtkomst till järnvägsanläggningen för löpande drift- 
och underhållsåtgärder. Avtal ska upprättas mellan Solna stad och Trafikverket för 
att reglera frågor avseende åtkomst till järnvägsanläggningen för drift- och under-
hållsåtgärder.  
  
Förvaltningens kommentar:  

Kommunen delar uppfattningen att avtal ska upprättas mellan Solna stad och Tra-
fikverket för att reglera frågor avseende åtkomst till järnvägsanläggningen för drift- 
och underhållsåtgärder.  
  

  
Region Stockholm 
  
Regionledningskontorets synpunkter  

Detaljplanen har potential att bidra till utvecklingen av stadsmiljön inom den i 
RUFS 2050 utpekade centrala regionkärnan där denna del ingår. I enlighet med för-
hållningssätten i RUFS 2050 planerar kommunen för en mångsidig och funktions-
blandad stads- och bebyggelsemiljö. Regionledningskontoret är positivt till att Solna 
stad planerar att utveckla en levande stadsmiljö i planområdet och bidra till att till-
godose länets behov av bostäder och kontor. Enligt RUFS 2050 bör Solna stad skapa 
en planberedskap för cirka 800 bostäder per år fram till 2050. De cirka 1 000 bostä-
der som möjliggörs genom detaljplanen utgör därmed ett viktigt tillskott.   
  
Regionledningskontoret ställer sig bakom ambitionen att överbrygga barriärer och 
skapa sociala stråk. Social hållbarhet är en aspekt som genomsyrar RUFS 2050 och 
regionplanen har ett mål som handlar just om att skapa en tillgänglig region med god 
livsmiljö.   
  
Pendeltågsstationen Sundbybergs station är utpekad i RUFS 2050 som en storreg-
ional bytespunkt. Det innebär att den är viktig för tillgängligheten inte bara inom 
Stockholms län utan även till och från Västmanlands län. Förhållningssättet i RUFS 
2050 är att de storregionala bytespunkternas funktion i form av bland annat enkla 
byten, bussuppställning och vändytor ska säkerställas. Det är viktigt att den nya stat-
ionen Huvudsta planeras med det regionala och storregionala perspektivet i åtanke.   
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Det är viktigt att utveckla och säkerställa centrala funktioner i den lokala grönstruk-
turen för både människors hälsa och för den biologiska mångfalden. Parker, gröna 
stråk och bebyggelsenära ytor som kan bidra med ekosystemtjänster som dagvatten-
hantering ska integreras i den samlade bebyggelsen. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Planförslaget möjliggör nya parker och stråk som bedöms kunna ha ett stort rekre-
ationsvärde i området. De befintliga sambanden ska bibehållas och utvecklas. En 
naturvärdesinventering, landskapsanalys, barnkonsekvensanalys och en första be-
dömning om ekologisk kompensation har tagits fram. Frågan om kompensation ska 
vidareutvecklas för att säkerställa att de gröna värden som går förlorade återupp-
står i genomförandet av projektet. Många nya rekreationsvärden kommer att skapas, 
det är bland annat en ny lekplats i den nya så kallade. sluttande parken söder om in-
tunnlingen och en klätterlek söder om den södra huvudgatan, båda platserna inom 
planområdet. Ytterligare kompensation utanför planområdet studeras vidare. Den 
lekplats som försvinner, alltså den som idag finns intill slutet av Framnäsbacken, 
kompenseras genom utveckling av en annan lekplats längs Framnäsbacken och den 
befintliga lekplatsen i södra delen av Skytteholmsparken.  
  
Naturvärden och ekologisk landskapsbild som påverkas är dels kopplade till förlust 
av enskilda skyddsvärda träd samt alléträd dels till att delar av mindre skogspartier 
bebyggs. Inom området kommer totalt sett många träd att tas ned. En stor del för-
vinner till följd av järnvägsplanens åtgärder, men även detaljplanens bebyggelse in-
nebär att många skyddsvärda träd försvinner.  
 
Eftersom de kumulativa konsekvenserna av detaljplanen och järnvägsplanen blir re-
lativt omfattande inom planområdet och i denna del av Solna, sett till den sam-man-
vägda förlusten av träd och naturmark, utreds just nu möjliga kompensationsåt-gär-
der. Det är svårt att ersätta träd som tas ned med tillräckligt många nya inom plan-
området. Ytan är begränsad och ovanpå tunneltaket finns begränsningar kopplat till 
laster och dräningeringsskikt osv. Härmed kommer kompensationsåtgärder utanför 
planområdet och eventuellt i andra delar av kommunen bli aktuella för att långsik-
tigt kunna kompensera för förlusten samt för att erbjuda nya rekreations- och natur-
värden. Även flytt av träd inom området kommer att utredas vidare som en möjlig 
kompensationsåtgärd tillsammans med en arborist (trädexpert). Ytterligare exempel 
på kompensationsåtgärder som kan bli aktuella inom och på andra platser i Solna. 
  
Förvaltningen för utbyggd tunnelbanas synpunkter  

Region Stockholms utbyggnad av en ny tunnelbanelinje mellan Odenplan och Are-
nastaden pågår. Vid Hagalund kommer en dagvattenledning att anläggas med två 
tillhörande nedstigningsbrunnar för avrinning av dränvatten från tunnelbaneanlägg-
ningen till befintlig dagvattenledning. Dagvattenledningen och tillhörande nedstig-
ningsbrunnar samt den yta som behövs för byggnation av dessa ligger inom samt i 
direkt anslutning till det planerade anslutningsspåret mellan Mälarbanan och Tomte-
boda bangård. Det är därför av stor vikt att samordning sker mellan Trafikverket och 
Region Stockholm så att respektive anläggning kan byggas och fungera parallellt.   
  
Förvaltningens kommentar:  

Synpunkten rör utbyggnad av Järnvägsanläggningen, och kommunen hänvisar till 
Trafikverket i denna fråga.  
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Trafikförvaltningens synpunkter  

  
Tillkommande stationer och entréer  

Ny station vid Huvudsta  
Trafikförvaltningen vill förtydliga att en tillkommande pendeltågsstation i Huvudsta 
ökar tillgängligheten för resenärer till och från just Huvudsta men medför samtidigt 
att alla resenärer som passerar Huvudsta kommer att få längre restid. Trafikförvalt-
ningen bedömer att restidsförlängningen inte vägs upp av den nyttoökning som finns 
för de resenärer som skulle använda en ny station. Den samlade samhällsekono-
miska effekten av en ny station är därför negativ. 
  
Solna business Park station  
I planbeskrivningen (sida 20) står att ”Den östra anslutningen mynnar ut i en stat-
ionsbyggnad på bro över järnvägens plattformar med två stationsentréer, en vid 
Solna Business Park vid Englundavägen och en vid Solna strand vid Swedbanks 
kontor”. Trafikförvaltningen vill påpeka att anslutningen inte rör sig om en stations-
byggnad utan en allmän gång- och cykelbro över spåren med en entré från bron. 
Även bildtexten på samma sida, samt texten på sida 26 ”En ny stationsbyggnad på 
bro över järnvägens plattformar anläggs med två stationsentréer” behöver justeras. 
  
Generellt  
Trafikförvaltningen trafikerar Mälarbanan via SL AB men det är Trafikverket som 
äger och ansvarar för järnvägen. Det är också Trafikverket som kommer äga tillkom-
mande stationsbyggnad. Då Trafikförvaltningen ansvarar för resenärsmiljön behöver 
förvaltningen vara med i utformningen av denna så att dess funktion kan tillgodoses. 
 
Förvaltningens kommentar:  

En ny station i Huvudsta kommer att förbättra den lokala tillgängligheten i Hu-
vudsta, vilket bedöms förbättra möjligheter till bostadsutveckling i kollektivtrafik-
nära läge vilket kommunen bedömer är positivt ur hållbarhetssynpunkt. Med stads-
utvecklingen som pågår och kommer att fortsätta inom området är Solna stads klara 
bedömning att en station i Huvudsta har en nytta. Dialogen om stationen fortsätter i 
den kommande processen. 
  
Utformningen av stationsbyggnaden vid Solna Business Park har förändrats under 
projektets gång. Den som trafikförvaltningen hänvisar till ser Solna stad positivt på 
med tanke på att en allmän gång- och cykelväg över spåret förbättrar och samman-
kopplar områdena norr och söder om järnvägen till varandra på ett bra sätt.  
  
Resenärsmiljön i stationsbyggnaderna ingår i järnvägsanläggningen, och kommu-
nen hänvisar till Trafikverket i denna fråga. 
   
Inkludering och tillgänglighet  

I planbeskrivningen anges att ett av syftena med planen är att möjliggöra en högre 
tillgänglighet till Mälarbanan. Trafikförvaltningen önskar att det på ett tydligare sätt 
ska framgå hur det målet ska uppfyllas. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Planhandlingarna har utvecklats avseende denna fråga. Möjligheten att ta sig till 
och från stationen i Huvudsta och i Solna Business Park kan ske på båda sidor av 
spåret. Med föreslagen utformning säkerställs att det blir möjligt att nå båda dessa 
sidor på ett tillgängligt sätt. 



  23 (66) 
 

  

   
Buller  

Trafikförvaltningen ser inte att det i bullerutredningen finns dokumenterat med vil-
ken beräkningsprogramvara och version beräkningarna är utförda. Trafikförvalt-
ningen förordar att vedertagen beräkningsprogramvara (Exempelvis SoundPlan eller 
CadnaA) används och att detta dokumenteras i utredningen. Vidare vore det önsk-
värt att beräknade ljudnivåer jämförs med de underlag som tagits fram inom ramen 
för järnvägsplanen, samt att eventuella skillnader beskrivs och kommenteras.  
  
När det gäller bullerstörning från stationerna önskar trafikförvaltningen att detta be-
skrivs i planbeskrivning och bullerutredning. Beskrivningen bör omfatta både utrop 
och underhåll, som till sin karaktär avviker från bullerstörningen från trafiken. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Grunden för samtliga programvaror för trafikbuller är de samnordiska beräknings-
modellerna. Vilken datoriseringsvariant av denna beräkningsmodell som används 
ska inte ha någon betydelse för resultatet.  Bullerutredningen har kompletterats så 
att beräkningsprogramvara Trivector anges i utredningen. Samtliga beräkningar 
har kalibrerats/jämförts med resultaten av järnvägsplanens bullerberäkningar. Be-
räkningsresultaten stämmer överens. 
  
Bullerutredningen har kompletterats med kommentar om ljudnivåer med  
anledning av utrop och underhåll. Avståndet mellan den planerade nya stationen i 
Huvudsta och planerade bostäder är minst 200 m. Ljudnivåerna vid bostäderna 
kommer inte att överstiga 40 dB(A). Avståndet till den närmaste nuvarande stat-
ionen Sundbybergs centrum är minst 800 m och ljudnivån vid bostäderna kommer 
inte att överstiga 25 dB(A). Även om denna station flyttas in i Solna så är avståndet 
till planerad bebyggelse långt. 
  
Buss  

Trafikförvaltningen ser ett behov att bibehålla funktionen som idag finns i västra de-
len av Solna Business park där det idag finns en yta för vänd-, rast och reglerings-
möjligheter för busstrafiken till Sundbybergs bussterminal. Trafikförvaltningen öns-
kar fyra platser för reglering/paus/rast, med tillhörande personallokal. Platserna be-
höver också kunna möjliggöra elladdning av buss.  
  
Framkomlighet  
Det nämns att busshållplats på Ankdammsgatan behöver byggas om. Trafikförvalt-
ningen saknar här en beskrivning av hur den planeras att utformas och önskar möj-
lighet att vara delaktiga i val och utformning. Trafikförvaltningen instämmer i att 
korsningen Ekensbergsvägen/ Sturegatan är viktig för busstrafiken. Förvaltningen 
vill också poängtera att RiBuss är viktig att följa vid formgivningen av korsningen.  
  
Gatusektion för ny lokal huvudgata visar att gatubredden för den nya lokala huvud-
gatan förbereds för att kunna trafikeras av buss på sikt, men utformas från start med 
6,5 meter bred körbana då det inte planeras gå buss från start. Det är mycket positivt 
att kommunen reserverar utrymmen för att möjliggöra för busstrafik på sikt. Det 
framgår dock inte var de ytterligare 0,5 meter som behövs tas ifrån vid en breddning 
av körbanan.  
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Trafikförvaltningen anser att staden och förvaltningen bör sitta ner för att diskutera 
tänkbar busslinjedragning i området så att rätt gator blir dimensionerade för rätt typ 
av trafik och så att rätt samband finns genom hela gatustrukturen.  
  
Leveranser planeras utmed samtliga gator i området. Det är dock bara en gata som 
redovisar utrymme för lastzon. Denna lastzon är tyvärr för smal (2,5 meter) och är 
placerad i en kurva. Staden bör komplettera handlingarna med information om hur 
stora övriga lastzoner planeras bli samt placering av dessa då fel storlek och fel pla-
cering kan försämra framkomligheten för buss i området. 
  
Gatusektion Ankdammsgatan: Körbanebredden planeras till 7 meter och angöring på 
båda sidor till 2,5 meter, vilket är enligt RiBuss.  
 
Trafikförvaltningen är gärna med i kommande dialog gällande omnämnda frågor. 
 
Förvaltningens kommentar:  

En lösning för reglering av bussar har diskuterats med Sundbyberg och Trafikför-
valtningen.  
 
Den nya huvudgatan i söder ges möjlighet att breddas söderut om behovet skulle 
uppstå. Det blir aktuellt i senare etapper av stadsutvecklingen i området. Önskemå-
let från Solna stad är att denna gata i framtiden ska trafikeras med busstrafik. 
  
Längs de gator som bedömts lämpliga för framtida busstrafikering har tillräckligt 
med utrymme reserverats för att kunna hantera bredare lastzoner i enlighet med 
krav i RiBuss. Övriga gator är inte tänkta för busstrafik varför vi valt att prioritera 
ytor för andra trafikslag.  
 
Trafikutredningen har kompletterats med en sektion som beskriver Ankdammsgatan 
invid busshållplatsen. I utformningsarbetet med gatorna har hänsyn tagits till 
körspår för SL:s boggiebussar. I fortsatt förprojektering behöver korsningen Eken-
bergsvägen/Sturegatan detaljstuderas med hänsyn till eventuell signalreglering och 
önskade bussrörelser. RiBuss kommer även att beaktas i det fortsatta arbetet. 
 
Solna välkomnar en dialog gällande framtida busslinjedragningar. 
  
  
Miljö - hälsoskyddsnämnden, Solna Stad 
  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) delar plan- och geodataenhetens bedöm-
ning att genomförandet av planen antas medföra betydande miljöpåverkan. Aktuella 
miljö- och hälsofrågor är belysta på ett bra sätt i MKBn. 
  
Natur, biologisk mångfald och spridningsvägar 

MHN instämmer i att de kumulativa konsekvenserna av att naturmark tas i anspråk 
av både järnvägsplanen och detaljplanen är större än om man ser till respektive plan 
för sig. Markanspråken ger en förlust både med avseende på naturvärden och sprid-
ningsmöjligheter. De biologiska spridningssambanden mellan Huvudsta och Skytte-
holm, samt Solna Business Park, påverkas kraftigt av markanspråken i delområde 
Mitt. Det blir en avsevärd förlust av stora träd, däribland många ekar, och av grönyta 
och grön volym. Detta försvårar för arters spridning genom att avstånden ökar mel-
lan lämpliga uppehållsplatser. Eftersom det naturligt är en viss dödlighet bland träd 
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behövs många efterträdare för att ge en kontinuerlig förekomst av tillräckligt många 
jätteträd, för att bevara den biologiska mångfalden. Det blir därmed en stor förlust 
om så många ekar försvinner.  
  
MHN stöder MKB:ns förslag till åtgärder och vill betona vikten av att ekar och lin-
dar som inte kommer att kunna stå kvar ska flyttas till nya platser där de bidrar till 
att bevara och stärka den gröna infrastrukturen för biologisk mångfald. Lämpliga 
områden är Skytteholmsparken, Huvudstafältet och den nya parken i östra delen av 
detaljplanens delområde Mitt. Träd som berörs av såväl detaljplanen som järnvägs-
planen bör komma ifråga för flytt. Flytt av träd ska ses som kompensation och 
förmildrande åtgärd för den natur och grönyta som detaljplanen tar i anspråk. Vidare 
anser MHN att de ekar och tallar som finns inom den planerade förskolegården ska 
sparas i största möjliga mån och att inmätning av träden ska göras. Det är också an-
geläget att den stora lind-efterträdaren norr om fotbollsplanen sparas och skyddas.  
  
Förvaltningens kommentar   

Handlingarna som tar upp naturvärden, MKBn och planbeskrivningen, är uppdate-
rad med avseende på Länsstyrelsens upplysning om förekomsten av särskilt skydds-
värda träd inom planområdets östra del samt även med ytterligare information om 
detaljplanens övriga områden. Detaljplanen befäster i denna del enbart Trafikver-
kets järnvägsplan och möjligheten att spara jätteeken verkar vara mycket liten enligt 
Trafikverket.   
 
En utredning kring de övergripande konsekvenserna gällande påverkan på natur-
miljö har tagit fram. Med det som utgångspunkt pågår ett arbete med ekologisk 
kompensation för naturvärden som försvinner. I denna diskuteras kompensationsåt-
gärder för den påverkan som både Trafikverkets järnvägsplan och detaljplanen för 
Mälarbanan har på naturmiljön i området. Det är svårt att ersätta träd som tas ned 
med nya inom planområdet. Ytan är begränsad och ovanpå tunneltaket finns be-
gränsningar kopplat till laster och dräningeringsskikt osv. Härmed kommer kom-
pensationsåtgärder utanför planområdet och kanske i helt andra delar av kommu-
nen bli aktuella. Även flytt av träd inom området kommer att utredas vidare som en 
möjlig kompensationsåtgärd tillsammans med en arborist (trädexpert). De äldsta 
träden är svåra att flytta då de sällan överlever, medan yngre och medelålders träd 
har större chanser att överleva en flytt. Ytterligare exempel på kompensationsåtgär-
der som kan bli aktuella och som utreds är tillskapande av nya brynzoner, nya träd-
planteringar, mulmholkar, fladdermusholkar, nya planteringar med fokus på eko-
systemtjänsten pollination, småvatten etcetera. 
  
Parken och trappan som planeras i Skytteholmsstråket innehåller träd och buskar i 
så stor utsträckning som det är möjligt, men begränsas av den höjdskillnad och 
medföljande konstruktion som järnvägsanläggningen kräver. Dock kommer park-
stråket och släppet hållas fritt från bebyggelse för att det visuella och gröna sam-
bandet ska bli så påtagligt som möjligt.  
 
Dagvattenhantering 

MHN anser att dagvattenutredningen är väl utförd och att den ger bra förslag till 
dagvatten-lösningar. De lösningar som har föreslagits behöver specificeras för varje 
enskild fastighet, och de ytor som behövs för dagvattenhanteringen behöver säker-
ställas. Den högre detaljeringsgraden behövs också för att utredningen ska utgöra en 
konkret och bra bilaga till exploateringsavtal för detaljplanen.   
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MHN anser att valet av infiltrationsmaterial och växter är viktigt i de växtbäddar 
som anläggs. Infiltrationsmaterialet behöver vara av näringsfattigt slag, som sandba-
serade material, och växtvalet bör anpassas därefter. Näringsrikt material behöver 
undvikas för att inte riskera ett näringsläckage till Ulvsundasjön.  
  
MHN bedömer att förskolegårdar har andra förutsättningar för dagvattenhantering 
än bostadsgårdar, genom att slitaget på förskolans ytor blir mycket kraftigare. Det 
betyder att växtbeklädda infiltrationsytor i nivå med gårdsmarken på förskolegården 
normalt förslits snabbt och att porositeten minskar, genom att porerna sätts igen, så 
att funktionen försämras. Lösningar som håller över tid behöver väljas till förskole-
gården. Upphöjda växtbäddar kan fungera för takdagvatten. Tjocka gröna tak (minst 
10 cm) är en annan lösning som kan fungera för takvattnet.  Det ger också andra för-
delar, som en jämnare inomhustemperatur. Taken kan också utformas för  
att bidra till biologisk mångfald.   
  
Stadens dagvattenstrategi avråder från att använda material som kan leda till att 
mikroplaster sprids i vår omgivning. Konstgräsplaner är en känd källa till mikroplas-
ter, i synnerhet via fyllnadsmaterial som lätt sprids till omgivningen, men också ge-
nom att själva plaststråna slits av med tiden och sprids. MHN vill uppmärksamma 
att idrottsplanen behöver miljöanpassas med avseende på att begränsa spridningen 
av mikroplaster. MHN avråder från att använda fyllnadsmaterial som baseras på 
plast och (syntet-)gummi. Utveckling och testning av alternativa, naturbaserade fyll-
nadsmaterial pågår. Projektet bör följa utvecklingen och välja ett sådant material. In-
för anläggande av konstgräsplan behöver en dialog hållas med miljöskyddsenheten. 
Verksamheten kan framöver komma att bli anmälningspliktig. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Dagvattenutredningen har uppdaterats inför detaljplanens granskning. Inför 
granskningen specificeras tydligare för respektive område, för varje fastighet (kvar-
tersmark), varje gata och andra ytor inom allmän platsmark, vilka arealer och voly-
mer som krävs för att rena och fördröja motsvarande 20 mm regn. 
  
Infiltrationsmaterialet som används för växter och träd behöver vara av näringsfat-
tigt slag i enlighet med dagvattenutredningen. Detta förtydligas i de översiktliga tek-
niska beskrivningarna av nedsänkta växtbäddar och skelettjord i dagvattenutred-
ningen. 
  
Upphöjda växtbäddar är en lämplig lösning på förskolegården i enlighet med dag-
vattenutredningen. I dagvattenutredningen anges att dessa även kan kompletteras 
med vattentunnor, rännor, små dammar/pölar och andra vattenlekar för att synlig-
göra dagvatten och integrera odling och vattnets kretslopp i verksamheten.  
  
Fotbollsplanen ingår inte längre i planförslaget.  
  
Skyfallshantering 

MHN instämmer i att skyfallsfrågan behöver utredas närmare i det fortsatta planar-
betet. I och med att det finns betydande lågpunkter inom och i anslutning till plan-
området behöver skyfallsfrågan integreras i arbetet med att utforma den detaljerade 
höjdsättningen. En integrering öppnar möjligheter för att välja de bästa lösningarna. 
De ytliga skyfallsvägar som föreslås anläggas behöver möjliggöras genom god höjd-
sättning som säkerställs i planen. Den samhällsviktiga verksamhet som förekommer 
vid lokala lågpunkter motiverar ett särskilt fokus på bra lösningar.   
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Förslaget att använda en nedsänkt konstgräsplan som fördröjningsmagasin för sky-
fall kan vara en gångbar lösning. Den behöver studeras närmare, bland annat med 
avseende på att begränsa spridningen av mikroplaster. MHN anser att den föreslagna 
översilningsytan vid eldistributionsanläggningen behöver utredas vidare med avse-
ende på att den inte ska kunna orsaka att skyfallsvatten därifrån leds till den närlig-
gande fastigheten.   
  
Förvaltningens kommentar:  

Skyfallsutredningen har kompletterats och reviderats inför detaljplanens gransk-
ning. Inom delområde Mitt innebär det bland annat att åtgärder kopplat till bollpla-
nen har tagits bort och skyfallsvattnet tillåts i stället breda ut sig inom parkytor på 
Huvudstafältet. Framtida höjdsättning och funktioner har anpassats inom parky-
torna för att möjliggöra skyfallshantering utan skada för närliggande fastigheter, 
däribland Huvudsta 3:27. Planområdet har även utökats för att omfatta ytor för an-
läggande av översvämningsskydd kring fastigheten Huvudsta 3:27.  
  
En skyfallsgrupp med deltagare från Solna stad, Sundbybergs stad, Trafikverket och 
Tyréns har sedan januari 2021 jobbat med att samordna skyfallslösningar för de 
områden där flera parter berörs, särskilt inom Solna Business Park. De framtagna 
skyfallsåtgärderna som beskrivs i rapporten har bearbetats och utretts i skyfallsmo-
dellen i en iterativ process för att hitta de bästa helhetslösningar som gynnar alla 
parter utan att ha en negativ inverkan på omgivningen avseende översvämningsris-
ker. Åtgärderna har även förankrats med Solna Vatten och angränsande detaljplan 
Yrket och Fräsaren för att möjliggöra genomförandet av åtgärderna. 
  
Planförslaget med vidtagna skyddsåtgärder innebär att det inte kommer att finnas 
översvämningsrisker vid ett klimatanpassat 100-årsregn för den planerade bebyg-
gelsen inom planområdet. Åtgärderna hjälper även att minska översvämningsrisker 
utanför planområdet och skyddar samhällsviktiga verksamheter mot översväm-
ningar. 
  
Mark och grundvatten 

Kompletterande utredning av grundvatten behövs specifikt i anslutning till Stenhöga 
1 och Målaren 2, där klorerade alifater har hanterats. Det är troligt att komplette-
rande provtagning behövs och behöver göras inom ramen för detaljplaneringen. 
MHN instämmer i övrigt med utredningens rekommendation om kompletterande 
undersökningar, som till stor del kan göras i projekteringsskedet, för att avgränsa 
föroreningarna och förbättra underlaget med avseende på masshantering i byggske-
det. Samråd om kompletterande provtagning ska ske med Miljö- och byggnadsför-
valtningens miljöskyddsenhet.  
  
MHN vill informera om att Trafikverket i sitt arbete med Mälarbanans planering har 
utfört kompletterande provtagning, utöver de resultat som fanns tillgängliga vid 
framtagandet av den miljötekniska utredningen för detaljplanen. Vid denna komplet-
tering har höga halter av föroreningar påträffats inom detaljplanens delområde Mitt. 
Längs med Ankdammsgatan, vid södra delen av Skytteholmsparken, har halter över 
gränsen för farligt avfall (FA) hittats. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Kompletterande miljötekniska undersökningar har utförts och redovisas i reviderad 
rapport avseende miljöteknisk undersökning (Iterio 2022-06-15). Tidigare angivna 
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osäkerheter främst avseende förekomst av klorerade kolväten grundvatten bedöms 
nu vara besvarade. Även resultat från Trafikverkets kompletterande provtagningar 
har inarbetats i den reviderade rapporten.  
 
Planbeskrivningen har kompletterats med kommunens ställningstagande att de 
markföroreningar som påträffats i området ska åtgärdas under genomförandeskedet 
för att säkerställa att marken blir lämplig för avsedd markanvändning. Planbeskriv-
ningen har även förtydligats avseende hur detta kommer att hanteras samt vilka ge-
nerella åtgärdsmål som ska användas som utgångspunkt för att bedöma markens 
lämplighet i framtida efterbehandlingsåtgärder. 
  
Trafikbuller 

MHN anser att detaljplanen från störningssynpunkt är väl utformad, genom att kon-
tor förläggs närmast de största störningskällorna och att bostadskvarteren i övrigt är 
slutna mot bullerkällorna. Tack vare att järnvägen överdäckas och att kontor uppförs 
närmast överdäckningens östra ände och närmast Frösundaleden, skapas förutsätt-
ningar för många bostäder med god ljudmiljö.  
  
MHN välkomnar att planens bullerutredning innehåller förslag till hur en bättre ljud-
miljö kan skapas än vad som är sämsta tillåtna enligt lagkrav, samt att ljudkvalitets-
index har beräknats för projektet. Utredningens förslag sammanfaller i flera delar 
med Solna stads förväntningar om ljudmiljöåtgärder enligt dokumentet ”På väg mot 
ett hållbart Solna”. Projektet bör rikta in sig på att sovrum som regel ska förläggas 
mot bullerskyddad sida, vilket är särskilt viktigt för de bostäder som får fasad nära 
Huvudstaleden/Frösundaleden. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Med den utformning som detaljplanen har skapas goda förutsättningar för att uppnå 
god ljudmiljö i respektive bostadskvarter. Bostädernas planlösningar kommer att 
projekteras i ett senare skede.  
  
Luft 

MHN anser att den översiktliga bedömningen av luftkvaliteten ger en bra första 
överblick över riskerna för överskridanden av MKN. Inför granskningen behöver sä-
kerställas att detaljplanen inte leder till överskridanden av MKN. Strävan bör även 
vara att halterna vid bostäder ska understiga miljömålets riktvärden för Frisk luft.  
  
I februari 2021 utkom de nya spridningsberäkningarna för luftkvalitet år 2020 för 
regionen. Dessa visar en mer positiv bild för planområdet, med betydligt lägre halter 
av både partiklar PM10 och kvävedioxid år 2020 än år 2015. Detta är fördelaktigt 
för detaljplanen. I och med att detaljplanen sluter gaturummen mer än idag kvarstår 
dock de risker som PM:et och MKB:n redovisar. I det fortsatta arbetet med detalj-
planen blir det därför väsentligt att göra mer detaljerade beräkningar av gaturummen 
Frösundaleden/Huvudstaleden och Ekensbergsvägen. En mer detaljerad utredning 
behöver utföras inför granskningsskedet. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Yttrandet ovan gäller den översiktliga bedömning som togs fram i november 2020, 
(PM_luftkvalitet_Malarbanan_2011).  I samband med detaljplanens granskning har 
en Luftkvalitetsutredning tagits fram. Detaljerade spridningsberäkningar har utförts 
för hela planområdet. Utredningen visar att miljökvalitetsnormen klaras i hela plan-
området för både kvävedioxid och partiklar (PM10). Miljökvalitetsmålet för NO2 
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uppnås i hela planområdet. Miljökvalitetsmålet för PM10 uppnås i utbyggnadsalter-
nativet förutom vid korsningen Frösundaleden/Huvudstaleden, på delar av Ekens-
bergsvägen och vid ny vägdragning mellan Cirkusgränd och Ekensbergsvägen. 
  
Förskola 

MHN anser att den separat liggande förskolan med egen förskolegård förefaller väl 
placerad, både med avseende på god luftkvalitet och förhållandevis bra ljudmiljö 
samt möjligheterna till en varierad gård. Det är önskvärt att spara de stora ekarna 
och tallarna som finns i det området. De kan bidra till en bra gård, samtidigt som de 
bidrar till att bevara en viss del av planområdets biologiska mångfald. Träden behö-
ver mätas in, om det inte är gjort. Ljudmiljön på förskolegården behöver studeras 
närmare och eventuellt behöver skyddsåtgärd vidtas för att säkerställa att tillräckligt 
stor del av gården uppfyller kraven för pedagogisk verksamhet (högst 50 dBA ekvi-
valent ljudnivå). 
  
Förvaltningens kommentar:  

Träd på förskolans gård har mätts in och nödvändiga åtgärder för att spara så 
många som möjligt kommer att utredas av trädexpert som anlitas inför detaljplanens 
antagandeskede. Ljudnivåer på förskolegården har utretts i den till planen tillhö-
rande bullerutredningen i vilken det framgår att tillräckligt stor del av gården kom-
mer att uppfylla kraven för pedagogisk verksamhet.  
  
Hållbart byggande  

Genom att exploateringen till stor del sker på Solna stads mark finns anledning att 
förvänta särskilt hög miljömässig standard och att miljöcertifiering till bästa klass 
ska ske i något av de mer omfattande certifieringssystemen. MHN anser att Solna 
stad vid byggandet av förskolan bör föregå med gott exempel. I miljöprogrammet 
bör skrivas in projektspecifika lösningar för frågor om bland annat biologiska sprid-
ningsvägar, kompensationsåtgärder och ekosystemtjänster. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Förskolan kommer att byggas av extern exploatör, men dess genomförande kommer 
att regleras i ett exploateringsavtal. Exploatören är förbunden att följa detaljpla-
nens intentioner angående biologiska spridningsvägar. Exploateringsavtal kan 
också komma att reglera åtgärder framtagna i en särskild utredning kring kompen-
sationsåtgärder som genomförs av staden.  
  

 
Luftfartsverket 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot att järnvä-
gen byggs ut från två till fyra spår. Dock åligger det byggherrarna att beställa och 
bekosta en flyghinderanalys av LFV Flyghinderanalys om en hög byggnad skall 
uppföras på fastigheten.  
  
Förvaltningens kommentar:  

Synpunkt gällande beställande av flyghinderanalys hanteras i den fortsatta proces-
sen. 
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Kommunstyrelsen, Sundbybergs stad 
  
Stadsmiljö 

Sundbybergs stad anser att det är en önskvärd utveckling, samt att det precis som i 
Sundbyberg planeras för ny bebyggelse i direkt anslutning till järnvägen och att även 
Solna stad ska anlägga en grönyta ovan tunneln.  
  
Skyfall och ytlig avrinning 

Området i Solna, såväl som gränsområdet i Sundbyberg, har en översvämningspro-
blematik som förvärras i och med utbyggnaden av järnvägen. För att lösa den ge-
mensamma situationen och inte hindra Sundbybergs stads pågående detaljplan för 
Järnväg, promenad och stadsbebyggelse (Diarienummer KS-0243/2018) så måste 
den (av Solna föreslagna detaljplanen) ha en höjdsättning (i området som gränsar till 
Sundbyberg) som gör att vattnet från Fabriksgränd kan fortsätta in i Solna vid hän-
delse av kraftiga skyfall. Det är en förutsättning för att inte skapa instängt vatten i 
Sundbyberg. I dagsläget finns det en god samverkan mellan kommunerna i denna 
fråga och Sundbybergs stad ser fram emot det fortsatt samarbetet där även Trafik-
verket nu ingår.  
  
Förvaltningens kommentar:  

En skyfallsgrupp med deltagare från Solna Stad, Sundbybergs Stad, Trafikverket och 
Tyréns har sedan januari 2021 jobbat med att samordna skyfallslösningar för de 
områden där flera parter berörs. De framtagna skyfallsåtgärderna som beskrivs i 
rapporten har bearbetats och utretts i skyfallsmodellen i en iterativ process för att 
hitta de bästa helhetslösningar som gynnar alla parter utan att ha en negativ inver-
kan på omgivningen avseende översvämningsrisker. Kapacitet i ledningsnätet vid 
framtida situation samt föreslagna underjordiska åtgärder har även stämts av och 
förankrats med SAVAB respektive Solna Vatten för att möjliggöra genomförande. 
Skyfallsutredningen har kompletterats och reviderats i enlighet med det uppdaterade 
planförslaget. 
  
 Avseende de gemensamma intressena kopplat till skyfallshantering innebär planför-
slaget med vidtagna skyddsåtgärder att det inte föreligger hinder för utbyggnad av 
Sundbybergs stads pågående detaljplan för Järnväg, promenad och stadsbebyggelse 
(Diarienummer KS-0243/2018). 
   
Sundbyberg Avfall och Vattens (SAVAB) ledningsnät i Solna stad 

SAVAB har viktiga avlopps- och vattenledningar som är belägna i Ekensbergsvägen 
i Solna stad. I arbete med utvecklingen av nya stadskärnan i Sundbyberg har länssty-
relsen ställt krav på separering av kombinerade ledningsnät. Detta innebär att nya 
dagvattensystem behöver läggas även i Ekensbergsvägen, i Solna. Omfattningen i 
denna detaljplan är liten, men SAVAB är beroende av att säkerställa rätten till åt-
komst till befintliga och framtida ledningssystem och ser att detta är ett bra tillfälle 
att ta upp denna fråga både för planområdet och resterande berörd del av Ekens-
bergsvägen. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Ledningssamordning inför ombyggnad av gatunätet hanteras i genomförandeskedet. 
Ekensbergsvägen förblir allmän plats och markreservat för underjordiska ledningar 
upprättas inte i samband med framtagande av detaljplanen. Dialog pågår mellan 
Solna stad och Sundbyberg om justering av kommungränsen vid Ekensbergsvägen, 
och i samband med det utreds ledningarnas läge i gatan.   
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Trafik 

Sundbybergs stad ser positivt på en utveckling av gatustrukturen i området och att 
en fortsatt utveckling av Solnas del får en tydlig koppling till Sundbybergs gatunät 
och en fortsatt sammankoppling mellan kommunerna. Att det planeras för en ny 
gång- och cykelbro över järnvägen mellan Solna och Sundbyberg är en önskvärd ut-
veckling som förenklar för de som ska ta sig mellan eller förbi våra kommuner. 
Sundbyberg stad ser fram mot att innan detaljplanens granskning gå igenom och 
stämma av gränssnittet mellan kommunerna med avseende på trafikreglering. Detta 
rör detaljer angående utfartsförbudet under tvärbanebron (pröva möjlighet till in-/ut-
fart längs hela sträckan under bron mellan de två pelarna mitt emot Sturegatan) i 
syfte att ha större flexibilitet i utformningen av kopplingen mellan kommunerna i 
framtiden, samt planbestämmelse (P2), med avseende på tänkt bussuppställning. 
  
Vilken reglering som slutgiltigt kommer gälla tvärbanebron (i plan respektive i sekt-
ion) kan ha en inverkan för Sundbyberg med avseende på gångtrafik och tät trafike-
ring av bussar. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Förslaget möjliggör en framkomlig och tillgänglig struktur för gång- och cykeltrafik. 
Utfartsförbudet under tvärbanebron har justerats för att möjliggöra en bättre kopp-
ling till och från Sturegatan i Sundbyberg. P2-bestämmelsen har till granskningen 
tagits bort då lösningen med användningen GATA föredras av Solna stad. 
 
 
Storstockholms brandförsvar (SSBF) 
SSBF vill framföra att de sedan år 2015 är en samarbetspart med Trafikverket i pro-
jektet Mälarbanan, delsträcka Huvudsta-Duvbo. 
 
Utifrån riskidentifieringen har SSBF funnit följande riskkällor som bedöms kunna  
påverka risknivån inom planområdet:  
  
• Järnväg, Mälarbanan (FG-led), Tvärbanan  
• Farligt gods-led väg: Frösundaleden,   
• Riskfylld verksamhet: Arvid Nordqvist  
  
Transport av farligt gods  

Länsstyrelsen rekommenderar generellt en bebyggelsefri zon om minst 25 meter 
från vägkant/järnväg med transport av farligt gods, oavsett risknivå. I riskanalysen  
omnämns dock att en branschpraxis saknas för hur överdäckningar generellt skall  
hanteras. SSBF menar att Solna Stad frångår sin tidigare tydliga hållning kring be-
byggelse rakt ovan överdäckningen.   
  
I planförslaget, delområde mittersta delen, planeras för kontor/bostäder fritt häng-
ande i luften över den överdäckade Mälarbanan. SSBF anser att ett tomt luftrum 
ovanför en överdäckning inte kan utgöra ett skyddsavstånd på samma sätt som ett 
avstånd från överdäckningen i sidled. Det kan finnas olycksrisker som påverkar 
överdäckningens konstruktion i den grad att bebyggelsen ovanför hotas. Exempelvis 
om en brand eller explosion sker under överdäckningen längs järnvägen. SSBF anser 
att det bör utredas vilka olycksscenarier som kan uppkomma och hur dessa kan på-
verka överdäckningskonstruktionen. Detta bör utredas tidigt för att kunna nyttjas 
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som ingångsvärden till fortsatt projektering av överdäckningen samt eventuella 
byggnader ovan.   
  
SSBF framför att det är miljö- och byggnadsförvaltningen som är ansvariga för att ta 
det slutgiltiga beslutet i riskfrågor. SSBF önskar att förvaltningen i planbeskriv-
ningen redovisar sitt ställningstagande avseende riskbilden.  
   
Utifrån tillgängligt underlag har SSBF i detta skede inga anmärkningar på planerad  
bebyggelse ur ett räddningsinsatsperspektiv. Framkomlighet, tillgänglighet och till-
gång till brandvatten vid händelse av en räddningsinsats måste beaktas i det fortsatta 
planarbetet och i projekteringen. För att SSBF:s fordon ska kunna framföras krävs 
normalt BK2-väg. Vid planering av ny bebyggelse behöver hänsyn tas till tillgång 
av brandvatten. För ett konventionellt brandpostsystem rekommenderar SSBF ett av-
stånd om 75 meter från brandpost till uppställningsplats för räddningsfordon, dvs. 
150 meter mellan två  
brandposter. 
 
Ibland behöver så kallade räddningsvägar upprättas för att räddningstjänstens fordon 
ska kunna nå fram till byggnader. Om ett garage under jord etableras inom området 
bör hänsyn tas till om garagetaket avses vara körbart för tyngre räddningsfordon. 
Med hänsyn till garagets placering kan det bli nödvändigt att garaget är körbart för 
att framkomlighet till bebyggelsen ska vara fullgod. Om garaget inte avses vara kör-
bart, och framkomlighet ändå kan tillgodoses, krävs att detta markeras – antingen 
genom tydlig skyltning alternativt att räddningsfordon hindras att köra över garaget.  
 
Förvaltningens kommentar:  

Riskanalysen har kompletterats med ytterligare explosionsscenarier samt tydligare 
hantering/resonemang kring den överhängande delen. Den överhängande delen ut-
reds även mer specifikt avseende påverkan i den verifiering som tas fram utifrån 
kraven i TDOK 2015:0340. I genomförandeavtalet med Trafikverket kommer möjlig-
heten till BK2 trafik ovan tunneln säkerställas. Hur tillgänglighet och konstruktion 
av garagetak utförs är en fråga för den kommande projekteringen. I dagsläget ser 
förvaltningen inga hinder för att kunna skapa en god tillgänglighet för SSBF. 
 
  
Statens geotekniska institut (SGI) 
  
Geoteknik 

I PM-geoteknik (ELU 2020-11-20) omnämns släntstabiliteten för planområdet för 
kvarter 1A och IB, kvarter 2 och 9 samt för hela planområdet i avsnitt 12 Samman-
fattning om skredrisker. I samtliga delar anges att eventuella stabilitetsproblem ska 
omhändertas i detaljprojekteringen. SGI anser, med hänvisning till PBL, att skredris-
ker för hela planområdet ska klarläggas och omhändertas i planskedet och kan inte 
senareläggas till projekteringsskedet. Skredrisker behöver klarläggas för såväl be-
fintliga förhållanden som planerade förhållanden med avseende på den höjdsättning 
och marklaster som plankartan tillåter. Skredrisker behöver även klarläggas för om-
råden i anslutning till planområdet vars stabilitet kan ha påverkan på planområdet.  
 
Är förhållandena sådana att stabilitetsrisker inte kan uteslutas ska en stabilitetsutred-
ning utföras enligt IEG:s rapport 4:2010. Om utredningen visar att det krävs åtgärder 
eller restriktioner för att uppnå tillfredsställande stabilitet behöver dessa säkerställas 
i plankartan på ett plantekniskt godtagbart sätt. I planområdet ingår ett parkområde 
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och en idrottsplats söder om område 2 i PM-et, vilka inte har hanterats i PM-et. SGI 
anser att denna del behöver inkluderas i bedömningarna som görs i den geotekniska 
utredningen. 
  
Bergteknik 

I PM:et omnämns att "alla typer av höjdskillnader med slänter och stödmurar ska i 
detaljprojekteringen omhänderta stabilitets- och rasrisker genom att anpassa geo-
metrier med lämpliga släntlutningar och medförstärkningsåtgärder där behov finns." 
Säkerhetsfrågor avseende ras inklusive blocknedfall behöver klarläggas i planskedet 
och kan inte hänskjutas till detaljprojekteringen. SGI anser att en bergteknisk utred-
ning behöver utföras inom planområdet och i områden i direkt anslutning till planen 
som klarlägger bergrelaterade säkerhetsrisker inom planområdet. Behövs det åtgär-
der för att säkerställa markens lämplighet innan planen antas behöver dessa precise-
ras. Åtgärder för att säkerställa den långsiktiga säkerheten av eventuella kvarstående 
bergsslänter behöver också tydligt framgå. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Ett nytt PM Geoteknik (2022-04-29) har upprättats som innehåller en detaljerad 
stabilitetsutredning. Utredningen omfattar detaljplaneområdet samt områden utan-
för planområdesgränsen vars stabilitet kan ha påverkan på detaljplaneområdet. Ut-
redningen omfattar nuvarande situation samt planerad situation. Parkområdet och 
idrottsplatsen har inkluderats i utredningen, även om idrottsplatsen efter utredning-
ens framtagande har plockats bort ur detaljplanen.  
 
Undersökningen kompletterar tidigare geotekniska undersökningar utförda i områ-
det. Resultatet av undersökningen och utredningen visar att jorden i detaljplaneom-
rådet bedöms som lämplig för planerat ändamål under förutsättning att rekommen-
dationer i följande PM Geoteknik följs. En stor del av planerade konstruktioner 
kommer att behöva grundläggas på pålar för att undvika sättningsproblematik. 
Stora uppfyllnader kommer förekomma inom planområdet för vägar och parkmark, 
dessa kommer i flera fall behöva förstärkas för att inte orsaka sättnings- och 
stabilitetsproblem. 
 
PM innehåller ett kapitel om stabilitet i berg där risk för ras och blocknedfall i nu-
varande bergsslänter behandlas samt vad planerad situation innebär för respektive 
slänt. För att möjliggöra planerade marknivåer kommer schaktning i berg vara nöd-
vändig. Vid en kommande detaljprojektering av bergschakten bör stabiliteten i 
första hand säkerställas genom att en naturligt stabil slänt tillskapas i samråd med 
bergsakkunnig. Det kan dock bli nödvändigt att säkra slänternas stabilitet genom att 
förankra enstaka block genom så kallad selektiv bultning. 
 
 
Solna Vatten 
Solna Vatten klargör att detaljplanen kommer i konflikt med deras befintliga ledningar 
för vatten, spillvatten och dagvatten. Planerad bebyggelse måste justeras så att den 
inte kommer i konflikt med Solna Vattens ledningar, alternativt behöver ledningarna 
flyttas till nytt läge. Sådan flytt ska ske på bekostnad av exploatören. Ett avtal mellan 
exploatören och Solna Vatten AB gällande ledningsflytt måste tecknas innan planen 
kan antas. 
  
Träd samt anläggningar för omhändertagande av dagvatten (till exempel skelettjordar, 
växtbäddar och avsättningsmagasin) får inte placeras över VA-ledningar eller så att 
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åtkomsten till VA-ledningarna begränsas. De får heller inte riskera att orsaka någon 
skada på VA-ledningarna. Inte heller cykelställ, fasta bänkar, busskurer, trappor, mu-
rar med mera får placeras så att åtkomsten till Solna Vattens ledningar försvåras. Be-
läggning på gator och torg måste vara sådan att den är lätt att återställa efter ingrepp. 
 
Det är viktigt att höjdsättning av bebyggelse sker på ett sådant sätt att viktiga funkt-
ioner inte riskerar att skadas vid större regn. Vid justering av marknivå måste hänsyn 
tas till befintliga ledningar så att de varken hamnar för djupt eller för grunt. Utbygg-
naden av Mälarbanan påverkar flera av Solna Vattens befintliga ledningar vilket Tra-
fikverket behöver ta hänsyn till. Planbestämmelsen ”Dagvatten inom kvartersmark 
skall fördröjas med minsta volym om 1 m3 per 100 m2 hårdgjord yta inklusive tak.” 
motsäger de föreslagna 20 mm fördröjning i dagvattenstrategin. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Solna Vatten är en viktig part i den pågående ledningssamordningen som pågår. Så-
väl järnvägsplanen som detaljplanen medför behov av att flytta befintliga ledningar 
och bygga ut ledningsnätet. Avtal mellan de berörda parterna ska tecknas innan de-
taljplanen antas. Planbestämmelsen om att dagvatten ska fördröjas med minsta vo-
lym om 1 m3 per 100 m2 hårdgjord yta har tagits bort.  
  
Delområde väst 

Befintlig dagvattenledning kommer i konflikt med planerad bebyggelse norr om spå-
ret, kv K. För att ansluta den planerade bebyggelsen behöver en ny vattenledning 
dras till Svetsarvägen, ca 170 m. Marken bör höjdsättas så att dagvatten inte rinner 
in i Sundbyberg, utan att det tas omhand i Solna.  
  
Det är inte klarlagt hur den planerade bebyggelsen söder om spåret, kv L, M, N, ska 
kunna försörjas med vatten och eventuellt brandvatten. 
  
Befintliga spill- och dagvattenledningar måste flyttas på grund av den planerade be-
byggelsen i kv N. Befintlig vattenledning från Sundbyberg till Lokstallet samt fas-
tighetsägarens befintliga dagvattenledning för kv Stenhöga behöver beaktas vid byg-
gandet av de planerade bostäderna, kv L, M, N. 
  
Eventuellt kan det komma behövas E-område för pumpstation samt u-område för 
VA-ledningar på Fräsaren 12/Fräsaren 9. 
  

Förvaltningens kommentar:  

Befintlig dagvattenledning planeras att läggas om runt kv. K i till nytt läge i 
Englundavägen och ansluta till befintligt dagvattennät öster om planerat torg. Ny 
vattenledning för att försörja nya kvarter planeras i Englundavägen till Svetsarvä-
gen. Höjdsättning av området är i största mån anpassad för att dagvatten ska kunna 
hanteras inom Solna stad. 
  
Vattenförsörjning till de nya kvarteren söder om spåren planeras ske via nya led-
ningar i Elektrogatan från befintligt ledningsnät i Tritonvägen. Möjlig rundmatning 
mot Svetsarvägen förbereds genom att skyddsrör för vattenledning byggs i samband 
med Trafikverkets planerade ledningsarbeten. 
  
Befintliga ledningar som påverkas av kv. N planeras att läggas om i samband med 
Trafikverkets arbeten. Befintlig vattenledning från Sundbyberg till Lokstallet 
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planeras ersättas med ny vattenledning. Befintlig dagvattenledning för kv. Stenhöga 
behöver utredas av fastighetsägaren. 
  
Eventuellt behov av pumpstation och ledningsanslutning inom Fräsaren 12/Fräsa-
ren 9 är planerad att tillgodoses via avtal mellan Trafikverket, Solna Vatten och be-
rörda fastighetsägare. Kommunstyrelsen förväntas, innan dess att denna detaljplan 
antas, ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete för Fräsaren 9. En 
pumpstation kan då möjliggöras. 
  
Delområde mitt 

Det är oklart hur kv. A ska kunna VA-försörjas då det inte finns några VA-ledningar 
i närheten.  
  
Befintliga VA-ledningar från Framnäsbacken kommer i konflikt med planerad  
bebyggelse norr om spåret, kv J samt I. Vid kv H hamnar befintliga ledningar på  
kvartersmark. U-området söder om kv J är alldeles för smalt för att kunna ha VA-
ledningarna där. VA-ledningarna ska inte ligga inom järnvägsområdet. Även den  
allmänna platsmarken väster om kv J kan vara för smal. 
  
Höjdsättningen av den västra delen av område mitt gör att det blir svårt att lösa  
dagvattenavledningen. Kvarteren söder om järnvägen kommer få förbindelsepunkter 
mot spillvattenledningen i den södra huvudgatan.  
  
Marken vid område E2 måste höjdsättas så att pumpstationen inte riskerar att  
översvämmas vid skyfall. Det behöver klarläggas vad det är för anläggning/tunnel 
söder om E2-området, då pumpstationen kan ha påverkan på omgivningen vid det 
djupa grundläggandet.   
  
Området söder om järnvägen måste byggas ut i en sådan ordning att det är möjligt 
att ordna VA-försörjning.  
  
Planbestämmelsen ”a3 - Lägsta schaktdjup för byggnad är +10.0 meter med hänsyn 
till dagvattentunnel.” gör att det bara blir ca 5 m berg över tunneltaket, vilket är för 
lite. U-område saknas för dagvattentunnel. 
  

Förvaltningens kommentar:  

VA-anslutning för kv. A planeras österut via nytt ledningsstråk i parkmarken mellan 
tunneltak och kv. Ingenjören och vidare mot Framnäsbacken/Ankdammsgatan 
  
Ledningar från Framnäsbacken läggs om i nytt läge via allmän platsmark och nytt 
u-område på västra delen av kv. J och vidare österut i ett u-område med 8 m bredd 
inom kv. J. Förbi kv. H-I förläggs ledningar i planerad ny lokalgata mot Ank-
dammsgatan. Solna Vattens ledningar kommer inte placeras inom järnvägsmark. 
  
Höjdsättningen av gatorna i västra delen av delområde Mitt har justerats för att 
möjliggöra dagvattenledning mot gata 1. Avvattning av naturmark runt Huvudsta-
ledens korsning med Frösundaleden kan kräva en lokal dagvattenpumpstation. 
  
Spillvattensystem planeras för att erbjuda förbindelsepunkter mot södra huvudga-
tan, gata 1. 
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Höjdsättning vid område E2, pumpstation för spillvatten vid Huvudstafältet, anpas-
sas för att inte översvämmas vid skyfall. Befintlig ledningstunnel söder om område 
E2 ligger djupare än planerat grundläggningsdjup för pumpstationen. I kommande 
planeringsskeden behöver riskanalys för arbeten i anslutning till befintlig lednings-
tunnel tas fram. 
   
Skedesplanering/ utbyggnadsordning kommer att hanteras i kommande planerings-
skeden. 
  
Avstånd från tunneltak till lägsta schaktdjup är utifrån normal skyddszon för VA-
tunnlar. Grundläggningsrekommendationer för kvarteret utreds i genomförandeske-
det. Även en riskanalys för arbeten i anslutning till befintlig ledningstunnel behöver 
tas fram i genomförandeskedet.  U-område för tunneln införs på plankartan. 
  
Delområde öst  

Det behövs u-områden för korsande befintliga och tillkommande VA-ledningar mel-
lan kv Hälla och kv Tegen samt mellan Laboratoriet 2 och Skytteholm 2:2.  
  
U-område för dagvattentunnel och spillvattentunnel saknas. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Komplettering av vissa U-områden för befintliga och tillkommande ledningar har 
införts på plankartan. U-område för dagvattentunnel och spillvattentunnel har in-
förts på plankartan.  
  

  
Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar med beteckningen regionalt elnät och 
lokalt elnät med en spänningsnivå på 0,4 kV till 77 kV ledning i mark inom och i 
närområdet för den aktuella detaljplanen. Vid behov av ombyggnad av 77kv led-
ningar inom regionalt elnät vilka är linjekoncessionspliktiga ledningar är det troligt 
att ny koncession behöver sökas vilket är tidskrävande.  
  
Vattenfall Eldistribution förutsätter att Solna stad initierar och bjuder in till led-
ningssamordning med ansvariga projektplanerare för lokal- och regionnät. Vattenfall 
Eldistribution vill för sina ledningar ha u-områden med prickmark. Byggnader som 
kräver grundläggning skall placeras på ett minsta avstånd om 5 meter till markka-
belns närmaste fas. U-området bör därför vara minst 5 meter åt vardera håll från 
markkabelns närmaste fas. Inom ett område med minst 2 meter på vardera sida om 
markkabelns yttersta faser bör markanläggning tex träd och buskar inte planteras. 
Om växtlighet i form av buskar och prydnadsväxter planteras inom ett område av 5 
meter från ledningens mitt kan Vattenfall Eldistribution vara tvungen att flytta dessa 
vid en eventuell åtgärd på Vattenfall Eldistributions markkabel vid driftstörning på 
markkabeln. Aktuella markanläggningar kan därvid skadas. Vattenfall Eldistribution 
skall i sådant fall hållas skadeslöst.   
  
Förvaltningens kommentar:  

Vattenfall Eldistribution är inbjuden till den ledningssamordning som pågår för pro-
jektet.  
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Befintliga elnätsanläggningar inom och i närområdet behöver anpassas till ny gatu- 
och kvartersstruktur. En del av Vattenfalls anläggningar flyttas redan i samband 
med Trafikverkets förberedande ledningsomläggningar. 
  
Inom delområde Väst planeras försörjning till de nya kvarteren L, M och N ske från 
Tritonvägen/ Landsvägen via Cirkusgränd samt omläggning av befintliga ledningar 
runt kv K.  En befintlig elnätstation inom kv. Verkmästaren 4 påverkas av exploate-
ringen och alternativ placering är under utredning.  
  
Inom delområde Mitt planeras ledningsomläggningar norr om järnvägen från 
Frösundaleden norr om kv. A, vidare österut mellan järnvägen och kv. Ingenjören 
österut mot Framnäsbacken/Ankdammsgatan. Vid kv. J förläggs ledningar i ett u-
område på kvartersmark. 
  
Befintlig fristående transformatorstation vid Ankdammsgatan flyttas in i planerad ny 
trappkonstruktion. Ny transformatorstation planeras inbyggd i kv. A. 
  
Söder om järnvägen planeras nya ledningsstråk förläggas i gata 1 dvs söder om de 
nya kvarteren B, C, D, E, F och G. Nya transformatorstationer planeras inbyggda i 
kv. C resp. G. 
  
 
Norrvatten 
Norrvatten berörs av Mälarbanans utbyggnad vid Ankdammsgatan/Oskarsrogatan 
där samarbete med Trafikverket pågår.  Norrvatten har ledningsrätter 0184-90/16.1 
och 0184-90/15.1 för ledningarna inom det berörda området. 
  
Att placera byggnader i närheten av Norrvattens huvudledningar innebär en risk. Vid 
ett ledningsbrott kan stora vattenmängder komma att strömma ut med avsevärd 
kraft. Detta beroende på ledningarnas stora dimension, det höga vattentrycket och 
det faktum att det tar tid att stänga av en skadad ledning. 
  
Generellt gäller att huvudvattenledningar ej får utsättas för vibrationer eller belast-
ningar av arbetsmaskiner och transportfordon utan att förstärkningsåtgärder vidtas 
för ledningen. Förändring genom uppfyllnad eller nedschaktning av nuvarande 
markprofil får ej ske utan Norrvattens godkännande. För arbeten som berör huvud-
vattenledningen enligt ovan erfordras avtal med Norrvatten om utförandet samt ett 
godkännande av bygghandlingar och ritningar. 
  
Förvaltningens kommentar:  

Samordning pågår med Trafikverkets planerade omläggning av Norrvattens anlägg-
ningar i syfte att i möjligaste mån anpassa dessa till kommande exploatering. 
  
Norrvattens befintliga ledning i Oskarsrogatan behöver läggas om i gatorna intill 
kv. G i samband med genomförandet av detaljplanen. Solna stad har en pågående 
dialog med Norrvatten om erforderlig ledningsomläggning. Kommande projekte-
ringsskeden k 
  
Befintliga ledningsrätter behöver justeras i samband med ny sträckning för Norrvat-
tens ledning. Nytt u-område för befintlig ledningssträckning inom fastigheten Hu-
vudsta 3:27 införs på plankartan. 
  



  38 (66) 
 

  

  
Norrenergi 
Norrenergi har befintliga ledningar med värme och kyla inom och i anslutning till 
området och förutsätter att de beaktas i detaljplanearbetet.  Om ledningarna behöver 
flyttas för att möjliggöra byggnation enligt det aktuella planförslaget utgår vi från att 
omläggning av de befintliga ledningarna bekostas av exploatören. Vid en eventuell 
omläggning skall väderförhållande och urkopplingstider beaktas, så att kringlig-
gande värme och kyla kunder ej drabbas mer än nödvändigt. 
 
Förvaltningens kommentar:   
Samordning pågår med Trafikverkets planerade omläggning av fjärrvärme och 
fjärrkyla i syfte att i möjligaste mån anpassa dessa till kommande exploatering. Led-
ningsomläggningar som krävs för att möjliggöra exploatering hanteras via vidare 
dialog med Solna stad och Norrenergi. Kommande planeringsskeden, samt genom-
förandeskedet, kommer att innefatta mer detaljerad ledningsprojektering/samord-
ning. 
 
  
Skanova 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet Skanova öns-
kar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för 
att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.  
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möj-
liggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även be-
kostar den.  
  
Förvaltningens kommentar:   
Ledningsomläggningar som krävs för att möjliggöra exploatering hanteras i vidare 
dialog med Solna stad och Skanova. Pågående och kommande planeringsskeden, 
samt genomförandeskedet, kommer att innefatta mer detaljerad ledningsprojekte-
ring/samordning. 
 
  
Avfallsverksamheten, tekniska förvaltningen, Solna Stad  
Avfallsverksamheten noterar att det inte står så mycket i detta planskede om hur av-
fallshantering ska organiseras framöver i området. Systemval för avfallsinsamling 
har inte gjorts. Därför är det svårt för oss att uttala sig om lösning mer än i generella 
termer.  
 
Men beroende av lösning som väljs är det viktigt att den utformas så att tillgänglig-
het för avfallsfordon, brukare och hämtpersonal är god och i enlighet med standard. 
Vi ansluter oss där till ”Avfallsveriges Handbok för avfallsutrymmen”. Det är viktigt 
att systemval och redovisning av uppfyllande av tillgänglighetskriterierna är klar i 
god tid inför bygglovsprocessen. På så sätt säkras att bygglovsprocesser inte förse-
nas pga. felaktigt utformad avfallslösning, eller att felaktigt utformad avfallslösning 
erhåller bygglov (exempelvis avfallsbehållare som inte går att tömma pga. svår loka-
lisering mm). 
  
Förvaltningens kommentar:  
Staden planerar att bygga ut en sopsugsanläggning i närheten av delområde Mitts 
södra sidan av intunnlingen. Det kommer att möjliggöra för samtliga kvarter inom 
delområde mitt att anslutas till sopsugen. För exploateringen på den norra sidan av 
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intunnlingen samt delarna i Solna strand och Solna business park förutsätts hämt-
ning ske vid respektive fastighet.  Allt detta har förtydligats i planbeskrivningen. 
  
  
Rådet för funktionshinderfrågor, Solna Stad 
Rådet noterar att planförslaget endast på enstaka ställen och då ytterst kortfattat be-
rör funktionshinderperspektivet. I det fortsatta arbetet förutsätter rådet att funktions-
hinderdimensionen integreras på ett mer genomarbetat sätt. Rådet är mer än gärna 
dialogpartner. 
  
De nivåskillnader som finns i området, och som även finns med den planerade be-
byggelsen, skapar särskilda utmaningar ur ett funktionshinderperspektiv. Vid ni-
våskillnader är lämpligt doserade ramper i alla lägen ett mer pålitligt alternativ än 
hissar, eftersom hissar kan gå sönder. Där hissar trots allt är det enda alternativet bör 
det av detta skäl eftersträvas att det finns två hissar. Det är också viktigt att  
hissarna är tillräckligt stora, så att även den som använder till exempel permobil av 
största storleken kan vända sig i hissen.  
  
Rådet har inget att erinra mot planen att i riktning söderut lägga den nya bebyggel-
sen i en nyskapad sluttning, förutsatt att denna sluttning är jämn och tillräckligt flack 
för att även en person med rullstol utan problem ska kunna ta sig fram överallt, även 
i vinterväder med isbildning. Denna fråga bör studeras särskilt. 
  
Förvaltningens kommentar:  
Planförslagets gångstruktur är huvudsakligen utformat med en maximal lutning om 
5 %.  Ett undantag är trapplösningen över tunneln i Skytteholmsstråket, den nord-
sydliga förbindelsen mellan Skytteholm och Huvudsta. Gångstråket norr om järn-
vägstunneln utgörs av en trappa som kompletteras med en offentlig utvändig hiss. 
Staden anser att en hiss är tillräckligt för att möta behovet ur funktionshindrades 
perspektiv. En alternativ gångväg som uppfyller tillgänglighetskraven planeras via 
Framnäsbacken och den nya gatan upp till tunneltaket.  
  
Gångstråk   
Den nord–sydliga förbindelsen mellan Skytteholm och Huvudsta via den nuvarande 
tunneln under Västeråsbanan är ett av de viktigaste stråken i Huvudsta för personer 
som går, cyklar eller använder rullstol. Rådet noterar att denna tunnel föreslås tas 
bort i samband med inkapslingen av spåren.  
 
Den som inte kan använda trappa blir då – när hissen är trasig – hänvisad till en ny 
passage i ytläge ett par hundra meter västerut. Det är viktigt att stadsrummet gestal-
tas på ett sådant sätt att det är lätt för besökaren att orientera sig i riktning mot denna 
nya passage. Den ska uppfattas som en naturlig passage i ytläge, enkel att finna för 
den som behöver ta sig i nord–sydlig riktning.  
  
Av planbeskrivningen (se till exempel karta s. 45) framgår att gångtunneln i öst–
västlig riktning under Frösundaleden föreslås tas bort. Den som i framtiden ska ta 
sig från Huvudsta eller Skytteholmsområdet västerut i riktning mot Solna Business 
Park blir i så fall hänvisad till att passera Frösundaleden betydligt längre norrut, i 
korsningen Frösundaleden/Ankdammsgatan/Gränsgatan, och då genom att korsa tra-
fiken på ett vanligt övergångsställe. Detta är en försämring som kommer att vara sär-
skilt påtaglig för personer med begränsad fysisk rörlighet. I det fortsatta arbetet bör 
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möjligheterna undersökas att behålla den nuvarande tunneln eller att skapa en lik-
nande lösning på annat ställe. 
  
Förvaltningens kommentar:  
Passagen över järnvägstunneln kommer att bli tydligt läsbar i stadsstrukturen. 
Trappan kommer att kompletteras med hiss. En alternativ gångväg som uppfyller 
tillgänglighetskraven finns i gatustrukturen. Behov av skyltning mm för att säker-
ställa orienterbarheten kommer att utredas i genomförandeskedet. 
 
Gångtunneln under Frösundaleden kommer att tas bort p.g.a. att breddningen av 
järnvägsanläggningen skulle innebära att passagen skulle ha blivit oacceptabelt 
lång, sluten och otrygg. En ny passage skapas över Frösundaleden i ungefär samma 
läge som dagens tunnel. Det ger en förbättrad möjlighet att tillgängligt ta sig över 
Frösundaleden, då det efter passage över leden finns möjlighet att välja fler färd-
riktningar än tidigare. 
  

Angöring till fastigheter samt utformning av utemiljöer 

Rådet förutsätter att den nya bebyggelsen gestaltas så att det är lätt att angöra entré-
erna till samtliga fastigheter med bil, för dem som på grund av funktionsnedsättning 
måste använda bil hela vägen fram.  I det kommande arbetet behöver också behovet 
av reserverade parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning beaktas. Likaså 
behöver det finnas tillräckligt god tillgång till parkbänkar med mera i utemiljön och 
även tillgång till något förhöjda parkbänkar för att underlätta att ta sig upp från sit-
tande läge. Rådet är medvetet om att dessa frågor inte formellt behandlas inom ra-
men för detta planförslag, men väljer att redan nu framföra dessa synpunkter inför 
framtiden.   
  
Förvaltningens kommentar:  
Planförslaget hanterar frågan om angöring från gata till entréer och säkerställer att 
förutsättningar för det finns, samt att möjlighet för anläggande av handikapparke-
ring inom kvartersmark finns. Offentliga miljöer i planförslaget har goda förutsätt-
ningar till viloplatser. I park-gatu-miljön ovanpå järnvägstunneln ska detta vägas 
mot krav på att stadigvarande vistelse inte ska uppmuntras p.g.a. risk med anled-
ning av farligt gods på järnväg  
  
Stationsområdena  
Vid utformningen av de nya stationerna i Sundbyberg och Huvudsta är det av största 
betydelse att funktionshinderperspektivet finns med redan från början. Det ska vara 
lätt att ta sig till och från stationerna även för den som har någon form av funktions-
nedsättning. Väl utformade ledstråk, så få nivåskillnader som möjligt, god tillgång 
till hissar och goda angöringspunkter för handikappfordon är några frågor att beakta.  
  
Förvaltningens kommentar: Stationsutformningen ingår inte i framtagandet av de-
taljplanen utan är en fråga för Trafikverkets och Trafikförvaltningens genomfö-
rande. Förvaltningen förmedlar synpunkterna till berörda parter. 
  
  
Naturskyddsföreningen, Solna Sundbyberg 
Föreningen välkomnar att Solna har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) i samrådsskedet.  
 
Nedan följer föreningens synpunkter i korthet: 
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Natur, miljön och klimatet 
Breddningen av järnvägen är nödvändig och kommer att skapa möjligheter för bättre 
spårtrafik genom vår region. Detta är positivt. Planens genomförande kommer trots 
det innebära ett flertal negativa konsekvenser för miljön och klimatet. Bland dessa 
kan nämnas förluster av värdefull natur (ett stort antal träd, inklusive biotopskyd-
dade alléer, kommer att tas ned), omfattande utsläpp av koldioxid genom byggnat-
ion, ökad biltrafik på de tillkommande vägarna, buller under byggtiden och efteråt, 
luftföroreningar, sämre möjligheter för absorption av vatten när grönytor och träd tas 
ned och risk att miljögifter i marken kontaminerar området.) 
 
Naturskyddsföreningen anser att MKB:n saknar en utredning när det gäller ekolo-
gisk kompensation. Det är nödvändigt att ta fram en konkret och realistisk hand-
lingsplan för att i möjligaste mån återskapa de ekosystemtjänster som går förlorade 
till följd av detaljplanen. 
  
MKB:n nämner möjligheten att flytta större, skyddsvärda träd. Dessa planer bör 
konkretiseras till nästa skede i planarbetet. Det är viktigt att i ett tidigt skede också 
identifiera lämpliga platser i Solna dit träden gör störst nytta för den biologiska 
mångfalden när de flyttas. Föreningen vill här påpeka att flytt av värdefulla träd idag 
görs i många kommuner i Sverige. Senast i förra veckan rapporterades om hur 
Stockholms stad flyttar sju träd från Stigbergsparken till Albano. (SvT nyheter). 
  
Föreningen anser att planens MKB bör utvecklas och förfinas så det blir tydligt vilka 
klimat- och miljökonsekvenser som hör till 1) spårbreddningen och 2) nya byggna-
der (kontor och bostäder). Den tillkommande byggnationen i 2) måste planeras med 
utgångspunkten att befintlig skyddsvärd natur, inklusive biotopskyddade trädallér, 
bevaras inom planområdet. Nya byggnader ska i första hand placeras på redan hård-
gjord yta och i andra hand på platser utan skyddsvärdnatur. 
  
Förvaltningens kommentar:   
I genomförandet av ett projekt av sådan storlek och typ som detta innebär det ofrån-
komligen att värdefull natur och träd påverkas. I MKBn redogörs i text och bild 
vilka träd som tas ned till följd av järnvägsplanen resp. detaljplanen. Exakta antalet 
är inte helt klarlagt eftersom det fortfarande pågår utredningar kring ledningsom-
läggning med mera som kan påverka möjligheten att spara träd. Det kommer till an-
tagandet att finnas en tydlig plan för hur de värden som går förlorade ska kompen-
seras i form av bland annat kompensationsåtgärder. I MKB:n redovisas en lägesbild 
av statusen för denna process. 
 
Det är svårt att ersätta träd som tas ned med nya inom planområdet. Ytan är be-
gränsad och ovanpå tunneltaket finns begränsningar kopplat till laster, dräninge-
ringsskikt med mera. Av den anledningen kommer kompensationsåtgärder utanför 
planområdet och kanske i helt andra delar av kommunen bli aktuella för att långsik-
tigt kunna kompensera samt erbjuda nya rekreations- och naturvärden. Även flytt av 
träd inom området kommer att utredas vidare som en möjlig kompensationsåtgärd 
tillsammans med en arborist (trädexpert). De äldsta träden är svåra att flytta då de 
sällan överlever, medan yngre och medelålders träd har större chanser att överleva 
en flytt. Ytterligare exempel på kompensationsåtgärder som utreds och kan bli aktu-
ella inom planområdet och på andra platser i Solna är tillskapande av nya brynzo-
ner, nya trädplanteringar, mulmholkar, fladdermusholkar, nya planteringar med fo-
kus på ekosystemtjänsten pollination, småvatten etcetera. 
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Solnas klimatstrategi 
Klimatstrategin som antagits av Solna stad finns inte nämnd i planhandlingarna. För-
eningen saknar en beräkning av klimatkonsekvenserna av planens genomförande 
(växthusgasutsläpp orsakade av produktion och transport av material, byggnation, 
hantering av avfall). I den negativa vågskålen för klimatutsläpp när det gäller Mälar-
banan finns också förlusten av ett stort antal växande och uppväxta träd som funge-
rar som naturliga kolsänkor. Det framgår dessvärre inte i handlingarna exakt hur 
många träd som kommer att tas ned, vilket föreningen inte anser är acceptabelt. 
  
Förvaltningens kommentar: Solnas klimatstrategi finns beskriven i samrådshand-
lingens planbeskrivning (Sid 12). I klimatstrategin framgår att Solna stad ska, i pla-
neringen, skapa förutsättningar för ett långsiktigt robust samhälle som aktivt möter 
klimatförändringarna genom att minska klimat-förändringens negativa effekter 
kopplat till ökad risk för översvämning, ras och skred, lokalklimat och föroreningar. 
Dessa frågor har hanterats med stöd av tekniska utredningar som hör till detaljpla-
nen. Klimatberäkningar för byggnation inom kvartersmark kommer att genomföras i 
projekteringsskedet. Antalet träd som påverkas är i dagsläget inte helt klarlagt, se 
kommentaren ovan. I arbetet med kompensationsåtgärder är växtval viktiga, de bör 
ansluta till områdets naturliga lövskogsvegetation, som ek, lind, lönn, sälg, tall, 
blommande buskar och träd. 
  
Gång- och cykel 
Naturskyddsföreningen ser med oro på att planen kommer att försvåra för cyklister 
och gående att ta sig mellan Solnas stadsdelar. Dagens passage vid Ankdammsgatan 
som leder bort till Huvudstafältet försvinner och föreningen önskar att staden forts-
ätter utreda möjligheten till över- eller undergång för gång/cykel-trafik på platsen, 
eller i närheten. I övrigt bör experter på gång- och cykeltrafik inkluderas för att med 
mobilitet och tillgänglighet i fokus förbättra planen till nästa skede. 
  
Förvaltningens kommentar:   
Planförslaget har tagits fram i samarbete med trafikplanerare och gatuprojektörer. 
Gång- och cykeltrafik har varit fokus för detta arbete. Gång- och cykelstruktur besk-
rivs i planbeskrivningen och redovisas närmare i den till detaljplanen hörande tra-
fikutredningen. 
  
Den nya cykelstrukturen ska ses som en helhet utifrån de nya förutsättningarna där 
olika målpunkter inom och utanför kommunen knyts ihop. Inom ramen för projektet 
försvinner en del kopplingar men flera nya möjligheter till tydliga, gena stråk mel-
lan målpunkter där järnvägen idag utgör en barriär. Inom planområdet kan som ex-
empel nämnas att det tillkommer ett nytt cykelstråk från norr till söder med sydlig 
anslutning väster om befintliga förskolan Pumpan & Paprikan och nordlig anslut-
ning via ny gatan som ansluter till Framnäsbacken samt möjligheten att röra sig 
ovan intunnlingen möjliggörs. För mer information om kompletteringar i det över-
gripande nätet, se planbeskrivning samt trafikutredning.  
 
Passagen mellan Skytteholm och Huvudsta föreslås omformas. Den undergång som 
finns idag försvinner då den skulle blivit oacceptabelt lång, djupt liggande och där-
med otrygg. Passagen ersätts som nämnts ovan av en ny struktur samt en övergång 
som i söder utformas med tillgänglig lutning och i norr utformas med trappa och 
hiss. Ett direkt intilliggande alternativ till trappan/hissen finns i den föreslagna ga-
tustrukturen, vilket redovisas i planbeskrivningen.  
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Remissinstanser som inte har någon erinran 

  

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
2. Ellevio 
3. Stockholm Exergi 

  

Sakägare enligt fastighetsförteckningen och boende  

 
Bostadsrättsföreningar  
  
BRF Elektrikern 
Föreningen önskar ett förtydligande gällande tillträde till Elektrikern 1 och att detta 
inte påverkas negativt för fordon eller gående med hänsyn det detaljplaneförslaget. 
  
Vidare framför föreningen ”att dagvattenutredning samt miljöteknisk undersökning 
behöver kompletteras för att säkerställa att markarbeten under byggtid såväl som 
framtida bebyggelse inte påverkar vattenflöde på vis som riskerar skada byggna-
den”.  
  
Förvaltningens kommentar:  
Tillgängligheten till fastigheten Elektrikern 1 påverkas inte av planförslaget. Miljö-
teknisk markundersökning, dagvattenutredning, geoteknisk utredning och skyfallsut-
redning har genomförts inom planprocessen och det har inte framkommit några ris-
ker för fastigheten Elektrikern 1. Grundvattennivåerna i grundvattenrören kontrolle-
ras vid flera tillfällen och under flera år för att få ett så en så bra bild över grund-
vattensituationen som möjligt. 
 

BRF Ingenjören 3 och 4 
Föreningen motsätter sig att markens användningssätt förändras från bostäder/park 
till kontor/centrum. Behovsanalys och motivering till förändringen saknas i samråds-
handlingarna. Att planera för kontorskvarter direkt intill föreningens bostadshus och 
inom område som utpekats vara känsligt för förändring, åsidosatt innehållet i 2 kap. 
1 § PBL, 2 kap. 2 § PBL och 2 kap. 6 § PBL. Föreningen uppmanar kommunen att 
redovisa vilka överväganden som gjorts i denna del, särskilt i förhållande till slutsat-
serna i kulturmiljöanalysen. Föreningen motsätter sig föreslaget kontorskvarter di-
rekt invid fastighetsgräns. Placering, höjd och övrig utformning ger upphov till 
mycket negativa konsekvenser och försämrar boendemiljön inom föreningens fastig-
heter på ett sätt som inte kan accepteras. Skälig hänsyn till befintliga förhållanden 
har inte tagits och tillräcklig analys har inte gjorts. 
 
Brf Ingenjören anser att oavsett vilken utformning bebyggelsen har så måste plan-
förslaget innehålla en tydlig beskrivning av de konsekvenser som uppförande av 
kontorsbyggnad på förslagen plats innebär för de närboende (utsikt, soltimmar, dag-
ljusförhållanden, utemiljö). Med beaktande av dessa konsekvenser måste staden re-
dovisa den avvägning som i gjorts mellan enskilda och allmänna intressen vid fram-
tagande av förslaget (2 kap. 1 § och 4 kap. 36 § PBL). Föreningen begär att staden 
tar fram och redovisar dagsljusstudie. Planhandlingarna bör innehålla redovisning av 
skyddsåtgärder mot buller, hur avgränsning mellan privat mark och allmän plats ska 
ske, hur förlorade boendeparkeringsplatser ska ersättas och ta större hänsyn till be-
hovet av allmänt tillgängliga grönområden.   
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Brf Ingenjören anser att förslaget innebär försämringar av gång- och cykelvägar och 
att förslaget bör omarbetas och tillse att tillgänglighet bibehålls eller förbättras.    
 
Förvaltningens kommentar:  
Förvaltningen anser att planförslaget har acceptabla antikvariska konsekvenser. 
Motiveringen är att järnvägens sträckning är fortsatt läsbar och att bebyggelsen på 
den norra sidan av spåret är anpassad till befintlig typologi. Kvaliteterna för stads-, 
och landskapsmiljö bedöms sammantaget som positiva för social hållbarhet, attrak-
tiva stadsrum, nya allmänna platser och bostäder och arbetsplatser. Det intillig-
gande kontorshuset har omarbetats till granskningsskedet och i det nya förslaget 
har fotavtrycket minskat avsevärt och avståndet mellan bostadshuset och kontorshu-
set ökat. Byggnadens längd har kortats av ordentligt för att möjliggöra för Brf In-
genjören att bibehålla stora delar av den öppenhet som finns idag. 
 
Det nya förslaget består av en byggnad med två avläsbara volymer sammanfogade 
med varandra, där den lägre, som är placerad närmast kv. Ingenjören är lägre än 
samrådsförslaget och volymen som är placerad längst bort är högre än samrådsför-
slaget men i ett fritt läge åt väster och norr. Den nya föreslagna bebyggelsen skiljer 
sig också från samrådsförslaget då byggnadsdelarna inte ligger parallellt med kv. 
Ingenjören och därmed skapas en större öppenhet och mindre insyn vilket bedöms 
som mer respektfullt gentemot befintliga bostadshus. Kommunens bedömning är att 
det nya förslaget förhåller sig mer varsamt till befintlig bebyggelse. Ett parkstråk 
med 4,5 meter bredd säkerställs mellan fastighetsgräns till den nya kontorsfastig-
heten och Kv Ingenjören 3 och 4. 
  
Planbeskrivningen har kompletterats med dagsljusstudie för Kv Ingenjören. Solstu-
dien har uppdaterats med det nya planförslaget.  
  
Gällande gång- och cykel, se bland annat svar till Naturskyddsföreningen och rådet 
för funktionshinderfrågor, Solna stad.  
  
En bullerutredning har tagits fram som tillhör detaljplanen. Den visar att riktlinjer 
för buller vid bostäder vid kv. Ingenjören 3 och 4 innehålls och sammantaget kom-
mer ljudmiljön för boende i kvarteren att förbättras i och med intunnlingen av järn-
vägen.  
  
Inga parkeringar kommer att försvinna vare sig från fastigheterna kv. Ingenjören 3 
och 4 eller på Framnäsbacken. Däremot försvinner parkeringar på kommunal mark 
utmed Ankdammsgatan och dessa ersätts längs med de nya gatorna inom området 
samt eventuellt vid parkeringen intill Solnahallen. Vad gäller allmänt tillgängliga 
grönområden är det framförallt Framnäsbackens lekplats som har höga rekreat-
ionsvärden och påverkas negativt av planförslaget till förmån för en ny förskola. 
Denna lekplats kommer att kompenseras genom att den andra lekplatsen längs 
Framnäsbacken och lekparken i södra delen av Skytteholmsparken utökas och rus-
tas upp. Det kommer även att tillskapas nya lekmöjligheter på den södra sidan av 
tunneln.  
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BRF Kranen 1 
BRF 1 kranen framför synpunkter på följande områden: 
  

• Vill att framkomligheten löses under byggtiden, att framkomligheten inte be-
gränsas med det nya förslaget och att gång- och cykelstråk är väl markerade. 

• Föreningen vill att byggtrafiken minimeras och infartstrafik till det nya om-
rådet inte sker på Oskarsrogatan, utan på andra gator.  

• Det ska finnas tillgång på parkeringsplatser under byggtiden och efter ”byg-
get” är klart. Föreningen efterfrågar ”hjälp” att utreda på vilket sätt före-
ningen kan få utökade p-platser på egen mark. 

• Föreningen efterfrågar information om vem som ”bär ansvaret för buller-
dämpning inomhus och utomhus om nivåerna överskrids” samt ställer sig 
frågan vem som är ansvarig att bullernivåerna hålls nere under byggtiden och 
vem som bär ansvaret för bullerdämpande åtgärder.     

• Föreningen vill vara delaktiga i utformningen av bullerskyddet och ”om åter-
plantering av stora träd efter bygget”. 

• Föreningen vill att gränsvärden för elektromagnetiska fält hålls och att säker-
hetsavstånd följs. 

• Föreningen vill att återvinningstationer ska finnas inom gångavstånd. 
• Förening undrar om en liten del av vägräcket för landsvägen utmed kan spa-

ras samt om det går att spara det hantverk som stenhuggarna utfört i tunneln 
under järnvägen. 

  
Förvaltningens kommentar:  
Minskad olägenhet och framkomlighet under byggtiden är prioriterat av staden. 
Planering av genomförande kommer att ske senare i processen. Den första delen av 
utbyggnaden, som omfattar järnvägsanläggningen, kommer att planeras och genom-
föras av Trafikverket.  
  
Oskarsrogatan kommer enligt trafikutredningen att bli en sekundär infartsgata, den 
övervägande delen av infarten kommer att ske från Huvudstaleden. Utbyggnad av 
antalet parkeringsplatser i området kommer att ske utifrån behov med målet att an-
talet parkeringsplatser ska öka jämfört med idag. Staden har varit i kontakt med Brf 
Kranen efter samrådet för att få föreningens utvecklade syn på detta och för att dis-
kutera. Förvaltningen välkomnar en fortsatt dialog för att skapa en så bra miljö som 
möjligt. En dialog kring utökandet av parkeringsplatser på egen fastighet kan inte 
föras med miljö- och byggnadsförvaltningen då det inte ligger inom förvaltningens 
ansvars- eller kompetensområde.  
  
En bullerutredning har tagits fram för att utreda förutsättningarna för att gällande 
krav och riktlinjer angående ljudmiljö vid nybyggnation inte överskrids. Den visar 
att planförslaget har förutsättningar att klara krav och riktlinjer, vilket säkerställs i 
bygglovsskedet. Bulleråtgärder under byggtiden ansvarar den som genomför arbetet 
för, i olika skeden innebär det att Trafikverket, staden och exploatörerna är ansva-
riga under olika delar av processen.  
 
Gällande färdig anläggning gäller att Trafikverket ansvarar för utformning av bul-
lerskydd utmed järnvägen. För buller från stadens gator ansvarar staden att gäl-
lande riktlinjer kan uppfyllas. Vid eventuella upplevda bullerproblem i framtiden ef-
ter att nya anläggningar tas i bruk, ska detta anmälas till stadens miljö- och hälso-
skyddsnämnd.  
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Gränsvärden och skyddsavstånd med anledning av elektromagnetiska fält och farligt 
gods ska följas. Frågan har avhandlats mer ingående i arbetet med järnvägsplanen 
och dess miljökonsekvensbeskrivning. Den befintliga återvinningstationen planeras 
få en ny placering i planområdets södra del, intill Huvudstaleden.  
 
Gångtunneln och vägräcket kommer att rivas i samband med Trafikverkets anlägg-
ningsarbeten. Förvaltningen rekommenderar att föreningen tar kontakt med Trafik-
verket om man önskar dialog i frågan om detta, samt om utformning av bullerskydd 
och plantering av träd invid dessa skydd.  
 
BRF Timmermannen 2 
Föreningen framhåller att parkeringssituationen kommer ”bli kaotisk” då det för-
svinner ett stort antal parkeringsplatser för oss redan bor i området. Med förslaget 
ska det tillföras nya bostäder och därmed nya bilar. Dessutom när det är ”event” i 
Solnahallen behöver parkeringen lösas. Trafiken i området kommer öka med ökat 
buller. Föreningen vill att upphöjningar som finns på bland annat Ankdammsgatan 
25 tas bort eller i alla fall stenläggningen. Buller bör reduceras under byggtiden. 
Föreningen efterfrågan säkra övergångställen till förskola / skola. Vidare framför 
föreningen att korsningen Ankdammsgatan / Frösundaleden bör prioriteras, idag bil-
das mycket köer vilket riskerar att öka med mer trafik. Slutligen vill föreningen att 
grundvattnet för deras fastighet med bergvärme behöver säkras.   
  
Förvaltningens kommentar:  
Utbyggnad av antalet parkeringsplatser i området kommer att genomföras på de be-
fintliga och nya gatorna. Samtliga nya bostadskvarter kommer att få underliggande 
garage där bostadsparkering ska hanteras. Parkeringsplatserna längs befintliga och 
nya gator, samt inom kvartersmark bedöms av förvaltningen, tillsammans med par-
keringsplatsen vid Solnahallen vara tillräckliga för området.  
 
En trafikalstringsprognos redovisas i planbeskrivningen liksom resultat av genomförd 
bullerutredning. Utformning av övergångställen vid skola/förskola kommer att utfor-
mas på ett trafiksäkert sätt. Grundvattennivåer för Timmermannen 2 bedöms inte på-
verkas av planförslaget, men detta ska följas upp inför genomförandet av projektet. 
 
Frågan om befintliga upphöjningar och stenläggningar berörs inte av detaljplanen. 
Synpunkten framförs till stadsmiljöenheten, Tekniska förvaltningen. 
 
Se svar till BRF Kranen 1 angående buller under utbyggnadstiden. 
 
 
Privatpersoner 
 

AB 
AB lämnar synpunkter angående att gångtunneln under Frösundaleden kommer för-
svinna. Efterfrågar ett övergångställe över Frösundaleden. AH framför även att den 
återvinningsstation som idag finns på Oskarsrogatan kommer anordnas med en ny 
redan innan den nya bebyggelsen tar form.  
 
Förvaltningens kommentar:  
Det kommer att anordnas ett övergångsställe över Frösundaleden för att kompen-
sera för den tunneln som försvinner.  
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En ny återvinningstation kommer att placeras i närheten av påfarten till Huvudstal-
eden utmed den nya södra huvudgatan.  
 
AF 

A.F framhåller att husen blir ”onödigt höga” och skulle hellre se att det byggdes en-
skilda huskroppar som det är gjort utmed Ankdammsgatan. Bostadshusen på Huvud-
stafältsidan blir höga massiva fyrkanter med skuggiga gårdar. 
 
Angående att järnvägen idag påstås vara en barriär stämmer inte enligt A.F då det i 
dagsläget är väldigt enkelt att gå under tunneln och vill att Solna överväger att fort-
satt ha en tunnel men att den måste bli bra belyst och kännas säker. Dessutom måste 
man ta en rejäl omväg via Huvudstagatan under byggtiden och A.F undrar under hur 
många år som byggperioden kommer vara. A.F är mycket kritisk till att gamla mot-
påfartsvägen ska flyttas närmare befintlig förskola, då det skapar mer buller och av-
gaser intill denna. Vidare menar A.F att förslaget tar mycket grönyta i anspråk och 
naturvärden försvinner. A.F undrar varför det planeras för så mycket kontorshus 
speciellt och om behovet av kontorslokaler kommer behövas i lika stor utsträckning 
efter pandemin? Angående parkering framhåller A.F att ungefär hälften av alla par-
keringsmöjligheter kommer försvinna utmed Ankdammsgatan och kommer det 
räcka med parkering trots nya parkeringsgarage? 
  
Angående gång/cykelväg under Frösundladen önskar A.F att möjligheten att ta sig 
under Frösundaleden fortsättningsvis kommer vara möjligt. Vidare framdrar A-F att 
återvinningstationer och miljöstationer behöver planeras, samt ytor för snöupplägg-
ning behöver hanteras.   
 
Förvaltningens kommentar:  
Förvaltningen anser att planförslaget är väl avvägt vad gäller skala och anpassning 
till befintlig bebyggelsestruktur. Den föreslagna strukturen på södra sidan spåren 
kommer att lägga till en ny årsring som i sig kommer att bli en attraktiv stadsmiljö 
och överbrygga barriären som utgörs av järnvägen mellan Skytteholm och Hu-
vudsta. Gårdarna utformas med en lägre del direkt i söder vilket ger ett bättre 
ljusinsläpp på bostadsgården.  På den norra sidan är skalan på den föreslagna be-
byggelsen anpassad till befintlig bebyggelsestruktur. Samrådsförslaget är omarbetat 
mer i linje med befintlig bebyggelse längs med Ankdammsgatan och intill Skytte-
holmsparken. Det skapar bättre förutsättningar för ljusinsläpp på bostadsgårdar 
och längs gatorna. Kvaliteterna för stads-, och landskapsmiljö bedöms sammantaget 
som positiva för social hållbarhet, attraktiva stadsrum, nya allmänna platser och 
bostäder och arbetsplatser.  
  
Barriärverkan av järnvägstunneln kommer att hanteras av den nya bebyggelsen. 
Passagen mellan Skytteholm och Huvudsta föreslås omformas. Den undergång som 
finns idag försvinner då den med en breddad järnvägsanläggning skulle blivit oac-
ceptabelt lång och lågt liggande. Istället skapas en övergång som i söder utformas 
med tillgänglig lutning och i norr utformas med trappa och hiss. Alternativ till trap-
pan/hissen finns i den föreslagna gatustrukturen med en ny lokalgata som skapas 
mellan tunneltaket och Framnäsbacken. Med det detaljplaneförslaget ger det nya 
bebyggelseområdet en möjlighet att röra sig fritt och tillgängligt över en flera 
hundra meter lång sträcka som tidigare varit stängd järnvägsanläggning.  
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Minskad olägenhet och framkomlighet under byggtiden är prioriterat av staden. 
Planering av genomförande kommer att ske senare i processen. Den första delen av 
utbyggnaden, som omfattar järnvägsanläggningen, kommer att planeras och genom-
föras av Trafikverket.  
  
Påfarten till Huvudstaleden ligger enligt planförslaget kvar i befintligt läge. Den 
tillkommande södra huvudgatan i planförslaget kommer att passera den befintliga 
förskolan. Buller- och luftutredning som tagit fram under planarbetet visar att ljud- 
och luftmiljön kommer att bli klara de riktvärden som finns.  
  
Vad gäller allmänt tillgängliga grönområden är det framförallt Framnäsbackens 
lekplats som har höga rekreationsvärden och som påverkas negativt av planförsla-
get till förmån för en ny förskola. För att ersätta de förlorade rekreativa värden 
kommer den andra lekplatsen längs Framnäsbacken och befintlig lekplats i södra 
delen av Skytteholmsparken att utökas och rustas upp. Det kommer även att anord-
nas lekmöjligheter på den södra sidan av intunnlingen.  
 
Ett arbete med att klargöra vilka totala konsekvenser som det sammantagna försla-
get får pågår. Dessa kommer till antagandeskedet att presenteras mer detaljerat, 
men nu finns delar gällande detta i detaljplanens MKB. I det pågående arbetet är 
även kompensationer en stor del. Det är viktigt för projektet att det inte kommer att 
leda till en situation där grönstrukturvärdena i framtiden blir sämre än idag. Det 
kommer sannolikt bli aktuellt med kompensationsåtgärder utanför planområdet och 
kanske i helt andra delar av kommunen bli aktuella för att långsiktigt kunna kom-
pensera för förlusten samt erbjuda nya rekreations- och naturvärden. Tillgång till 
grönområden, lekplatser och idrottsplatser kring området anses sammantaget som 
god även efter planförslagets genomförande.  
  
Utbyggnad av parkeringsplatser i området kommer att genomföras längs befintliga 
och nya gator inom området. Samtliga nya bostadskvarter kommer att få underlig-
gande garage där bostadsparkering ska hanteras. Parkeringsplatserna längs befint-
liga och nya gator, samt inom kvartersmark bedöms av förvaltningen, tillsammans 
med parkeringsplatsen vid Solnahallen vara tillräckliga för området. 
  
Gångtunneln under Frösundaleden kommer att tas bort p.g.a. att breddningen av 
järnvägsanläggningen skulle innebära att passagen skulle ha blivit oacceptabelt 
lång, sluten och otrygg. En ny passage skapas över Frösundaleden i ungefär samma 
läge som dagens tunnel. Det ger en förbättrad möjlighet att tillgängligt ta sig över 
Frösundaleden, då det efter passage över leden finns möjlighet att välja fler färd-
riktningar än tidigare, bland annat genom en planerad ramp ner från Frösunda-
leden mot Solna Business Park. 
 
Återvinningstation kommer att placeras i närheten av påfarten till Huvudstaleden 
utmed den nya södra huvudgatan.  
 
AH 

AH framhåller att det kommer att behövas mer än en hiss med tanke på hur många 
som kommer passera i området. A.H önskar att det inplanerade kontorshuset vid 
Ankdammsgatan utgår och föreslår att det förläggs i Solna Business Park istället. 
Angående återvinningstationen vid Oskarsrogatan så bör den ersättas på en ny och 
lämplig plats som inte stör dom boende. A.H önskar att så många träd som möjligt 
sparas i allen längs med Ankdammsgatan. A.H framför att det inte ska byggas några 
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höga hus eller ”landmärken” och efterfrågar en låg bebyggelse. Efterfrågar klassiska 
stenhus och som ”smälter” in i nuvarande miljö. 
  
Förvaltningens kommentar:  
Angående antal hissar, se svar till rådet för Rådet för funktionshinderfrågor, Solna 
stad. 
 
Inför planens granskningsskede har det kvarter som i samrådet var ett kontorshus 
längs med Ankdammsgatan fått ett ändrat innehåll och i granskningen utformats som 
bostadskvarter. De andra bebyggelsevolymerna på den norra sidan har anpassats så 
att det bättre passar ihop med befintliga byggnad och att det nu inte finns något ”land-
märke” där. Förvaltningen anser att planförslaget är väl avvägt vad gäller skala och 
anpassning till befintlig bebyggelsestruktur. 
 
Återvinningstation kommer att placeras i närheten av påfarten till Huvudstaleden 
utmed den nya södra huvudgatan. De träd som försvinner i allén utmed Ank-
dammsgatan är i huvudsak en konsekvens av utbyggnaden av järnvägen och Trafik-
verkets järnvägsplan. Det kommer att planteras en ny allé längs med Ankdammsga-
tan så att det även fortsättningsvis kommer att finnas en grön ridå mellan järnvägen 
och Ankdammsgatan.  
 
AK 

AK framför att om plankorsningen i Huvudsta kommer tas bort kommer framkom-
ligheten försämras. Vill se att det planeras för en bro eller en tunnel under spåret.  
  
Förvaltningens kommentar:  
Befintlig plankorsning vid Bangatan över spåret försvinner och gående hänvisas 
istället till Huvudstabron vilket påverkar genheten och framförallt kopplingen mel-
lan östra Huvudsta och Solna centrum. Det är en konsekvens av Trafikverkets järn-
vägsplan och breddningen av järnvägsanläggningen. I genomförandet kommer det 
nya stråket längs med Huvudstagatan, som man hänvisas till istället, att rustas upp. 
 
AL 
AL framhäver att järnvägen bör grävas ned då den orsaker mycket olägenheter 
såsom trafik, buller och avgaser och hänvisar till att det om det går att göra i Sund-
byberg så går det att göra i Solna. Boende och äldre på Ankdammsgatan blir av-
skurna Huvudstafältet och kan därför inte komma ner till vattnet och det blir långa 
omvägar.  AL framhäver att det inte bör byggas höga hus / landmärken som kommer 
skymma utsikten. AL ställer sig frågande varför det ska byggas en ny station i Hu-
vudsta när Sundbybergs station ligger så nära. Dessutom blir Ankdammsgatan ”in-
klämd” mellan tåg och motortrafik. AL uppmanar Solna Stad att mäta förorening-
arna vid Frösundaleden / Ankdammsgatan och värna naturen och grönområden nära 
boendemiljön. AL undrar hur stora koldioxidutsläppen blir. Avslutningsvis anser AL 
att det blir höga bullernivåer som ett resultat av omfattande byggnationer.  
  
Förvaltningens kommentar:  
En sänkning av järnvägens nivå som skulle kunna möjliggöra att järnvägen förläggs 
under dagens marknivå har inte bedömts som genomförbart av Trafikverket. Mälar-
banan ligger på bro över korsningen med Ostkustbanan. Det gör det omöjligt att 
sänka järnvägen mer än vad som föreslås, i och med att spåren har en minsta tillå-
ten lutning som behöver uppfyllas.   
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Järnvägen kommer att tunnlas in utmed en sträcka om cirka 500 meter vilket kom-
mer att minska bullret från järnvägen. Barriärverkan av järnvägstunneln kommer 
att bli som mest kännbar i Skytteholmstråket. Passagen mellan Skytteholm och Hu-
vudsta föreslås omformas. Den undergång som finns idag försvinner då gångtunneln 
skulle blivit oacceptabelt lång och lågt liggande. Istället skapas en övergång som i 
söder utformas med tillgänglig lutning och i norr utformas med trappa och hiss. 
Tillgängliga alternativ till trappan/hissen finns i den föreslagna gatustrukturen. 
Väster om Skytteholmsstråket bedömer kommunen att barriärverkan av järnvägsan-
läggningen kommer att minska jämfört med idag och den nya stadsdel som föreslås 
kommer att innebära att man kan röra sig fritt och tillgängligt över en flera hundra 
meter lång sträcka som tidigare varit en stängd järnvägsanläggning. En ny station i 
Huvudsta kommer att förbättra tillgången till kollektivtrafik i Huvudsta, vilket för-
bättrar möjligheter till bostadsutveckling i kollektivtrafiknära läge. Det bedömer 
staden som positivt ur hållbarhetssynpunkt.  
  
I samband med detaljplanens granskning har en Luftkvalitetsutredning tagits fram. 
Detaljerade spridningsberäkningar utförts för hela planområdet har utförts. Utred-
ningen visar att miljökvalitetsnormen klaras i hela planområdet för kvävedioxid och 
partiklar (PM10). 
 
AS  
AS framför synpunkter på kvarter G som ligger vid intunnlingens östra sida. AS an-
ser att den inte bör sträcka sig ”över” tunneln och om det nu ska byggas ett hus där 
så bör det planera för bostäder och inte kontor. Dessutom ska den inte sträcka sig 
över på Skytteholmsidan då detta förstör parkens karaktär, samt att träd måste tas 
bort, vilket inte är önskvärt. AS är även kritisk till placeringen av ”höghuset med 14 
våningar” i kvarter F och framför att det är provocerande gentemot boende som 
hamnar i skugga och mörker. AS vill se en annan placering av detta hus.  
  
AS vill att detaljplanen förtydligas vad som anser var väster, öster, höger och väns-
ter. AS efterfrågar en tydlighet och korrekturläsning kring detta.  
  
Förvaltningens kommentar:  
Inför planens granskningsskede har det användningen i Kvarter G ändrats från kon-
tor till bostäder. Storleken på det nya bostadskvarteret är anpassat för att ge förut-
sättningar för en bra boendemiljö och dess skala bedöms som väl avvägd i relation 
till ny befintlig och tillkommande struktur och bebyggelse. Volymen har till gransk-
ningen justeras så att det nu bara är en del som sträcker sig över intunnlingen. För-
valtningen anser att denna byggnadsdel har många fördelar, bland annat så ger den 
en bättre bullermiljö ovanpå intunnlingen samtidigt som den kommer att vara en väl 
exponerad volym i stadsbilden, främst då från Huvudstagatan och den nya stationen 
i Huvudsta. Kvaliteterna för stads-, och landskapsmiljö bedöms sammantaget som 
positiva för social hållbarhet, attraktiva stadsrum, nya allmänna platser och bostä-
der och arbetsplatser. Punkthuset som i samrådet var 14 våningar är sänkt i gransk-
ningsförslaget och föreslås nu bli 10 våningar högt.  
 
Plankartorna i såväl samrådsförslag som granskningsförslag innehåller en norrpil 
längst ned på handlingen. Kartan är ritad med norr rakt uppåt i kartbilden. Planbe-
skrivningen har setts över och förtydliganden har gjorts gällande väderstreck och 
orientering. 
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BH 

BH är kritiskt till de ”stadsplanenemässiga och arkitektoniska kvalitéerna” och att 
dom nya husen kommer innebära att dom nuvarande husen får försämrad utsikt och 
att det blir en mycket förtätad miljö. BH ställer sig kritiskt att det planeras för kontor 
och ställer sig frågande om behovet för detta är nödvändigt? 
  
Angående planerad bebyggelse sammanfattar BH sitt yttrande med att mena att hu-
sen som planeras är för ”mycket, för tätt och för fult”. BH ställer sig frågande kring 
nuvarande parkeringsplats nedanför Framnäsbacken och om denna försvinner vart 
ska boende parkera under byggtiden och kommer antalet platser räcka för nuvarande 
boende och för nya tillkommande personer i området. 
  
BH framför att den station som planeras i Huvudsta är onödig och har inte hittat 
”några samhällsekonomiska bedömningar av den planerade stationen”. BH framför 
att ”det främsta argumentet mot en station i Huvudsta är rent tekniskt; Tåg ska inte 
stanna på avstånd mindre än två km, detta är tunnelbane- eller spårvägsavstånd” 
  
En ny station kommer även innebära ny bussanslutning och ny cykelparkering och 
de blir svåra att angöra på bron med tanke på platsbrist.  
  
Förvaltningens kommentar:   
Förvaltningen anser att planförslaget är väl avvägt vad gäller skala och anpassning 
till befintlig bebyggelsestruktur. Den föreslagna strukturen på södra sidan spåren 
kommer att lägga till en ny årsring som i sig kommer att bli en attraktiv stadsmiljö 
och överbrygga barriären som utgörs av järnvägen mellan Skytteholm och Hu-
vudsta.  På den norra sidan är skalan på den föreslagna bebyggelsen anpassad till 
befintlig bebyggelsestruktur. Kvaliteterna för stads-, och landskapsmiljö bedöms 
sammantaget som positiva för social hållbarhet, attraktiva stadsrum, nya allmänna 
platser och bostäder och arbetsplatser.  
  
Utbyggnad av parkeringsplatser i området kommer att genomföras längs befintliga 
och nya gator inom området. Samtliga nya bostadskvarter kommer att få underlig-
gande garage där bostadsparkering ska hanteras. Parkeringsplatserna längs befint-
liga och nya gator, samt inom kvartersmark bedöms av förvaltningen, tillsammans 
med parkeringsplatsen vid Solnahallen vara tillräckliga för området. 
  
En ny station i Huvudsta kommer att förbättra den tillgången till kollektivtrafik i 
Huvudsta, vilket bedöms förbättra möjligheter till bostadsutveckling i kollektivtrafik-
nära läge. Det bedömer staden är positivt ur hållbarhetssynpunkt. Bedömningen av 
hur långt det ska vara mellan varje stopp på järnvägen hanteras inte i denna detalj-
plan. Utformningen av bussanslutning och cykelparkering kommer att göras inom 
ramen för det fortsatta planarbetet samt genomförandeskedet. 
   
BK 

BK önskar att det fortsättningsvis kommer vara möjligt att ta sig över järnvägen vid 
polisen. BK föreslår en gång och cykelbro. BK ser gärna att hela järnvägen kunde 
grävas ner.  
  
Förvaltningens kommentar:  
Befintlig plankorsning vid Bangatan över spåret försvinner och gående hänvisas 
istället till Huvudstabron, vilket kommer öka trafiksäkerheten. Med en upprustning 
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av gång- och cykelstråken ser förvaltningen det som ett fullgott alternativ till dagens 
plankorsning.  Att skapa en bro över järnvägen i samma läge som dagens plankors-
ning är inte möjligt pga. platsbrist, främst på den södra sidan av järnvägen. Det 
finns ett antal givna förutsättningar som begränsar möjligheten att sänka ner järn-
vägen, bl.a att Mälarbanan i öster ligger på bro över Ostkustbanan och att spåren 
har en minsta tillåten lutning. Det är därmed inte möjligt att sänka järnvägen mer 
än vad som föreslås.   
 
BW 

BW framför att utbygganden av Mälarbanan med 4 spår är ofrånkomlig och ställer 
sig därför positiv till utveckling av området. Dock anser BW att det är beklagligt att 
större delen av järnvägen inte kunde förläggas i tunnel. BW menar att ”Järnvägen 
med intunnlingen kommer inte att upplevas som en barriär av de som bor vid Fram-
näsbacken, särskilt inte i dess övre del och angränsande områden. Men för alla andra 
kommer barriäreffekter att förvärras som ett resultat av de ändringar som utbyggna-
den till fyra spår för med sig”. Denna barriäreffekt förstärks av att tunneln under 
järnvägen försvinner. Dessutom bör Solna stad reflektera över en alternativ lösning 
på korsningen över Järnvägsgatan-Huvudsta torg som försvinner, typ tunnel eller 
bro för att kunna korsa spåren. Förslaget innebär långa omvägar för dom boende. 
BW anser att planens delområde Öst inte skapar några förbättringar för vare sig gå-
ende eller cyklister, samt att bullerskärmen kommer störa boende vid Bangatan. BW 
framför att planens delområde öst bara innebär försämringar för gående och cyklis-
ter. 
  
BW ställer sig frågande kring cykelplanen och om det har tagits hänsyn till lut-
ningar. Dessutom kommer järnvägens barriäreffekt försämra den lokala cykeltrafi-
ken bland annat mellan Skytteholmsfältet och Huvudsta centrum. Då passagen under 
Frösundaleden försvinner och efterfrågar att cykelbanor kan skapas på Ank-
dammsgatan. BW efterfrågar en ny tunnel under Frösundaleden så att det blir enkelt 
att ta sig till Solna business park. BW anser att planen innebär att gående och cyklis-
ter i större utsträckning kommer behöva korsa ”bilgator” och trafikleder. 
  
BW anser att Huvudsta station borde ligga längre österut tex vid Hedvigsdalsvägen 
eller ännu hellre där Huvudsta station låg tidigare. 
 
Förvaltningens kommentar:  
Befintlig plankorsning vid Bangatan över spåret försvinner och gående hänvisas 
istället till Huvudstabron, vilket kommer öka trafiksäkerheten. Med en upprustning 
av gång- och cykelstråken ser förvaltningen det som ett bra alternativ till dagens 
plankorsning.  Att skapa en bro över järnvägen i samma läge som dagens plankors-
ning är inte möjligt pga. platsbrist, främst på den södra sidan av järnvägen.   
 
Planförslaget har tagits fram i samarbete med trafikplanerare och gatuprojektörer. 
Gång- och cykeltrafik har varit ett av fokusområdena för detta arbete. Solnas cykel-
plan har utgjort underlag i trafikutredningen. Se svar till Naturskyddsföreningen an-
gående cykelstruktur. 
 
Passagen mellan Skytteholm och Huvudsta föreslås omformas. Den undergång som 
finns idag försvinner då den med föreslagen breddning av järnvägsanläggningen 
och ny bebyggelse skulle blivit oacceptabelt lång och lågt liggande. Istället skapas 
en övergång som i söder utformas med tillgänglig lutning och i norr utformas med 
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trappa och hiss. Tillgängliga alternativ till trappan/hissen finns i den föreslagna ga-
tustrukturen. Väster om Skytteholmsstråket bedömer kommunen att barriärverkan av 
järnvägsanläggningen kommer att minska jämfört med idag och den nya stadsdel 
som föreslås kommer att innebära att man kan röra sig fritt och tillgängligt över en 
flera hundra meter lång sträcka som tidigare varit stängd.  
 
Gångtunneln under Frösundaleden kommer att tas bort p.g.a. att den nya järnvägs-
anläggningen och ny bebyggelse skulle den ha blivit en oacceptabelt lång och sluten 
passage jämfört med dagens situation.  En ny passage skapas över Frösundaleden i 
ungefär samma läge som dagens tunnel. Det ger en förbättrad möjlighet att tillgäng-
ligt ta sig över Frösundaleden, då det efter passage över leden finns möjlighet att 
välja fler färdriktningar än tidigare, bland annat genom en planerad ramp ner från 
Frösundaleden mot Solna Business Park. 
 
Bullerskärmar som uppförs längs järnvägen är till för att buller från den nya järn-
vägsanläggningen inte ska medföra olägenhet för intillboende.  
 
GL  
G.L. framför att det kommer bli en belastad trafiksituation i samband med mer för-
tätning och en försämrad livsmiljö för boende i området. Det kommer innebära mer 
buller och avgaser och G.L. befarar att Ankdammsgatan kommer bli en ”genom-
fartsled”. G.L. anser att nedgrävning av järnvägen är det bästa alternativet. Det kom-
mer dessutom bli svårt att gå till Huvudstafältet och ner till vattnet då överdäck-
ningen/intunnlingen ser ut att bli väldigt hög. Vidare anser G.L. nya hus som är 
högre än övriga kommer försämra ljus, luft och rymd och att området inte behöver 
ett nytt landmärke. Angående det föreslagna stationshuset ställer sig GL frågande 
om det behövs. Stationshuset ser för stort och dominerade ut. GL undrar över hur 
bullernivåerna där intunnlingen slutar hanteras? G.L. framhåller vikten att ta bort så 
lite träd som möjligt och komplettera med nya träd för bättre luftkvalité och som 
viktiga kolsänkor. 
  
Förvaltningens kommentar:  
Staden bedömer att det är positivt att kunna utveckla staden med nya bostäder och 
arbetsplatser i ett centralt och kollektivtrafiknära område. Samtidigt kan nya stråk 
och kopplingar tillskapas, som länkar samman staden genom intunnlingen. Den nya 
stadsdelen kommer att generera trafik, men samtidigt tillkommer de nya bostäderna 
och arbetsplatserna i ett gott kollektivtrafikläge. Markförsäljningen av tillkommande 
byggrätter är en förutsättning för att staden ska kunna medfinansiera intunnlingen 
av järnvägen och den nya stationen i Huvudsta.  
 
Utredningar avseende buller och luft har tagits fram i samband med detaljplanen 
för att säkerställa att ljud- och luftmiljö inte påverkar människors hälsa på ett nega-
tivt sätt. Stora delar som idag är kraftigt bullerstörda av järnvägen får det bättre 
tack vare intunnlingen.  Det finns ett antal givna förutsättningar som begränsar 
möjligheten att sänka ner järnvägen, bl.a att Mälarbanan i öster ligger på bro över 
Ostkustbanan och att spåren har en minsta tillåten lutning. Det är därmed inte möj-
ligt att sänka järnvägen mer än vad som föreslås.    
  
Barriärverkan av järnvägstunneln kommer att bli som mest kännbar i Skytte-
holmstråket. Passagen mellan Skytteholm och Huvudsta föreslås omformas. Den un-
dergång som finns idag försvinner då gångtunneln skulle blivit oacceptabelt lång 
och lågt liggande. Istället skapas en övergång som i söder utformas med tillgänglig 



  54 (66) 
 

  

lutning och i norr utformas med trappa och hiss. Tillgängliga alternativ till trap-
pan/hissen finns i den föreslagna gatustrukturen. Väster om Skytteholmsstråket be-
dömer kommunen att barriärverkan av järnvägsanläggningen kommer att minska 
jämfört med idag och den nya stadsdel som föreslås kommer att innebära att man 
kan röra sig fritt och tillgängligt över en flera hundra meter lång sträcka som tidi-
gare varit stängd. 
  
Sol- och dagsljusstudier har tagits fram för befintlig bebyggelse där den nya bebyg-
gelsen riskerar att påverka denna på ett negativt sätt. Påverkan på ljus på befintliga 
bostäder bedöms acceptabla och redovisas i planbeskrivningen. Det höghus som 
fanns vid korsningen Ankdammsgatan – Framnäsbacken i samrådet har nu sänkts 
och blir höjdmässigt underordnat de befintliga punkthusen i Skytteholmsparken. 
  
Yttrandets skrivelse om ”det nya stationshuset” antas avse det nya bostadskvarteret 
direkt öster om Skytteholmstråket och dess storlek är anpassat för att ge förutsätt-
ningar för en bra boendemiljö och dess skala bedöms vara rimlig i sammanhanget. 
Förvaltningen anser att planförslaget medför acceptabla antikvariska konsekvenser 
och att rimliga avvägningar har gjort mot andra intressen. Kvaliteterna för stads-, 
och landskapsmiljö bedöms sammantaget som positiva för social hållbarhet, attrak-
tiva stadsrum, nya allmänna platser och bostäder och arbetsplatser.  
   
Arbetet med att kartlägga alla naturvärden som går förlorade med förslaget och 
vilka kompensationsåtgärder som är möjliga ska genomföras inom ramen för det 
fortsatta planarbetet. Till antagandeskedet kommer det finnas en tydlig plan för hur 
förlorade värden ska kompenseras. 
  
Humlegården 

Humlegården framför att de ser positivt på en utveckling av området och att det bi-
drar till att ”bygga stad”. Vidare framför Humlegården att den sida som vetter mot 
järnvägen inte får riskera att bli en baksida. Humlegården ser gärna att bottenvå-
ningen kan öppnas upp mot järnvägen för att skapa en ”levande stad och en ökad 
trygghet” 
  
Humlegården påpekar vikten av att i tidigt skede planera för funktionella cykelplat-
ser i anslutning till stationsentrén Sundbybergs station. 
  
Ekensbergsvägen kommer få en större trafikbelastning utmed Humlegårdens fastig-
het och vill att lastning, lossning, in- och utfart till fastigheterna säkerställs. Vidare 
påpekar Humlegården att det är viktigt att trafikstudier genomförs för att säkerställa 
en säker trafikmiljö. Utrymningsvägar som vetter mot spårområdet måste även beak-
tas i den nya planen. Humlegården ser gärna att gatan utmed spårområdet utformas 
så att den inte upplevs som otrygg eller att det blir en återvändsgata. Vägen bör plan-
eras med mycket grönska för ökad trivsel.  
  
Humlegården ser positivt på att marken mellan deras fastighet Stenhöga och spår-
området kan fortsätta utvecklas. Humlegården påpekar att den nya planen överlappar 
nu gällande detaljplan som har genomförandetid kvar. Det projekteras för ny bebyg-
gelse i området och den planerade bebyggelsen behöver samordnas för att säkerställa 
att inga konflikter mellan planerna uppstår. Humlegården ser gärna en dialog med 
Solna Stad hur bebyggelsen ska utformas. 
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Humlegården vill att frågan kring parkeringsnorm och framtida behov och förväntan 
på parkeringslösningar klarläggs. 
  
Det är viktigt att planen säkerställer anläggningar och åtgärder för att motverka bul-
ler och vibrationer och att frågan kring bullerdämpande åtgärder är utredd.  
 

Förvaltningens kommentar:  
Kvarteren utmed järnvägen föreslås få bottenvåningar med mycket glasning och en-
tréer mot gata, vilket kommer att bidra till att gatan upplevs levande och aktiv. En 
försvårande omständighet är att gatan blir smal utmed ett parti om cirka 30 meter 
där det blir trängre mellan järnvägsmark och fasad på grund av ett teknikhus som 
hör till järnvägsanläggningen. Gatusektionen kommer dock att utformas så att 
gångbanan utmed fasaden förblir lika bred i detta avsnitt som utmed resten av ga-
tan.  
 
Det kommer att finnas plats för cykelparkering i anslutning till stationsentrén. Tra-
fikverket har vid detaljplanens granskning inte fastslagit utformningen av stationen 
och därmed kan inte placeringen av gångbron - som kopplar Ekensbergsvägen till 
stationen inte heller fastslås. Mer detaljerad planering av cykelställ genomförs i ett 
senare skede. 
 
Ekensbergsvägen kommer att få en högre trafikbelastning. Detta bedöms dock inte 
påverka angöring eller inlastning till Swedbanks kontor. Hur lastning, lossning, in- 
och utfart till fastigheterna ska säkerställas sker i dialog mellan Solna stad och 
Humlegården. Inom ramen för både Trafikverkets järnvägsplan och detaljplanen för 
Mälarbanan finns bullerutredningar framtagna för att säkerställa en acceptabel och 
ljud- och vibrationsmiljö som uppfyller lagkraven.  
 
JB  
J.B ställer sig positiv till att ”bygga/gräva ner järnvägen” men framhåller att Solna 
tänker ett varv till kring tillgängligheten och att trappan utgör ett hinder. Det plane-
ras för en publik hiss men J.B undrar om det kommer innebära olägenheter med 
hemlösa som sover i hissen. Vidare ställer sig J.B undrande kring alternativ till åter-
vinning. Slutligen anser J.B att förslaget kommer innebära minskat solinsläpp, mins-
kad utsikt samt att bebyggelsen kommer att inkräkta på den park som redan finns 
idag mellan Nybodagatan och Ankdammsgatan och dominera området.  
  
Förvaltningens kommentar: 
Passagen mellan Skytteholm och Huvudsta föreslås omformas. Den undergång som 
finns idag försvinner då den skulle blivit oacceptabelt lång och djupt liggande och 
därmed otrygg. Tunneln ersätts av en övergång i form av en park som lutar tillgäng-
ligt från söder och i norr av en trappa och hiss. En alternativ gångväg finns utmed 
planförslagets gångstruktur. Hissen placeras på allmän plats och är allmänt till-
gänglig för alla. På allmän plats gäller ordningslagen.  
 
Återvinningstation kommer att placeras i närheten av Huvudstaleden utmed den nya 
södra huvudgatan.  
 
Solstudier har genomförts vid framtagande av planförslaget och redovisas i planbe-
skrivningen. Kommunen bedömer solförhållanden på allmän plats som goda. Ut-
rymme mellan Ankdammsgatan och Nybodavägen påverkas inte av planförslaget.  
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KB 
K.B. anser att bygga ut järnvägen är en sak, men nu byggs en 7-8 meter hög över-
byggnad i stället för att låta järnvägen gå under jord. K.B. framhäver besvikelse att 
grönytor tas i anspråk för hus och vägar. Vidare menar K.B att Solna är ökänt för att 
ha mycket biltrafik så planerar Solna Stad för ytterligare genomfartsleder och vägar 
för biltrafik. Idag används området av barn och vuxna som promenerar eller cyklar 
till exempelvis fotbollsträningar. Området är dessutom rikt med djurliv. K.B är oför-
stående till att Solna Stad planerar för nya kontorsbyggnader på grönytor och är ”be-
sviken på makthavare som bygger bort alla grönområden och tänker på  
biltrafiken och pengar i första hand”. 
  
Förvaltningens kommentar:  
Det finns ett antal givna förutsättningar som begränsar möjligheten att sänka ner 
järnvägen, bl.a att Mälarbanan i öster ligger på bro över Ostkustbanan och att spå-
ren har en minsta tillåten lutning. Det är därmed inte möjligt att sänka järnvägen 
mer än vad som föreslås. 
 
Tillgång till grönområden, lekplatser och idrottsplatser kring området får samman-
taget anses som god även efter planförslagets genomförande. Med förslaget kommer 
det också tillskapas nya grönområden och gröna inslag i miljö där det idag endast 
finns järnväg och asfalt. De värden, lek och gröna, som försvinner i och med försla-
get kommer det att kompenseras för, som tidigare har nämnts av nya grönytor men 
även genom upprustning av befintliga lekplatser. Med den nya intunnlingen av järn-
vägen ges en ny väg för djur att röra sig som inte finns idag då järnvägen är en bar-
riär. 
 
Solna stad ser positivt på tillkommande bebyggelse i form av en blandning av bostä-
der med förskolor och kontorsbyggnader, och bedömer att den nya stadsdelen kom-
mer att länka ihop Skytteholm och Huvudsta och skapa en mer sammanhållen stad. 
Nya gator är en förutsättning för tillkommande bebyggelse.    
 

KL 

KL anser att det inte är bra idé att ersätta cykeltunnel under järnvägen med trappor 
över järnvägen då tunneln idag är en bra förbindelse. Att ersätta den med en hiss an-
ser inte KL inte skulle ”fungera i praktiken”. En svagt lutande rulltrappa utan trapp-
steg skulle möjligen fungera.  
  
Förvaltningens kommentar:  
Den undergång i Skytteholmstråket som finns idag försvinner då den med utbyggd 
järnvägsanläggning och planerad bebyggelse skulle blivit oacceptabelt lång och 
djupt liggande och därmed otrygg. Lösningen med trappor, hiss och alternativet i 
den föreslagna gatustrukturen anser förvaltningen vara ett bra alternativ. 
 
LA 

LA vill inte att passagen med bommar över järnvägen tas bort och vill att ny passage 
under spåret kan komma att byggas. 
  
Förvaltningens kommentar:  
Passagen i plan över järnvägen kommer inte ersättas, utan istället uppgraderas 
gång- och cykelnätet som leder till Huvudstagatan och som i framtiden blir den hu-
vudsakliga passagen i området. Från Ingentingområdet finns en annan möjlighet att 
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ta sig till exempelvis Solna centrum, via Hedvigsdalsvägen och vidare ut på Solna-
vägen.  
 
LL och CL 
LL och CL framför synpunkter kring kvarter G angående byggnadens utseende och 
form samt användningen av kontor och bostäder. Angående byggnadens utseende 
och form anser LL att den är oproportionell i förhållande till övrig planerad bebyg-
gelse, den är för hög och upplevs malplacerad och ”smälter inte in i övrig omgiv-
ning”. LL och CL undrar om stadsarkitekt / skönhetsråd har fått möjlighet att yttra 
sig. Angående användningen av kontor och bostäder undrar LL och CL kring lokal-
behovet av kontor efter pandemin. Samrådsförslaget anger även bostäder, men det 
saknas en bostadsgård och efterfrågar förutsättningar och beräknade ytor för möjlig-
heten att uppföra bostadshus. LL undrar när planens granskningsskede kommer äga 
rum och formen kring detta. Slutligen undrar LL och CL om vilka funktioner som 
byggnaden ska innehålla, ex inomhuscentrum, kommersiella lokaler, medborgarser-
vice, LSS-boende mm. 
  
Förvaltningens kommentar:  
Inför planens granskningsskede fastställs att Kvarter G kommer att få användningen 
Bostäder och Centrum. Användningen kontor möjliggörs således inte. Storleken på 
det nya bostadskvarteret är anpassat för att skapa förutsättningar för en bra boen-
demiljö och dess skala bedöms vara rimlig i sammanhanget. Kvaliteterna för stads-, 
och landskapsmiljö bedöms sammantaget som positiva för social hållbarhet genom 
attraktiva stadsrum, nya allmänna platser, bostäder och arbetsplatser. Nya kontors-
ytor bedöms det i detta centrala läge i regionen fortsatt finnas ett stort behov av.  I 
samtliga kvarter möjliggörs det för centrumändamål (kommersiella lokaler) i bot-
tenvåningarna, i dessa kan en mängd olika verksamheter skapas. Det är inte aktuellt 
med några särskilda kategorier av boende i området.  
 
ML 
ML framhåller att det är viktigt att Solna stad säkerställer att Naturvårdsverkets reg-
ler vad gäller buller följs, det är extra viktigt nattetid med hänsyn till rangering av 
byggmaterial utmed Mälarbanan.   
  
Förvaltningens kommentar:  
Detaljplanen tar upp bullerfrågan i förhållande till den nya föreslagna bebyggelsen. 
Hur den befintliga bebyggelsen påverkas av järnvägen som ML tar upp är något 
som Trafikverket har tagit upp i sin järnvägsplan och i det fall fastigheter påverkas 
negativt har en dialog mellan Trafikverket och fastighetsägaren upprättats för att 
föreslå bullerdämpande åtgärder. Trafikverket behöver förhålla sig till Naturvårds-
verkets uppsatta regler.  
 
SH  
SH framför att de planerade kontorshusen är 9 meter högre framför Framnäsbacken 
och kommer skugga dom nedersta lägenheterna som kommer bli mörkare.  
  
Förvaltningens kommentar:  
Solljusstudier har tagits fram till granskningen och redovisas i planbeskrivningen. 
Det föreslagna kontorshuset har omarbetats och påverkan på befintlig bebyggelse 
är nu mindre. 
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Styrelsen för RRV, GLÖ 
Föreningen framför att förslaget innebär mycket hårdgjorda ytor, vilket är dåligt för 
den biologiska mångfalden och klimatet. Föreningen hänvisar till ett inslag i Veten-
skapens värld, 19 april 2021 angående detta. Föreningen framför vidare att under 
samrådstiden framfördes att träd som försvinner ska kompenseras med nya men en-
ligt föreningen går det inte att kompensera ett gammalt träd med ett nytt. Samman-
fattningsvis anser föreningen att det är för mycket bebyggelse, förlust av värdefull 
natur och att den bebyggelse som ändå ska byggas bör byggas i trä med hänvisning 
till klimatpåverkan. Avslutningsvis framför föreningen att minskad barriäreffekt är 
positivt men oavsett om förslaget genomförs eller inte kommer man inte ifrån barriä-
reffekt med tanke på tunneln.  
 
Förvaltningens kommentar:   
Inom arbetet med järnvägsplanen togs en utredning kring de övergripande konse-
kvenserna gällande påverkan på naturmiljö fram. En vidareutveckling av den pågår 
ett arbete där alla förutsättningar, både gällande järnvägens och bebyggelsens ge-
nomförande. Det ligger till grund för ett arbete om ekologisk kompensation för na-
turvärden som försvinner. I detta arbete kommer kompensationsåtgärder att identi-
fieras. 
 
Förvaltningen anser att projektet kommer att skapa nya rörelsemönster och nya för-
bättrade kopplingen till flera området som järnvägen idag är ett hinder för. 
 
Klimatberäkningar för byggnation inom kvartersmark kommer att genomföras i pro-
jekteringsskedet. 
 
TH 

TH motsätter sig planeringen av en förskola på Framnäsbacken. För det första, kom-
mer det medföra störande bullernivåer. För det andra, kommer förskolan byggas på 
befintlig vändplan vilket kommer påverka närboende. För det tredje innebär det att 
den befintliga lekplatsen måste rivas. För det fjärde, kommer skyddsvärda träd av-
verkas. TH föreslår att förskolan förläggs intill befintliga förskolor på Huvudstafäl-
tet istället. 
 
Vidare framför TH synpunkter angående planerat kontorshus utmed Frösundaleden 
och norr om järnvägen. För det första kommer kontoret byggas på mark med påtag-
liga naturvärden. För det andra kommer det föreslagna kontoret skugga befintliga 
hus och omvandla den öppna platsen till en sluten innergård. För det tredje kommer 
boende gå miste om kvällssol.  
  
TH lämnar även synpunkter på gatan ovanpå tunneln. För det första föreslås att den 
norra delen helt ersätts med park. Nuvarande bebyggelse nås då via Ankdammsgatan 
och den nya bebyggelsen kan angöras söderifrån. För det andra blir det billigare för 
kommunen att anlägga park än att bygga och underhålla gata. För det tredje, får nu-
varande och tillkommande boende mer tillgång till parkmiljöer. 
  
Förvaltningens kommentar:  
Kommunen bedömer att föreslagen placering av förskolan är väl avvägd då platsen 
lämpar sig väl för förskoleverksamhet i en naturlig och för barn utmanande miljö. 
Till granskningen har förskolan omformats så att den befintliga vändplanen inte på-
verkas av planförslaget. Lekplatsen vid änden av Framnäsbacken försvinner, och 
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ersätts av två andra lekplatser. Det kommer även att finnas nya lekmöjligheter söder 
om järnvägstunneln.  
  
Det norra kontorshuset intill Frösundaleden har bearbetats sedan samrådsförslaget 
och fått ett mindre fotavtryck, delvis lägre byggnadshöjd och längre avstånd till be-
fintlig bebyggelse. Det ger en större öppenhet jämfört med samrådsförslaget och 
kommer inte påverka bakomliggande i samma omfattning. 
  
Allmän plats ovanpå intunnlingen ska utformas som grönstråk och gångfartsom-
råde. Det kommer att vara få trafikrörelser, men nödvändiga för att nå bostädernas 
entréer som förläggs mot gatan. Entréer mot gatan är i vissa fall nödvändiga för att 
nå bostäderna och överhuvudtaget viktiga för stadsrummet. Förvaltningen anser att 
tillgång till grönområden, lekplatser och möjlighet att utöva idrottsaktiviteter kring 
området anses sammantaget som god även efter planförslagets genomförande.  
 
Verksamhetsutövare 1, Stora blå Kultur, AJ 
AJ framför att verksamheten är oroliga för hur parkeringen är tänkt att planeras. 
Verksamheten är beroende av egen parkering- och lastplats på gatan.  
  
Förvaltningens kommentar:  
Tillgång till parkering och inlastning vid Stora Blå Kultur kommer att säkerställas 
vid projektering och anläggandet av Ankdammsgatan.  
 
Verksamhetsutövare 2, Stora Blå kultur, CB 
CB framhåller att det är viktigt med en väl tilltagen lastplats utanför Stora Blås loka-
ler och detta även gäller under byggtiden. Vidare är parkeringsmöjligheter viktiga 
för verksamheten samt möjlighet till hämtning och lämning. 
  
Förvaltningens kommentar:  
Tillgång till parkering och inlastning vid Stora Blå Kultur kommer att säkerställas 
vid projektering och anläggandet av Ankdammsgatan. 
 
Verksamhetsutövare 3, Studiefrämjande, HG 
HG påpekar att det är viktigt att det finns så många parkeringsplatser som möjligt 
och att några är för fordon med handikapptillstånd. Att kunna lasta och lossa är vik-
tigt utanför entrén vid Studio32 samt att parkeringsplatsen utanför är viktig då den är 
till för personalen. 
  
Förvaltningens kommentar:  
Tillgång till parkeringar kommer att säkerställas vid projektering och anläggande 
av Ankdammsgatan.  
 
Verksamhetsutövare 4, Stora blå kultur, SL 
SL meddelar att det är viktigt att planera för en lastplats utanför Stora Blå Kultur på 
Ankdammsgatan. 
  
Förvaltningens kommentar:  
Tillgång till parkering och inlastning vid Stora Blå Kultur kommer att säkerställas 
vid projektering av Ankdammsgatan.  
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Verksamhetsutövare 5, Nytida, Stora blå kultur, A-KL 
A-KL framför att verksamheten för Stora Blå kultur behöver parkeringsplatser och 
lastzoner i närhet till entrén. Säkras inte detta framöver finns det risk att verksam-
heten behöver läggas ner. Dessutom bör det säkerställas under byggtiden att last-
zon/av- och påstigningszon samt parkeringsmöjligheter finnas för att verksamheten 
ska kunna fungera 
  
Förvaltningens kommentar:  
Tillgång till parkering och inlastning vid Stora Blå Kultur kommer att säkerställas 
vid projektering av Ankdammsgatan.  
 

Övriga 

  

Hyresgästföreningen  

Hyresgästföreningen (Hgf) önskar att 70 % av bostäderna som byggs är hyresrätter 
och till rimlig hyra så att även ungdomar kan komma in på bostadsmarknaden. Hgf 
vill att kommunen ställer krav på byggherrarna att utgå från ett upplägg som ger av-
sevärt billigare produktion utan att ge avkall på hållbar byggproduktion.  
  
Hgf framför att de vill att miljö- och klimatfrågorna bör behandlas genom hela pro-
cessen och att organisationen ska består av kompetenta miljökonsulter.  
  
Förvaltningens kommentar:  

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för detaljplanen. En utbyggnad i en-
lighet med detaljplanen bedöms innebära såväl positiva som negativa konsekvenser. 
De negativa konsekvenserna bedöms delvis kunna hanteras med olika typer av an-
passningar samt skydds- och förstärkningsåtgärder varför den sammanvägda bedöm-
ningen är att ett genomförande av detaljplanen kan ske med övervägande positiva 
konsekvenser för människors hälsa, säkerhet och miljön. De huvudsakliga slutsat-
serna av planförslagets konsekvenser är att det kan anses vara god hushållning att 
fortsätta använda den redan ianspråktagna marken inom planområdet för bebyg-
gelse. Planförslaget har utformats för att säkerställa anpassning till framtida klimat-
förändringar avseende skyfall och dagvattenhantering.  
 
Planering med bostäder och arbetsplatser i kollektivtrafiknära läge ger bra förutsätt-
ningar för hållbart resande, liksom själva utbyggnaden av Mälarbanan. Miljösystem 
som innebär en så liten klimatpåverkan som möjligt vid byggnation beslutas vid pro-
jektering och genomförande.  
 
Vilken upplåtelseform som de nya bostäderna ska ha är inget som regleras i detalj-
plan. 
 
AW 

Som boende i Brf Tomteboda 1 på Fogdevreten i Solna vill jag lämna mina syn-
punkter gällande ärende BND/2019:175 Utveckling längs Mälarbanan, eftersom bo-
stadsområdet är beläget väldigt nära Tomteboda bangård. 
  
Enligt information från Trafikverket och Solna stad planeras rangering av bygg-
material att ske, pga utvecklingen längs Mälarbanan, på Tomteboda bangård vid ca 
3-4 tillfällen under byggperioden. Dock är det oklart under hur många veckor eller 
månader detta kommer att pågå vid varje tillfälle eller vid vilken tid på dygnet. 
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Då alla sov- och vardagsrumsfönster i samtliga lägenheter i bostadsrättsföreningen 
vetter mot bangården, och vi redan idag är tungt belastade av buller från alla tågpas-
sager som sker på Tomteboda bangård, ber vi er att säkerställa att Naturvårdsverkets 
regler följs vad gäller buller. Detta är extra viktigt under nattetid. 
 
Förvaltningens kommentar:  
Att undvika olägenhet och att bibehålla framkomligheten under byggtiden är priori-
terat av staden. Planering av genomförandet kommer att ske senare i processen. 
Den första delen av utbyggnaden, som omfattar järnvägsanläggningen, kommer att 
planeras och genomföras av Trafikverket.  
  
En bullerutredning är framtagen för järnvägens utbyggnad i samband med Järn-
vägsplanens framtagande och avser buller som uppkommer med anledning av Tra-
fikverkets järnvägsanläggning. Ytterligare en bullerutredning är framtagen med an-
ledning av tillkommande bebyggelse i planförslaget. Dessa visar att med planerade 
bullerskyddsåtgärder kommer Naturvårdsverkets riktlinjer avseende buller att inne-
hållas. 
 
DA 

DA anser att förslaget är ett bra förslag som förbättrar området kring Huvudsta. Men 
framför att det också innebär ett problem att gång- och cykeltunneln under järnvägen 
försvinner. DA ser två möjliga lösningar, antingen att den bevaras eller att det byggs 
en ny strax öster om tunnelmynningen. Slutligen önskar DA att det byggs en västlig 
utgång från den nya pendeltågsstationen. 
  
Förvaltningens kommentar:  
Den undergång i Skytteholmstråket som finns idag försvinner då den med en bred-
dad järnvägsanläggning och föreslagen bebyggelse skulle blivit oacceptabelt lång 
och lågt liggande. Det skulle ha blivit en otrygg miljö. Istället skapas en övergång 
som i söder utformas med tillgänglig lutning och i norr utformas med trappa och 
hiss. Tillgängliga alternativ till trappan/hissen finns i den föreslagna gatustruk-
turen. För svar om den övergripande cykelstrukturen, se svar till Naturskyddsför-
eningen.  
 
Det planeras inte någon västlig utgång från den nya stationen i Huvudsta. Entré 
kommer att ske från Huvudstagatans bron. 
 
KB 

Att järnvägen ska byggas ut och är en sak. Men en sju till åtta meter hög överbygg-
nad!! Varför inte låta järnvägen gå under jord i stället? Det skulle ha betydligt 
mindre miljöpåverkan en nuvarande plan. Ni skriver att Mälarbanan läggs i tunnel. 
Det tycker jag är att förvränga verkligheten. Ni bygger en gigantisk ful överbygg-
nad. Dessutom frigörs det ingen yta som ni också skriver, eftersom hus inte kan 
byggas på överbyggnaden utan bredvid. Däremot tar ni av gröna ytor för att bygga 
väg och hus.  
Hur kan man idag tänka så tokigt som att göra en ny genomfartsled/väg för bilar. 
Solna är ökänt för att ha mycket biltrafik och många stora vägar och så planerar ni 
en till?  
Området mellan Hufvudsta gångtunnel och Huvudstafälten används flitigt av männi-
skor som promenerar eller cyklar. Barn kan gå själva längs promenadvägen till sina 
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fotbollsträningar. De små skogsdungarna innan Huvudstafältet har trots sin spar-
samma yta ett rikt djurliv med harar, fåglar, rådjur och även ett par rävar. 
Sedan förstår jag inte hur ni kan planera att bygga nya kontorsbyggnader. Redan nu 
står många kontorsytor tomma och så vill ni ta bort gröna ytor för att bygga nya kon-
tor.  
Jag blir så oerhört besviken på makthavare som bygger bort alla grönområden och 
tänker på biltrafiken och pengar i första hand. Snälla tänk om! 
 
Förvaltningens kommentar: 
Det finns ett antal givna förutsättningar som begränsar möjligheten att sänka ner 
järnvägen, bl.a att Mälarbanan i öster ligger på bro över Ostkustbanan och att spå-
ren har en minsta tillåten lutning. Det är därmed inte möjligt att sänka järnvägen 
mer än vad som föreslås. Barriärverkan av järnvägstunneln kommer att hanteras av 
den nya bebyggelsen. Passagen mellan Skytteholm och Huvudsta föreslås omformas. 
Den undergång som finns idag försvinner då den med en breddad järnvägsanlägg-
ning skulle blivit oacceptabelt lång och lågt liggande. Istället skapas en övergång 
som i söder utformas med tillgänglig lutning och i norr utformas med trappa och 
hiss. Alternativ till trappan/hissen finns i den föreslagna gatustrukturen med en ny 
lokalgata som skapas mellan tunneltaket och Framnäsbacken. Med det detaljplane-
förslaget ger det nya bebyggelseområdet en möjlighet att röra sig fritt och tillgäng-
ligt över en flera hundra meter lång sträcka som tidigare varit stängd i och med 
järnvägsanläggningen.  
  
Inom arbetet med järnvägsplanen togs en utredning kring de övergripande konse-
kvenserna gällande påverkan på naturmiljö fram. En vidareutveckling av den pågår 
ett arbete där alla förutsättningar, både gällande järnvägens och bebyggelsens ge-
nomförande. Det ligger till grund för ett arbete om ekologisk kompensation för na-
turvärden som försvinner. I detta arbete kommer kompensationsåtgärder att identi-
fieras. 
 
Förvaltningen anser att projektet kommer att skapa nya rörelsemönster och nya för-
bättrade kopplingen till flera området som järnvägen idag är ett hinder för. 
 
MN 

Jag bor på Fogdevreten 14 och är medlem i föreningens styrelse. Jag har nyligen fått 
information av Trafikverket och Solna stad att rangering av byggmaterial pga ut-
vecklingen längs Mälarbanan planeras att ske vid ca 3-4 tillfällen under byggperi-
oden. Det är aningen otydligt hur många veckor eller månader varje tillfälle planeras 
att pågå, eller vilken tid på dygnet rangeringen planeras att ske. En majoritet av sov- 
och vardagsrumsfönster vetter mot bangården så allt som sker på Tomteboda ban-
gård hörs hit. Så eftersom våra hus ligger så pass nära bangården, är det viktigt för 
att ni säkerställer att Naturvårdsverkets regler vad gäller buller följs, extra viktigt 
nattetid. 
 
Förvaltningens kommentar:  
Att undvika olägenhet och att bibehålla framkomligheten under byggtiden är priori-
terat av staden. Planering av genomförandet kommer att ske senare i processen. 
Den första delen av utbyggnaden, som omfattar järnvägsanläggningen, kommer att 
planeras och genomföras av Trafikverket.  
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En bullerutredning är framtagen för järnvägens utbyggnad i samband med Järn-
vägsplanens framtagande och avser buller som uppkommer med anledning av Tra-
fikverkets järnvägsanläggning. Ytterligare en bullerutredning är framtagen med an-
ledning av tillkommande bebyggelse i planförslaget. Dessa visar att med planerade 
bullerskyddsåtgärder kommer Naturvårdsverkets riktlinjer avseende buller att inne-
hållas. 
 
MP 

MP önskar en möjlighet att justera sträckningen för huvudcykelstråk 2 i samband 
med planarbetet”. MP har ett förslag på hur detta skulle genomföras. 
  
Förvaltningens kommentar:  
Huvudcykelstråk 2 berörs inte av planförslaget. Förvaltningen tar med förslaget in-
för framtiden. 
 

MS 
MS undrar hur analysen av rörelsemönstret under tunnel har genomförts, speciellt 
med tanke på barnvagnar, cykel och rörelsehindrade. MS frågar även vad som kom-
mer ersätta tunneln under ombyggnationen samt hur ett smidigt flöde ska garanteras 
efter byggnationen. MS anser att planförslaget ”effektivt kommer blockera fram-
komligheten mellan Huvudsta och Skytteholm”. Ett förslag som möjliggör smidig 
framkomlighet för transport med hjul, till exempel en zickzack gång/cykelbana 
uppåt men inte för brant där man åtminstone kan leda upp cykel vore nödvändig. 
  
Förvaltningens kommentar:  
I och med intunnlingen av järnvägen utgår den befintliga gång- och cykelpassagen 
under järnvägen. I planförslaget skapas istället en ny park som sluttar upp mot över-
byggnaden på den södra sidan och på den norra sidan anläggs en bred trappa och ett 
torg. Det nya sättet att röra sig över järnvägen i denna punkt blir mindre gent jämfört 
med dagens lösning. Alternativet till planförslagets övergång hade varit en djupare 
och längre tunnel än idag på grund av järnvägens intunnling. Detta alternativ valdes 
tidigt bort i planprocessen för att inte skapa en otrygg miljö och för att intunnlingens 
barriäreffekt inte skulle bli dramatisk. 
  
Under byggtiden kommer en temporär brolösning, ungefär i förlängningen av Nybo-
dagatan, ersätta tunneln som passage över järnvägen. Alternativen till den bron är 
de befintliga broarna längs Huvudstagatan och Frösundaleden. 
 
MT 

MT är boende på Fogdevreten efterfrågar information hur länge och under vilka ti-
der på dygnet rangering av byggmaterial planeras att ske. MT framför att kommunen 
säkerställer ”Naturvårdsverkets regler vad gäller buller” då alla sov- och vardagsrum 
vetter mot bangården.  
  
MT vill även upplysa om parkeringsbehovet vid Ankdammsgatan 32 där många har 
replokaler och verksamheten Stora blå måste ha tillgång till lastning och parkerings-
platser för att verksamheten ska fungera bra.  
  
Förvaltningens kommentar:  
Att undvika olägenhet och att bibehålla framkomligheten under byggtiden är priori-
terat av staden. Planering av genomförandet kommer att ske senare i processen. 
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Den första delen av utbyggnaden, som omfattar järnvägsanläggningen, kommer att 
planeras och genomföras av Trafikverket.  
  
En bullerutredning är framtagen för järnvägens utbyggnad i samband med Järn-
vägsplanens framtagande och avser buller som uppkommer med anledning av Tra-
fikverkets järnvägsanläggning. Ytterligare en bullerutredning är framtagen med an-
ledning av tillkommande bebyggelse i planförslaget. Dessa visar att med planerade 
bullerskyddsåtgärder kommer Naturvårdsverkets riktlinjer avseende buller att inne-
hållas.  
  
Parkering och inlastning för befintliga verksamheter, bland annat nämnda Stora 
Blå, längs med Ankdammsgatan finns med i planeringen.  
 

NF 

NF ställer sig frågande kring byggandet och behovet av nya kontor, med hänsyn till 
coronapandemin. Husen bör byggas på ett sådant sätt som inrymmer fler använd-
ningsområden exempelvis bostäder, skolor, idrott och föreningsliv. NF uppmanar att 
ta inspiration från ”Brooklyn Bridge Park” och skapa mer terrasser och aktiviteter, 
exempelvis för padel / tennis, skridskoåkning, badfontäner, hundrastgård, klätter-
vägg osv. NF framför att den nyligen renoverade Skytteholmsskolan är viktig att be-
vara då det planeras för så mycket nya bostäder. Planera och utveckla cykelbanor 
som kopplar på övriga cykelbanor i området. Bygg cykelställ under tak (det som 
byggts vid Västra skogens tunnelbana framförs som ett bra exempel). Slutligen 
framför NF att Solna stad bör skapa viltkorridorer för stadens djurliv. 
  
Förvaltningens kommentar:  
Inför planens granskningsskede fastställts användningen Bostäder och Centrum för 
Kvarter G. Användningen Kontor minskar därmed inom planområdet. I det omfor-
made Skytteholmstråket planeras terrasser och lekmöjligheter. Gång-och cykelstruk-
turen kommer att planeras om i delar och en trafikutredning har tagits fram under 
planarbetet. I trafikutredningen och i planbeskrivningen redovisas gång- och cykel-
strukturen. Cykelställ planeras i anslutning till pendeltågstationerna, dess lägen och 
utformning fastställs i senare skede. Ekologiska spridningskorridorer för vilda djur 
bedöms inte påverkas av planförslaget. Intunnlingen av järnvägen skapar nya möj-
ligheter för vilda djur att röra sig genom området. 
 
 

4. Samrådsmöte 
Under samrådsperioden anordnades två digitala samrådsmöten, 25 mars 2021 kl. 18 
och 15 april 2021 kl. 18.00. Alla som var intresserade var välkomna att deltaga. Vid 
tillfället i mars kom cirka 40 st digitala användare och i april kom cirka 30 st. Flera 
deltagare från Solna stad och Trafikverket fanns med för att svara på frågor om pro-
jektet. Frågorna handlade i huvudsak om järnvägens inverkan på närmiljön, rörelse-
mönster, påverkan på träd, behov av fler kontor, hur påverkas trafiken och hur lång 
tid är byggprocessen. Vid möten besvarades så många frågor som hanns med. För att 
alla skulle få svar på sina frågor sammanställdes alla frågor som kom in under de 
båda samrådsmötena och besvarades i ett dokument. Detta lades sedan upp på pro-
jektets hemsida. 
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5. Förändringar efter samrådet  
 

Delområde Väst 
 

• Planområdet har utökats något i nordväst och omfattar en större del av 
Ekensbergsvägen, fram till korsningen med Svetsarvägen. En mindre del av 
Sundbybergs kommun har inkluderats för att möjliggöra en kommungränsju-
stering.   

• Planområdet har även justerats i anslutning till Lokstallet. 
• Planbestämmelser gällande Lokstallet har omformulerats för att ge en bättre 

tydlighet.  
• Gräns för järnvägsmark har justerats, framförallt på järnvägsområdets södra 

sida där teknikhus fått ny placering och användningsgräns kring tråget juste-
rats. 

• Byggrätter inom kvartersmark, både norr och söder om järnvägen, har juste-
rats efter bearbetade byggnadsförslag. 
 

Delområde Mitt 
 

• Planområdet har utökats och omfattar fastigheten Huvudsta 3:27 och kring-
liggande parkmark. Syftet är att säkerställa skyfallshantering i området.  

• Planområdet har minskats vid Huvudstafältet och omfattar inte den befintliga 
fotbollsplanen pga. justerad skyfallslösning. 

• Den nya lokalgatan mellan Framnäsbacken och intunnlingen har fått en ge-
nare dragning och det innebär att planområdet utökats något och inkluderar 
nu en liten del av kv. Rudtorp. 

• Planområdet har utökats något mot Huvudstaleden för att skapa bättre bo-
stadskvarter och trafiklösning. 

• Kv. A har omformats med hänsyn till bakomliggande bebyggelse och det in-
nebär att intilliggande parkmark blivit större.  

• Kvarteret längs i öst (kv. G) är nu ett bostadskvarter. En av de två länkbygg-
naderna över intunnlingen har tagits bort.  

• Kv. J har förändrats volymmässigt för att ta hänsyn till nödvändiga lednings-
dragningar (u-område), anpassas med hänsyn till natur och befintlig bebyg-
gelse. 

• Planbestämmelser som säkerställer ljudmiljö, skyfallshantering och lednings-
rätter har justerats.  

• Utformnings- och utseendebestämmelser, samt utnyttjandebestämmelser har 
justerats. 

• Byggnadstekniska bestämmelser och skyddsbestämmelser har justerats.  
• Den allmänna hissen som tidigare fanns i kv. G har tagit bort från kvarteret 

och planeras som en del av trappan på norra sidan av intunnlingen. 
• En liten del parkmark har tagits bort och ersatts för att ge möjlighet till tek-

nikhuset tillhörande järnvägsanläggningen.  
• Teknikhuset tillhörande järnvägsanläggningen i området östra del har fått en 

specificerad byggrätt. 
• Generellt har byggrätter inom kvartersmark justerats efter bearbetade bebyg-

gelseförslag. 
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Delområde Öst 
 

• Intill befintlig nätstation inom fastigheten Huvudsta 3:27 har planområdet 
har utökats något för att omfatta en mindre del allmän plats med parkanvänd-
ning. 

• Ny användning för gång- och cykeltunnel under Huvudstagatans bron på 
dess norra sida har införts.  

• Området B-Bostad med u1-bestämmelse har utökats något österut. 
• Plankartan har kompletterats med flera u-områden för befintliga och tillkom-

mande ledningar. 
 
 
 
 
Alexander Fagerlund  Marcus Schramm 
Plan- och geodatachef  Planarkitekt 
 
 



BLADINDELNING

BLAD  1

Koordinatsystem Sweref 99 18.00

Höjdsystem RH2000

Mätklass II

Grundkarta

2022-02-23

Grundkartan upprättad av Solna kommun

genom utdrag och komplettering av

kommunens baskarta

Niklas Vevle

Kart & Mätningsingenjör

BETECKNINGAR

Trakt Fastighetsgräns

Kvartersgräns sammanfallande

med fastighetsgräns

Använd Kvartersgräns

Gräns för servitutsområde
serv

Gräns för ledningsrätt
Lr

Mark/gatuhöjd0,0

utgörs av takkontur

Byggnad, begränsningslinjen

utgörs av husliv
Byggnad, begränsningslinjen

Fastighetsbeteckningar4:1

JärnvägJärnväg

Ledningstunnel

Gemensamhetsanläggning
ga:1

Fastighetsgräns

Skala: 1:1000

Kartans originalstorlek: A1L

Svetsarvägen

Gränsgatan

Svetsarvägen

Smides
väg

en

Svetsarvägen

Tritonvägen

Ekensbergsvägen

Landsvägen

Rö
ntg

env
äge

n

Englundavägen

Cir
kus

grä
nd

Lr

Lr

Lr

serv

Lr

Lr

Lr

serv

serv

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

serv

serv

serv

Lr

Lr

Lr

serv

Lr

servser
v

serv

serv

Lr

Lr

Lr

serv

serv

Lr

serv

serv

serv

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

serv

2:8

4

2

SKYTTEHOLM

SMEDEN

1

4

3:6

9

2:20

S:9

11

2:21>4

3

2:10

SLIPAREN

1

2:21>3

SVETSAREN

2:9

2:8

FRÄSAREN

2:1>1

YRKET

SKYTTEHOLM

2:9

10

VERKMÄSTAREN

STENHÖGA

1

12

1

2:1

2:24

4

2

5

2:22

2:1>1

S 2 1

1Järnvägsgatan

N 6582400

N 6582500

N 6582600

N 6582700

N 6582800

N 6582900

280658828

5N 

F
a
b
ri
ks

g
rä

n
d

F
a
b
ri
ks

g
rä

n
d

T
a

TT

2808

1212122

18181818

181818

121212121211111121212

177177

7

58

T
a

T

12111

TTTTT
a

212

Bensinpumpen/Magasinete

212112121111121111221

+10.3

+10.8

+11.2

+11.5

+12.3

St
ati

on
 &

 gå
ng

- o
ch

 cy
ke

lbr
o

+11.5

+11.3

+13.2

+
1
1
.9

+10.6

Illustration trågkant

Illustration trågkant

Illustration trågkant

Illustration trågkant

+11.6

K P1

r1

k3

G
ATA2

P
1

G
ÅN

G

T1

T1

C

k3

a1

r1

k2k1

GATA
2

(G
ATA2

)

T2
(T1)

u1

q1

k2k1

(G
A
TA

2 )

T

2

(T1)

GATA
2

K
C

CJ K

T2
(T1)

T1

C
YKEL

e
1 15500

+42

+27.5

+27.5

+46.5

+27.5

+40

TORG

e
1 15500

KCP1

KC
P

1

GATA2

(T
1)

G
A
TA

2

f
4

(G
ATA

5)

G
ATA

2

b1

+2
0

f
5

b1

b1

G
ATA

2

+44

e
3

+59

IX

IV

IV

IV

V
II

XI

VII

II

e2

e2

e2

T2

(E
)

+20
f
9

T2
(G

ATA2
)

f1

X

+50

+38 +34

q1

r1

k2k1 k3

q2

G
A
T
A5

(G
ATA2

)

T2

e2

+44

VIII

e1 8000e1 8000

+44
IX

e
3

f
1

GATA4

e
1 15500

m1

m1m1

m
1

+20

+20

S
U

N
D

B
Y

B
E

R
G

S
O

L
N

A
 S

T
A

D

GATA2

(T2)

GATA2

T1(T1) (T1)

100 meter9080706040 503020100

Skala  1:1000 (A1)

Plan- och geodatachef

Alexander Fagerlund

Stadsdelen Huvudsta i Solna stad

Mälarbanan
Detaljplan för

Redogörelse efter program

Planbeskrivning

Program

Fastighetsförteckning

Utlåtande efter utställning

KF

BND

Beslutsdatum

Marcus Schramm

Planarkitekt

Miljökonsekvensbeskrivning

Samrådsredogörelse

Ärendebeteckning

Antagen

Laga kraft

Godkänd

Illustrationskarta

Plannummer

BND 2019:175

BLAD 1Granskningshandling, upprättad juni 2022
Utökat planförfarande

Illustration - Principsektion, järnvägsmark, spårvägstrafik och gata Skala  1:1000 (A1)

m
2

m
3

m3

+17

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

ParkPARK

HuvudgataGATA1

LokalgataGATA2

Gångfartsgata med ytor för planteringGATA3

Gata GATA4

AngöringsgataGATA5

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Tekniska anläggningarE

ElnätstationE1

PumpstationE2

IndustriJ

KontorK

ParkeringsgarageP1

SkolaS

FörskolaS1

JärnvägT1

SpårvägstrafikT2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning Marken får användas till fördröjning av vatten vid skyfall.

Mark och vegetation,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

20.8 Markens höjd över angivet nollplan

Stängsel och utfart,  4 kap. 9 §

Skyddsbarriär som är tätslutande mot mark ska finnas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 000 Största sammanlagda bruttoarea för byggnad ovan mark. Bruttoarea för komplement-

byggnader och underbyggda gårdar räknas ej. Tekniska installationer och förråd inom

vind under sadeltak räknas ej. Hisstopparoch tekniska installationer över taknivå räknas

ej. För våning vars golv ligger delvis under mark räknas del av våning som ligger inom

10 meter (mätt vinkelrätt från ytterväggens utsida) från yttervägg som inte gränsar mot 

annan byggnad och vid vilken golvet ligger i nivå med eller över anslutande marknivå.

VI Högsta antal våningar. Trapphus ovan takfotshöjd och entresol inom byggnader mot

GATA4 räknas ej som våning.

Marken får inte förses med byggnad

Marken får byggas under med garage och planteras om användning P1 anges. Endast

komplementbyggnad får uppföras till största sammanlagda byggnadsarea om 40 m2

inom fastigheten. Skärmtak till bostad och cykelparkering undantas.

+0.0
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan. Vind får ej inredas med bostäder.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan. Tekniska installationer, hisstoppar och

trapphus får uppföras över angiven nockhöjd med 4,5 meter och ha en utbredning om

max 20 % av takets yta och ska vara indragna minst 4 meter från fasadliv mot allmän

plats. Räcken med en höjd om max 1,5 meter får uppföras ovan angiven nockhöjd.

+0.0 Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan

Byggnadens användning,  4 kap. 11 § 1 st 2 p.

e2 Bottenvåning ska utgöras av lokaler för centrumverksamhet mot allmän plats. Minst 50 %

av fasadens längd mot allmän plats ska vara glasad med högsta tillåtna bröstningshöjd

80 cm över golvnivå. Entré ska placeras mot allmän plats.

e3 Största tillåtna BTA per våning över +20 meter över nollplanet får inte överstiga mer än

80 % av ytan inom egenskapsgräns.

Användning får ej utgöras av parkeringsgarage inom 5 meter från byggandens fasad mot gata. Undantag medges

för garage bakom sockel som är högst 1,5 meter hög över gata och garageinfart.

Bottenvåningarna mot GATA 4 ska inrymma minst en lokal för centrumändamål per kvarter.

Placering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Byggnad får placeras max 0,3 meter från GATA 3

p2 Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot GATA 2. Gäller ej intill prickmark.

p3 Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot GATA 4

p4 Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot GATA 2 och TORG

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Minst 50 % av fasadens totala längd i bottenvåning (första våning med golvnivå ovan mark) 

mot allmän plats ska vara glasad med högsta tillåtna bröstningshöjd 80 cm.  Entré ska

placeras mot allmän plats. Bestämmelsen gäller ej mot GATA 5.

f2 Nivå på gården ska vara högre än nivån på GATA 3 intill kvarteret men ej högre än 1,3

meter. Stängsel får endast uppföras med en max höjd om 1,2 meter och ska vara

genomsiktligt.

f3 Entré ska finnas mot GATA 2 och GATA 3

f4 Trappa eller passage ska uppföras för att möjliggöra gångtrafik genom kvarteret.

f5 Byggnad får endast placeras med en fri höjd ovan mark om minst 5 meter.

f6 Byggnad får endast placeras med en fri höjd ovan mark om minst 6 meter.

f7 Balkonger får kraga ut mer än 1,4 meter från fasadliv över denna yta

f8 Översta våningen ska vara indragen minst 2 meter från fasadliv mot allmän plats.

f9 Utöver angiven nockhöjd får länkbyggnad uppföras med en högsta nockhöjd om +50

meter från nollnivån med en högsta BTA om 50 m2 per våningsplan.

f10 Nivå på färdigt golv i bostäder som vetter mot GATA 4 och TORG får ej understiga 1

meter över nivå på mark på intilliggande allmän plats. Nivå på färdigt golv i bostäder

som vetter mot GATA 3 får ej understiga 0,8 meter över nivå på mark på intilliggande

allmän plats.

f11 Balkonger/burspråk får inte kraga ut mer än 0,6 meter från fasadliv mot GATA 2.

f12 Balkonger/burspråk får ej uppföras mot GATA 2. Undantag medges för balkonger på

en våning där frihöjd till underliggande mark ska vara minst 3,5 meter. ,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Inglasning av balkonger får endast ske där det finns tak över balkong.

Balkonger/burspråk som vetter mot GATA 3 ska placeras med en fri höjd ovan mark om minst 5 meter.

Balkonger/burspråk som vetter mot allmän plats ska placeras med en fri höjd ovan mark om minst 4 meter.

Balkonger/burspråk får kraga ut max 1,4 meter från fasadliv om ej annat anges.

Huvudentréer ska vändas mot allmän plats. Gäller ej skola.

Minst 50 % av varje bostadsgårds yta ska vara planterad eller gräsbelagd. Underbyggda gårdars bjälklag ska

kunna bära 0,8 meters jorddjup på minst 50 % av den underbyggda gårdsytan. Bostadsgård ska innehålla ytor för

rekreation och lek. Planteringsytor på komplementbyggnad eller skärmtak räknas ej

Nivå på färdigt golv i bostäder som vetter mot allmän plats får ej understiga 0,5 meter över nivå på mark på

intiliggande allmän plats, där ej annat anges.

Minst 50 % av fasadens totala längd i bottenvåning mot allmän plats ska vara

glasad med högsta tillåtna bröstningshöjd 1 meter över marknivå intilliggande allmän

plats. Fasad vid bostad i bottenvåning samt vid garageinfart räknas ej.

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Parkering under mark får byggas

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

n1 Naturmarken ska bevaras. Sprängning eller gjutning medges ej utöver mindre

förankringsåtgärder.  Bestämmelsen ska inte förhindra skötsel av vegetation och rimlig

gallring. Träd med stam om minst 40 cm i diameter vid 100 cm höjd får endast fällas om

det krävs av naturvårds- eller säkerhetsskäl. Förändring av markens nivå eller

genomsläpplighet får endast ske om skyddade träd enligt denna bestämmelse inte

skadas. Lekutrustning får uppföras.

21.4 Höjd på överkant tunnel som utgör gräns för järnvägsmark (T1) i höjdled,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart,  4 kap. 9 §

Utfartsförbud

Skydd av kulturvärden,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q1 Byggnaden är särskilt värdefull ut kulturhistorisk synpunkt och får inte förvanskas.

Ursprungliga byggnadsdelar ska bevaras såsom byggnadens tegelfasader med

mönstermurning, fönster, stensockel, skorsten, takstol och utvändiga byggnadsdelar i

trä. Nya entréer och fönster får endast tas upp i tidigare dörr- och fönsterlägen.

Byggnadens volym får inte ändras.

q2 Vändskiva, spår, växlar samt övrig tillhörig teknisk utrustning får inte förvanskas.

Kullersten under vändskivan samt den stenmur som omger vändskivan bevaras på

plats.

Rivningsförbud,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

r1 Byggnaden får inte rivas

Varsamhet,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k1 Byggnadens karaktärsdrag ska bibehållas. Sentida portar och fönster får ersättas med

nya mer anpassade till byggnadens originalutförande.

k2 Vid lagning av murverk ska ersättningsten ha samma kulör och utformning som befintligt

tegel. Förband och mönstermurning ska vara likadant som befintligt. Fogar ska vara lika

befintliga avseende bruk, kulör och utförande

k3 Utvändiga installationer ska placeras och utformas på ett sätt som inte förvanskar

byggnadens utseende.

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Byggnader och lägenheter samt eventuella bullerskydd ska utformas så att:

- i bostadslägenhet större än 35 m2 alla bostadsrum får högst 60 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad

eller minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70

dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden) och den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) (frifältsvärde)

vid fönster till lägenheter om högst 35 m2.

- gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och 50 dB(A) dygnsekvivalentnivå

(frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till bostäderna.

- enkelsidiga lägenheter om högst 35 m2 ska placeras där det är högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid

bostadsbyggnandens fasad.

- vibrationerna i byggnaden normalt inte överstiger 0,3 mm/s komfortvägd vibrationshastighet på grund av trafik.

- de totala maximala luftljudsnivåerna inomhus på grund av luft- och stomburet buller inte överskrider i bostäder 45

dB(A) eller om enbart stomburet buller förekommer högst 30 dB(A) respektive i kontor 50 dB(A) eller om enbart

stomburet buller förekommer högst 40 dB(A).

- den ekvivalenta ljudnivån blir högst 55 dB(A) på större delen av skolgårdar och högst 50 dB(A) på begränsad del,

pedagogisk uteyta.

m1 Trågkant ska skydda järnvägsanläggningen mot översvämning från skyfall med en mur.

För ny kontorsbebyggelse inom 30 meter samt för ny bostads- och centrumbebyggelse inom 50 meter från

Mälarbanans tråg eller tunnelmynning gäller följande:

- Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort

från järnvägen.

- Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en trygg sida, det vill säga bort från

Mälarbanan alternativt på byggnadernas tak.

- Fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i obrännbart material alternativt med konstruktion som

motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30.

- Fönster i fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i lägst

brandteknisk klass EW 30. Fönster tillåts vara öppningsbara.

För ny bostads- och centrumbebyggelse inom 30 meter från Frösundaleden eller Huvudstaleden gäller följande:

- Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort

från vägen.

- Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en trygg sida, det vill säga bort från

Frösundaleden eller Huvudstaleden, alternativt på byggnadernas tak.

- Fasader som vetter direkt mot Frösundaleden eller Huvudstaleden ska utföras i obrännbart material alternativt med 

konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30.

- Fönster i fasader som vetter direkt mot Frösundaleden eller Huvudstaleden ska utföras i lägst brandteknisk klass 

EW 30. Fönster tillåts vara öppningsbara.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 15 år från det att detaljplanen vinner laga kraft

Villkor för lov,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

a1 Utökad lovplikt gäller för utvändigt underhåll.

Skyddzon för järnvägskonstruktion gäller inom använding (T1). Tunneltaket ska beläggas med en markfyllnad som

har ett djup om minst 0,5 meter. Ingrepp i mark i form av schaktning, pålning, borrning, uppfyllnad och liknande får

inte ske som kan skada underliggande järnvägskonstruktion.

Villkor för startbesked,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

Föroreningar ska vara avhjälpta och/eller skyddsåtgärder vidtagits så att marken blir lämplig för avsett ändamål

innan startbesked för byggnation ges. Etappvis utbyggnad och sanering tillåts. 

Markreservat,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

u2 Markreservat för dagvattenledning.

u3 Markreservat för dagvattentunnel. Lägsta schaktdjup för byggnad är +10.0 meter.,  4 kap. 6

§

ILLUSTRATION
Illustrationslinje

Text Illustrationstext

INFORMATION

Som bottenvåning räknas våning i gatuplan under våning vars golv ligger minst 1,5 meter över marknivå.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

m2 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att de ej skadas eller

påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av +11,20 meter. Utrymme där människor

 vistas mer än tillfälligt ska ha färdigt golv och entréer ovan +11,20 meter. Infarter för fordon

ska ha golvnivå ovan +11,20 meter. Plushöjder avser över angivet nollplan.

m3 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att de ej skadas eller

påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av +10,70 meter. Utrymme där människor

 vistas mer än tillfälligt ska ha färdigt golv och entréer ovan +10,70 meter. Infarter för fordon

ska ha golvnivå ovan +10,70 meter. Plushöjder avser över angivet nollplan.

m4 Byggnader ska uppföras så att brandspridning till intilliggande byggnad ej är möjlig. 

Balkonger/burspråk får inte kraga ut mer än 0,6 meter från fasadliv mot GATA 4.
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

ParkPARK

HuvudgataGATA1

LokalgataGATA2

Gångfartsgata med ytor för planteringGATA3

Gata GATA4

AngöringsgataGATA5

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Tekniska anläggningarE

ElnätstationE1

PumpstationE2

IndustriJ

KontorK

ParkeringsgarageP1

SkolaS

FörskolaS1

JärnvägT1

SpårvägstrafikT2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning Marken får användas till fördröjning av vatten vid skyfall.

Mark och vegetation,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

20.8 Markens höjd över angivet nollplan

Stängsel och utfart,  4 kap. 9 §

Skyddsbarriär som är tätslutande mot mark ska finnas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 000 Största sammanlagda bruttoarea för byggnad ovan mark. Bruttoarea för komplement-

byggnader och underbyggda gårdar räknas ej. Tekniska installationer och förråd inom

vind under sadeltak räknas ej. Hisstopparoch tekniska installationer över taknivå räknas

ej. För våning vars golv ligger delvis under mark räknas del av våning som ligger inom

10 meter (mätt vinkelrätt från ytterväggens utsida) från yttervägg som inte gränsar mot 

annan byggnad och vid vilken golvet ligger i nivå med eller över anslutande marknivå.

VI Högsta antal våningar. Trapphus ovan takfotshöjd och entresol inom byggnader mot

GATA4 räknas ej som våning.

Marken får inte förses med byggnad

Marken får byggas under med garage och planteras om användning P1 anges. Endast

komplementbyggnad får uppföras till största sammanlagda byggnadsarea om 40 m2

inom fastigheten. Skärmtak till bostad och cykelparkering undantas.

+0.0
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan. Vind får ej inredas med bostäder.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan. Tekniska installationer, hisstoppar och

trapphus får uppföras över angiven nockhöjd med 4,5 meter och ha en utbredning om

max 20 % av takets yta och ska vara indragna minst 4 meter från fasadliv mot allmän

plats. Räcken med en höjd om max 1,5 meter får uppföras ovan angiven nockhöjd.

+0.0 Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan

Byggnadens användning,  4 kap. 11 § 1 st 2 p.

e2 Bottenvåning ska utgöras av lokaler för centrumverksamhet mot allmän plats. Minst 50 %

av fasadens längd mot allmän plats ska vara glasad med högsta tillåtna bröstningshöjd

80 cm över golvnivå. Entré ska placeras mot allmän plats.

e3 Största tillåtna BTA per våning över +20 meter över nollplanet får inte överstiga mer än

80 % av ytan inom egenskapsgräns.

Användning får ej utgöras av parkeringsgarage inom 5 meter från byggandens fasad mot gata. Undantag medges

för garage bakom sockel som är högst 1,5 meter hög över gata och garageinfart.

Bottenvåningarna mot GATA 4 ska inrymma minst en lokal för centrumändamål per kvarter.

Placering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Byggnad får placeras max 0,3 meter från GATA 3

p2 Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot GATA 2. Gäller ej intill prickmark.

p3 Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot GATA 4

p4 Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot GATA 2 och TORG

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Minst 50 % av fasadens totala längd i bottenvåning (första våning med golvnivå ovan mark) 

mot allmän plats ska vara glasad med högsta tillåtna bröstningshöjd 80 cm.  Entré ska

placeras mot allmän plats. Bestämmelsen gäller ej mot GATA 5.

f2 Nivå på gården ska vara högre än nivån på GATA 3 intill kvarteret men ej högre än 1,3

meter. Stängsel får endast uppföras med en max höjd om 1,2 meter och ska vara

genomsiktligt.

f3 Entré ska finnas mot GATA 2 och GATA 3

f4 Trappa eller passage ska uppföras för att möjliggöra gångtrafik genom kvarteret.

f5 Byggnad får endast placeras med en fri höjd ovan mark om minst 5 meter.

f6 Byggnad får endast placeras med en fri höjd ovan mark om minst 6 meter.

f7 Balkonger får kraga ut mer än 1,4 meter från fasadliv över denna yta

f8 Översta våningen ska vara indragen minst 2 meter från fasadliv mot allmän plats.

f9 Utöver angiven nockhöjd får länkbyggnad uppföras med en högsta nockhöjd om +50

meter från nollnivån med en högsta BTA om 50 m2 per våningsplan.

f10 Nivå på färdigt golv i bostäder som vetter mot GATA 4 och TORG får ej understiga 1

meter över nivå på mark på intilliggande allmän plats. Nivå på färdigt golv i bostäder

som vetter mot GATA 3 får ej understiga 0,8 meter över nivå på mark på intilliggande

allmän plats.

f11 Balkonger/burspråk får inte kraga ut mer än 0,6 meter från fasadliv mot GATA 2.

f12 Balkonger/burspråk får ej uppföras mot GATA 2. Undantag medges för balkonger på

en våning där frihöjd till underliggande mark ska vara minst 3,5 meter. ,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Inglasning av balkonger får endast ske där det finns tak över balkong.

Balkonger/burspråk som vetter mot GATA 3 ska placeras med en fri höjd ovan mark om minst 5 meter.

Balkonger/burspråk som vetter mot allmän plats ska placeras med en fri höjd ovan mark om minst 4 meter.

Balkonger/burspråk får kraga ut max 1,4 meter från fasadliv om ej annat anges.

Huvudentréer ska vändas mot allmän plats. Gäller ej skola.

Minst 50 % av varje bostadsgårds yta ska vara planterad eller gräsbelagd. Underbyggda gårdars bjälklag ska

kunna bära 0,8 meters jorddjup på minst 50 % av den underbyggda gårdsytan. Bostadsgård ska innehålla ytor för

rekreation och lek. Planteringsytor på komplementbyggnad eller skärmtak räknas ej

Nivå på färdigt golv i bostäder som vetter mot allmän plats får ej understiga 0,5 meter över nivå på mark på

intiliggande allmän plats, där ej annat anges.

Minst 50 % av fasadens totala längd i bottenvåning mot allmän plats ska vara

glasad med högsta tillåtna bröstningshöjd 1 meter över marknivå intilliggande allmän

plats. Fasad vid bostad i bottenvåning samt vid garageinfart räknas ej.

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Parkering under mark får byggas

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

n1 Naturmarken ska bevaras. Sprängning eller gjutning medges ej utöver mindre

förankringsåtgärder.  Bestämmelsen ska inte förhindra skötsel av vegetation och rimlig

gallring. Träd med stam om minst 40 cm i diameter vid 100 cm höjd får endast fällas om

det krävs av naturvårds- eller säkerhetsskäl. Förändring av markens nivå eller

genomsläpplighet får endast ske om skyddade träd enligt denna bestämmelse inte

skadas. Lekutrustning får uppföras.

21.4 Höjd på överkant tunnel som utgör gräns för järnvägsmark (T1) i höjdled,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart,  4 kap. 9 §

Utfartsförbud

Skydd av kulturvärden,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q1 Byggnaden är särskilt värdefull ut kulturhistorisk synpunkt och får inte förvanskas.

Ursprungliga byggnadsdelar ska bevaras såsom byggnadens tegelfasader med

mönstermurning, fönster, stensockel, skorsten, takstol och utvändiga byggnadsdelar i

trä. Nya entréer och fönster får endast tas upp i tidigare dörr- och fönsterlägen.

Byggnadens volym får inte ändras.

q2 Vändskiva, spår, växlar samt övrig tillhörig teknisk utrustning får inte förvanskas.

Kullersten under vändskivan samt den stenmur som omger vändskivan bevaras på

plats.

Rivningsförbud,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

r1 Byggnaden får inte rivas

Varsamhet,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k1 Byggnadens karaktärsdrag ska bibehållas. Sentida portar och fönster får ersättas med

nya mer anpassade till byggnadens originalutförande.

k2 Vid lagning av murverk ska ersättningsten ha samma kulör och utformning som befintligt

tegel. Förband och mönstermurning ska vara likadant som befintligt. Fogar ska vara lika

befintliga avseende bruk, kulör och utförande

k3 Utvändiga installationer ska placeras och utformas på ett sätt som inte förvanskar

byggnadens utseende.

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Byggnader och lägenheter samt eventuella bullerskydd ska utformas så att:

- i bostadslägenhet större än 35 m2 alla bostadsrum får högst 60 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad

eller minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70

dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden) och den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) (frifältsvärde)

vid fönster till lägenheter om högst 35 m2.

- gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och 50 dB(A) dygnsekvivalentnivå

(frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till bostäderna.

- enkelsidiga lägenheter om högst 35 m2 ska placeras där det är högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid

bostadsbyggnandens fasad.

- vibrationerna i byggnaden normalt inte överstiger 0,3 mm/s komfortvägd vibrationshastighet på grund av trafik.

- de totala maximala luftljudsnivåerna inomhus på grund av luft- och stomburet buller inte överskrider i bostäder 45

dB(A) eller om enbart stomburet buller förekommer högst 30 dB(A) respektive i kontor 50 dB(A) eller om enbart

stomburet buller förekommer högst 40 dB(A).

- den ekvivalenta ljudnivån blir högst 55 dB(A) på större delen av skolgårdar och högst 50 dB(A) på begränsad del,

pedagogisk uteyta.

m1 Trågkant ska skydda järnvägsanläggningen mot översvämning från skyfall med en mur.

För ny kontorsbebyggelse inom 30 meter samt för ny bostads- och centrumbebyggelse inom 50 meter från

Mälarbanans tråg eller tunnelmynning gäller följande:

- Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort

från järnvägen.

- Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en trygg sida, det vill säga bort från

Mälarbanan alternativt på byggnadernas tak.

- Fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i obrännbart material alternativt med konstruktion som

motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30.

- Fönster i fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i lägst

brandteknisk klass EW 30. Fönster tillåts vara öppningsbara.

För ny bostads- och centrumbebyggelse inom 30 meter från Frösundaleden eller Huvudstaleden gäller följande:

- Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort

från vägen.

- Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en trygg sida, det vill säga bort från

Frösundaleden eller Huvudstaleden, alternativt på byggnadernas tak.

- Fasader som vetter direkt mot Frösundaleden eller Huvudstaleden ska utföras i obrännbart material alternativt med 

konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30.

- Fönster i fasader som vetter direkt mot Frösundaleden eller Huvudstaleden ska utföras i lägst brandteknisk klass 

EW 30. Fönster tillåts vara öppningsbara.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 15 år från det att detaljplanen vinner laga kraft

Villkor för lov,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

a1 Utökad lovplikt gäller för utvändigt underhåll.

Skyddzon för järnvägskonstruktion gäller inom använding (T1). Tunneltaket ska beläggas med en markfyllnad som

har ett djup om minst 0,5 meter. Ingrepp i mark i form av schaktning, pålning, borrning, uppfyllnad och liknande får

inte ske som kan skada underliggande järnvägskonstruktion.

Villkor för startbesked,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

Föroreningar ska vara avhjälpta och/eller skyddsåtgärder vidtagits så att marken blir lämplig för avsett ändamål

innan startbesked för byggnation ges. Etappvis utbyggnad och sanering tillåts. 

Markreservat,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

u2 Markreservat för dagvattenledning.

u3 Markreservat för dagvattentunnel. Lägsta schaktdjup för byggnad är +10.0 meter.,  4 kap. 6

§

ILLUSTRATION
Illustrationslinje

Text Illustrationstext

INFORMATION

Som bottenvåning räknas våning i gatuplan under våning vars golv ligger minst 1,5 meter över marknivå.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

m2 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att de ej skadas eller

påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av +11,20 meter. Utrymme där människor

 vistas mer än tillfälligt ska ha färdigt golv och entréer ovan +11,20 meter. Infarter för fordon

ska ha golvnivå ovan +11,20 meter. Plushöjder avser över angivet nollplan.

m3 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att de ej skadas eller

påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av +10,70 meter. Utrymme där människor

 vistas mer än tillfälligt ska ha färdigt golv och entréer ovan +10,70 meter. Infarter för fordon

ska ha golvnivå ovan +10,70 meter. Plushöjder avser över angivet nollplan.

m4 Byggnader ska uppföras så att brandspridning till intilliggande byggnad ej är möjlig. 

Balkonger/burspråk får inte kraga ut mer än 0,6 meter från fasadliv mot GATA 4.
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22.2      

m4

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

ParkPARK

HuvudgataGATA1

LokalgataGATA2

Gångfartsgata med ytor för planteringGATA3

Gata GATA4

AngöringsgataGATA5

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Tekniska anläggningarE

ElnätstationE1

PumpstationE2

IndustriJ

KontorK

ParkeringsgarageP1

SkolaS

FörskolaS1

JärnvägT1

SpårvägstrafikT2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning Marken får användas till fördröjning av vatten vid skyfall.

Mark och vegetation,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

20.8 Markens höjd över angivet nollplan

Stängsel och utfart,  4 kap. 9 §

Skyddsbarriär som är tätslutande mot mark ska finnas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 000 Största sammanlagda bruttoarea för byggnad ovan mark. Bruttoarea för komplement-

byggnader och underbyggda gårdar räknas ej. Tekniska installationer och förråd inom

vind under sadeltak räknas ej. Hisstopparoch tekniska installationer över taknivå räknas

ej. För våning vars golv ligger delvis under mark räknas del av våning som ligger inom

10 meter (mätt vinkelrätt från ytterväggens utsida) från yttervägg som inte gränsar mot 

annan byggnad och vid vilken golvet ligger i nivå med eller över anslutande marknivå.

VI Högsta antal våningar. Trapphus ovan takfotshöjd och entresol inom byggnader mot

GATA4 räknas ej som våning.

Marken får inte förses med byggnad

Marken får byggas under med garage och planteras om användning P1 anges. Endast

komplementbyggnad får uppföras till största sammanlagda byggnadsarea om 40 m2

inom fastigheten. Skärmtak till bostad och cykelparkering undantas.

+0.0
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan. Vind får ej inredas med bostäder.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan. Tekniska installationer, hisstoppar och

trapphus får uppföras över angiven nockhöjd med 4,5 meter och ha en utbredning om

max 20 % av takets yta och ska vara indragna minst 4 meter från fasadliv mot allmän

plats. Räcken med en höjd om max 1,5 meter får uppföras ovan angiven nockhöjd.

+0.0 Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan

Byggnadens användning,  4 kap. 11 § 1 st 2 p.

e2 Bottenvåning ska utgöras av lokaler för centrumverksamhet mot allmän plats. Minst 50 %

av fasadens längd mot allmän plats ska vara glasad med högsta tillåtna bröstningshöjd

80 cm över golvnivå. Entré ska placeras mot allmän plats.

e3 Största tillåtna BTA per våning över +20 meter över nollplanet får inte överstiga mer än

80 % av ytan inom egenskapsgräns.

Användning får ej utgöras av parkeringsgarage inom 5 meter från byggandens fasad mot gata. Undantag medges

för garage bakom sockel som är högst 1,5 meter hög över gata och garageinfart.

Bottenvåningarna mot GATA 4 ska inrymma minst en lokal för centrumändamål per kvarter.

Placering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Byggnad får placeras max 0,3 meter från GATA 3

p2 Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot GATA 2. Gäller ej intill prickmark.

p3 Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot GATA 4

p4 Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot GATA 2 och TORG

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Minst 50 % av fasadens totala längd i bottenvåning (första våning med golvnivå ovan mark) 

mot allmän plats ska vara glasad med högsta tillåtna bröstningshöjd 80 cm.  Entré ska

placeras mot allmän plats. Bestämmelsen gäller ej mot GATA 5.

f2 Nivå på gården ska vara högre än nivån på GATA 3 intill kvarteret men ej högre än 1,3

meter. Stängsel får endast uppföras med en max höjd om 1,2 meter och ska vara

genomsiktligt.

f3 Entré ska finnas mot GATA 2 och GATA 3

f4 Trappa eller passage ska uppföras för att möjliggöra gångtrafik genom kvarteret.

f5 Byggnad får endast placeras med en fri höjd ovan mark om minst 5 meter.

f6 Byggnad får endast placeras med en fri höjd ovan mark om minst 6 meter.

f7 Balkonger får kraga ut mer än 1,4 meter från fasadliv över denna yta

f8 Översta våningen ska vara indragen minst 2 meter från fasadliv mot allmän plats.

f9 Utöver angiven nockhöjd får länkbyggnad uppföras med en högsta nockhöjd om +50

meter från nollnivån med en högsta BTA om 50 m2 per våningsplan.

f10 Nivå på färdigt golv i bostäder som vetter mot GATA 4 och TORG får ej understiga 1

meter över nivå på mark på intilliggande allmän plats. Nivå på färdigt golv i bostäder

som vetter mot GATA 3 får ej understiga 0,8 meter över nivå på mark på intilliggande

allmän plats.

f11 Balkonger/burspråk får inte kraga ut mer än 0,6 meter från fasadliv mot GATA 2.

f12 Balkonger/burspråk får ej uppföras mot GATA 2. Undantag medges för balkonger på

en våning där frihöjd till underliggande mark ska vara minst 3,5 meter. ,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Inglasning av balkonger får endast ske där det finns tak över balkong.

Balkonger/burspråk som vetter mot GATA 3 ska placeras med en fri höjd ovan mark om minst 5 meter.

Balkonger/burspråk som vetter mot allmän plats ska placeras med en fri höjd ovan mark om minst 4 meter.

Balkonger/burspråk får kraga ut max 1,4 meter från fasadliv om ej annat anges.

Huvudentréer ska vändas mot allmän plats. Gäller ej skola.

Minst 50 % av varje bostadsgårds yta ska vara planterad eller gräsbelagd. Underbyggda gårdars bjälklag ska

kunna bära 0,8 meters jorddjup på minst 50 % av den underbyggda gårdsytan. Bostadsgård ska innehålla ytor för

rekreation och lek. Planteringsytor på komplementbyggnad eller skärmtak räknas ej

Nivå på färdigt golv i bostäder som vetter mot allmän plats får ej understiga 0,5 meter över nivå på mark på

intiliggande allmän plats, där ej annat anges.

Minst 50 % av fasadens totala längd i bottenvåning mot allmän plats ska vara

glasad med högsta tillåtna bröstningshöjd 1 meter över marknivå intilliggande allmän

plats. Fasad vid bostad i bottenvåning samt vid garageinfart räknas ej.

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Parkering under mark får byggas

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

n1 Naturmarken ska bevaras. Sprängning eller gjutning medges ej utöver mindre

förankringsåtgärder.  Bestämmelsen ska inte förhindra skötsel av vegetation och rimlig

gallring. Träd med stam om minst 40 cm i diameter vid 100 cm höjd får endast fällas om

det krävs av naturvårds- eller säkerhetsskäl. Förändring av markens nivå eller

genomsläpplighet får endast ske om skyddade träd enligt denna bestämmelse inte

skadas. Lekutrustning får uppföras.

21.4 Höjd på överkant tunnel som utgör gräns för järnvägsmark (T1) i höjdled,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart,  4 kap. 9 §

Utfartsförbud

Skydd av kulturvärden,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q1 Byggnaden är särskilt värdefull ut kulturhistorisk synpunkt och får inte förvanskas.

Ursprungliga byggnadsdelar ska bevaras såsom byggnadens tegelfasader med

mönstermurning, fönster, stensockel, skorsten, takstol och utvändiga byggnadsdelar i

trä. Nya entréer och fönster får endast tas upp i tidigare dörr- och fönsterlägen.

Byggnadens volym får inte ändras.

q2 Vändskiva, spår, växlar samt övrig tillhörig teknisk utrustning får inte förvanskas.

Kullersten under vändskivan samt den stenmur som omger vändskivan bevaras på

plats.

Rivningsförbud,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

r1 Byggnaden får inte rivas

Varsamhet,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k1 Byggnadens karaktärsdrag ska bibehållas. Sentida portar och fönster får ersättas med

nya mer anpassade till byggnadens originalutförande.

k2 Vid lagning av murverk ska ersättningsten ha samma kulör och utformning som befintligt

tegel. Förband och mönstermurning ska vara likadant som befintligt. Fogar ska vara lika

befintliga avseende bruk, kulör och utförande

k3 Utvändiga installationer ska placeras och utformas på ett sätt som inte förvanskar

byggnadens utseende.

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Byggnader och lägenheter samt eventuella bullerskydd ska utformas så att:

- i bostadslägenhet större än 35 m2 alla bostadsrum får högst 60 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad

eller minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70

dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden) och den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) (frifältsvärde)

vid fönster till lägenheter om högst 35 m2.

- gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och 50 dB(A) dygnsekvivalentnivå

(frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till bostäderna.

- enkelsidiga lägenheter om högst 35 m2 ska placeras där det är högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid

bostadsbyggnandens fasad.

- vibrationerna i byggnaden normalt inte överstiger 0,3 mm/s komfortvägd vibrationshastighet på grund av trafik.

- de totala maximala luftljudsnivåerna inomhus på grund av luft- och stomburet buller inte överskrider i bostäder 45

dB(A) eller om enbart stomburet buller förekommer högst 30 dB(A) respektive i kontor 50 dB(A) eller om enbart

stomburet buller förekommer högst 40 dB(A).

- den ekvivalenta ljudnivån blir högst 55 dB(A) på större delen av skolgårdar och högst 50 dB(A) på begränsad del,

pedagogisk uteyta.

m1 Trågkant ska skydda järnvägsanläggningen mot översvämning från skyfall med en mur.

För ny kontorsbebyggelse inom 30 meter samt för ny bostads- och centrumbebyggelse inom 50 meter från

Mälarbanans tråg eller tunnelmynning gäller följande:

- Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort

från järnvägen.

- Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en trygg sida, det vill säga bort från

Mälarbanan alternativt på byggnadernas tak.

- Fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i obrännbart material alternativt med konstruktion som

motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30.

- Fönster i fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i lägst

brandteknisk klass EW 30. Fönster tillåts vara öppningsbara.

För ny bostads- och centrumbebyggelse inom 30 meter från Frösundaleden eller Huvudstaleden gäller följande:

- Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort

från vägen.

- Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en trygg sida, det vill säga bort från

Frösundaleden eller Huvudstaleden, alternativt på byggnadernas tak.

- Fasader som vetter direkt mot Frösundaleden eller Huvudstaleden ska utföras i obrännbart material alternativt med 

konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30.

- Fönster i fasader som vetter direkt mot Frösundaleden eller Huvudstaleden ska utföras i lägst brandteknisk klass 

EW 30. Fönster tillåts vara öppningsbara.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 15 år från det att detaljplanen vinner laga kraft

Villkor för lov,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

a1 Utökad lovplikt gäller för utvändigt underhåll.

Skyddzon för järnvägskonstruktion gäller inom använding (T1). Tunneltaket ska beläggas med en markfyllnad som

har ett djup om minst 0,5 meter. Ingrepp i mark i form av schaktning, pålning, borrning, uppfyllnad och liknande får

inte ske som kan skada underliggande järnvägskonstruktion.

Villkor för startbesked,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

Föroreningar ska vara avhjälpta och/eller skyddsåtgärder vidtagits så att marken blir lämplig för avsett ändamål

innan startbesked för byggnation ges. Etappvis utbyggnad och sanering tillåts. 

Markreservat,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

u2 Markreservat för dagvattenledning.

u3 Markreservat för dagvattentunnel. Lägsta schaktdjup för byggnad är +10.0 meter.,  4 kap. 6

§

ILLUSTRATION
Illustrationslinje

Text Illustrationstext

INFORMATION

Som bottenvåning räknas våning i gatuplan under våning vars golv ligger minst 1,5 meter över marknivå.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

m2 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att de ej skadas eller

påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av +11,20 meter. Utrymme där människor

 vistas mer än tillfälligt ska ha färdigt golv och entréer ovan +11,20 meter. Infarter för fordon

ska ha golvnivå ovan +11,20 meter. Plushöjder avser över angivet nollplan.

m3 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att de ej skadas eller

påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av +10,70 meter. Utrymme där människor

 vistas mer än tillfälligt ska ha färdigt golv och entréer ovan +10,70 meter. Infarter för fordon

ska ha golvnivå ovan +10,70 meter. Plushöjder avser över angivet nollplan.

m4 Byggnader ska uppföras så att brandspridning till intilliggande byggnad ej är möjlig. 

Balkonger/burspråk får inte kraga ut mer än 0,6 meter från fasadliv mot GATA 4.
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Förord 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till 
detaljplan för Mälarbanan inför granskningen av detaljplanen. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en högre kapacitet på och 
tillgänglighet till Mälarbanan och samtidigt utveckla en levande och 
integrerad stadsmiljö kring järnvägen.  

MKB:n har upprättats av Iterio AB på uppdrag av AIX Arkitekter 
och Solna stad. Flera underlagsutredningar som har upprättats inom 
ramen för MKB-arbetet har legat till grund för bedömningar och 
analyser i denna, bland annat markundersökning, naturinventering, 
Kulturmiljöanalys, landskapsanalys, skyfallsanalys, 
dagvattenutredning, PM Luftföroreningar, bullerutredning och 
riskanalys.  

Miljöbedömningen har utförts integrerat med planarbetet därför har 
miljöfrågorna i flera avseenden fått vara med och påverka 
utformningen av den nya detaljplanen. Denna version av MKBn har 
upprättats inför granskning av detaljplanen våren 2022. 

Stockholm 2022-06-17 

 

Medverkande konsulter:  

Uppdragsledare och kvalitetsansvarig: Pernilla Troberg 

Bitr. uppdragsledare: Maria Bergslind 

Handläggare: Maria Bergslind, Jenny Jonsson, Johanna Pierre 

Underlagsutredningar: Brandskyddslaget, ÅkerlöfHallin 
Akustik AB, WRS, Tyrens, SLB Analys, ELU, Iterio. 

Bilderna på framsidan kommer från AIX Arkitekter. 
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Sammanfattning 
Bakgrund 
Planen syftar till att möjliggöra en högre kapacitet på och tillgänglighet 
till Mälarbanan och samtidigt utveckla en levande och integrerad 
stadsmiljö kring järnvägen. Mälarbanan har alltid utgjort en fysisk 
barriär genom kommunen. Planen syftar till att såväl nyttan av 
järnvägen för boende och verksamma i kommunen ska öka genom 
högre kapacitet och fler stationer, samtidigt som dess barriärverkan 
ska minska genom att den byggs in i stadsmiljön.  

Planen syftar till att de nya stadsmiljöer som möjliggörs ska vara 
integrerade med sin omgivning. Detta genom att gatustrukturen är 
finmaskig och kopplas ihop med och kompletterar omgivande 
gatustruktur, att viktiga gröna stråk behålls samt att nivåskillnader som 
uppstår hanteras så att de blir mjuka eller genom att byggnader länkar 
mellan olika nivåer. Detaljplanen har bedömts kunna innebära 
betydande miljöpåverkan och därmed har denna miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) genomförts.  

Mälarbanans spårutbyggnad, stationsbyggnader och överdäckningen 
omfattas av en järnvägsplan med tillhörande MKB. Konsekvenser 
som följer av järnvägsplanens åtaganden och som har utretts inom 
ramen för den MKB:n kommer inte att utredas inom detaljplanens 
miljöbedömning. Den senare kommer främst studera konsekvenserna 
av kommunens planläggning för ny bebyggelse och tillhörande 
infrastruktur såsom gator och parker. Hur befintlig angränsande park- 
och naturmark samt bebyggelse påverkas av detaljplanen kommer 
också belysas.   

Nedan sammanfattas konsekvenserna som uppstår till följd av 
detaljplanens genomförande. 

Konsekvenser med risk för betydande miljöpåverkan 

Stads- och landskapsbild  
I Solna finns en rik kulturhistoria, med bland annat ett mycket stort 
antal kulturminnen och miljöer av olika slag och enskilda epoker. Det 
aktuella planområdet har sedan järnvägens tillkomst i huvudsak inrymt 
järnvägsspår samt spåranknutna vallar, bankar, tunnlar och viadukter. 
Järnvägen är planområdets mest dominanta element, både ur ett 
fysiskt landskapsperspektiv och funktionellt. All samhällsbildning i 
närområdet härrör direkt till järnvägens sträckning och den utgör 
genom historien en tydlig ryggrad som lett fram till både 
småhusområden och industrier. Intill planområdet är det storskalig 
bebyggelse i form av flerfamiljshus, serviceanläggningar och 
trafiksystem av olika slag. Solna ingår idag ett tätbebyggt modernt 
storstadsområde.  

Detaljplanen medför att järnvägen inte längre kommer vara central i 
de delar av planområdet där den överdäckas. Detta kan ses som en 
negativ konsekvens för stadsbilden, främst ur kulturmiljöaspekt, i och 
med intunnlingen och den nya bebyggelsens påverkan på siktlinjer och 
visuella samband i alla riktningar samt att den idag öppna dalgången 
sluts. Spårutbyggnaden och intunnlingens konsekvenser har utretts 
inom ramen för järnvägsplanen med tillhörande MKB. Det är 
samtidigt positivt att man länkar samman olika stadsdelar med hjälp 
av överdäckningen och på så vis tar bort en del av den barriär som 
järnvägen innebär i landskapet, samt att det obebyggda området söder 
om spåret tas i bruk.  
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Naturmiljö 
Naturvärden och ekologiska spridningssamband som påverkas är dels 
kopplade till förlust av enskilda skyddsvärda träd samt alléträd, dels till 
att delar av mindre skogspartier bebyggs. Inom området kommer 
totalt sett många träd att tas ned. En stor del förvinner till följd av 
järnvägsplanens åtgärder, men även detaljplanens bebyggelse innebär 
att skyddsvärda träd, däribland ekar, försvinner. Lokalt uppstår en 
negativ påverkan av att flera ekar samt andra värdefulla träd tas ned, 
och härmed bedöms områdets ekologiska värden försvagas. Även om 
ambitionen är att skapa nya grönytor samt planerar träd i det nya 
bebyggelseområdet, så innebär planförslaget negativa konsekvenser. 
De nya grönytorna och de nya träden kan i viss mån hjälpa till att 
upprätthålla det gröna sambandet mellan Huvudsta och Skytteholm. 
 
Den sammantagna förlusten av naturmark och värdefulla träd innebär 
i första hand negativa lokala konsekvenser för naturmiljön. 
Bedömningen är att även grönstruktur som ingår i spridningssamband 
av kommunal betydelse kan påverkas negativt av den sammantagna 
påverkan som detaljplanen och järnvägsplanen för Mälarbanan 
tillsammans har för naturmiljön i området.   

Eftersom de kumulativa konsekvenserna av detaljplanen och 
järnvägsplanen blir relativt omfattande inom planområdet och i denna 
del av Solna, sett till den sammanvägda förlusten av träd och 
naturmark, utreds just nu möjliga kompensationsåtgärder. Det är svårt 
att ersätta träd som tas ned med tillräckligt många nya inom 
planområdet. Ytan är begränsad och ovanpå tunneltaket finns 
begränsningar kopplat till laster och dräningeringsskikt osv. Härmed 
kommer kompensationsåtgärder utanför planområdet och kanske i 
helt andra delar av kommunen bli aktuella för att långsiktigt kunna 
kompensera för förlusten samt erbjuda nya rekreations- och 
naturvärden.  
 

Även flytt av träd inom området kommer att utredas vidare som en 
möjlig kompensationsåtgärd tillsammans med en arborist (trädexpert). 
De äldsta träden är svåra att flytta då de sällan överlever, medan yngre 
och medelålders träd har större chanser att överleva en flytt. 
Ytterligare exempel på kompensationsåtgärder som kan bli aktuella 
inom och på andra platser i Solna och som utreds är tillskapande av 
nya brynzoner, nya trädplanteringar, mulmholkar, fladdermusholkar, 
nya planteringar med fokus på ekosystemtjänsten pollination, 
småvatten etcetera.  

Dagvatten 
Med framtida exploatering förväntas hårdgörningsgraden i området 
minska något från 0,50 till 0,43. Stadens dagvattenstrategi och 
åtgärdsnivå innebär att fördröjning och rening av motsvarande 20 mm 
nederbörd ska ske från hårdgjorda ytor i så kallade LOD-lösningar.  

Grönstråket på tunneltaket utformas nedsänkt i landskapet vilket gör 
att den tillfälligt kan översvämmas vid kraftiga regn. Vid normal 
nederbörd avvattnas alla hårdgjorda ytor mot nedsänkta växtbäddar 
som löper mellan grönstråket och gatan. 

På övrig allmän platsmark hanteras dagvatten framför allt genom att 
leda det till trädplanterade i skelettjord och kompletteras med 
nedsänkta växtbäddar och infiltration i nedsänkt grönyta. Där dessa 
inte kan anläggas, exempelvis på grund av platsbrist, föreslås 
makadamdiken. 

Inom bostadskvarteren kan takytor avvattnas mot nedsänkta 
växtbäddar på innergården, vilka integreras med övriga ytor och 
grönska. Takvatten kan även omhändertas i växtbäddar placerade på 
terrasstak och i intensiva och extensiva gröna tak. Vissa 
bostadskvarter kommer förses med upphöjda växtbäddar intill 
husfasad på förgårdsmark ut mot lokalgator. 
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Inom kontorsområden kan också nedsänkta växtbäddar användas 
tillsammans gröna tak för att omhänderta dagvattnet. I ett fall 
kompletteras dagvattenhanteringen med ett underjordiskt magasin. 

Detta minskar det dimensionerande flödet från området med drygt 
hälften, från 114 l/s/ha (exklusive klimatfaktor) till 55 l/s/ha 
(inklusive klimatfaktor). Även föroreningsbelastningen för alla 
studerade parametrar (närsalter, tungmetaller, partiklar) förväntas 
minska jämfört med nuvarande situation på recipienten Ulvsundasjön. 

Med föreslagna dagvattenåtgärder beräknas det dimensionerande 10-
årsflödet minska med hälften. Dessutom förväntas transporten av 
föroreningar och närsalter till ytvattenrecipienten Ulvsundasjön 
minska. Därigenom bedöms inte planen bidra till att försämra 
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för Ulvsundasjön, 
utan tvärtom till att möjligheterna förbättras. 

Skyfall 
Idag finns viss problematik i delar av planområdet där vatten blir 
stående, vilket kommer gå att åtgärdas i samband med den kommande 
exploateringen. Inom planområdet har både ytliga och underjordiska 
skyfallsåtgärder föreslagits.  

Resultat från skyfallsmodellen visar att de planerade åtgärderna har en 
positiv effekt och hjälper att begränsa översvämningsrisker både inom 
planområdet och utanför planområdet. Åtgärderna har planerats för 
att skydda framtida bebyggelse och samhällsviktiga verksamheter mot 
översvämningar samt för att säkerställa att översvämningsrisker inte 
ökar vid befintlig bebyggelse. Framkomlighet till och från 
planområdet säkerställs dessutom med de planerade 
skyfallsåtgärderna. Åtgärdsförslagen behöver fördjupas i det 

kommande projekteringsarbetet, för att klimatanpassa planområdet 
och minimera översvämningsrisker.  

Risk och säkerhet 
Planförslaget innebär att eventuella olyckor både på Mälarbanan och 
Frösundaleden kan påverka planerad bebyggelse. Störst bidrag till 
risknivån innebär olyckor som leder till läckage och antändning av 
brännbara gaser. Åtgärder för att minska påverkan från dessa olyckor 
kommer därför vidtas.  

Förväntad riskbild efter implementering av föreslagna skyddsåtgärder 
är att detaljplanen på ett tillfredställande sätt har hanterat de riskkällor 
som kan innebära en risk för människors säkerhet och hälsa. 

Genom olika alternativa lösningar på de olika delsträckorna kommer 
en optimal magnetfältsreducering att uppnås. Detta innebär i västra 
delen av planområdet (tråget genom Solna Business Park) och i 
mellersta delen av planområdet (Huvudstatunneln) att 
magnetfältsvärden som överskrider ett årsmedelvärde på 0,4 µT 
endast sker direkt ovanför tunneln/tråget (på en höjd av 10 meter). 
Direkt ovanpå tunneln planeras inte för några byggnader eller 
aktiviteter som innebär stadigvarande vistelse. Utifrån detta görs 
bedömningen att magnetfältsnivåer kommer att underskrida 
rekommenderade årsmedelvärden för de byggnader som ingår i 
planförslaget.  

Övriga miljökonsekvenser 

Kulturmiljö 
Ett antal byggnader angränsande till planområdet är utpekade i Solna 
stads kulturminnesvårdsprogram. Järnvägen i sig har även ett mycket 
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högt kulturhistoriskt värde, men även tillhörande komponenter så 
som stenmurar, stensättningar, broar och liknande anläggningar har 
ett kulturhistoriskt värde. Inga utpekade kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader kommer att påverkas av detaljplanen. De negativa 
konsekvenserna för kulturmiljön är främst kopplade till de 
förändringar som följer av intunnlingen av järnvägen och den 
planerade bebyggelsen i mellersta delen av planområdet vid 
stadsdelarna Huvudsta/Skytteholm. Konsekvenserna av den utbyggda 
spåranläggningen och intunnlingen har utretts inom ramen för den 
MKB som tagits fram till järnvägsplanen. 

Komponenter som idag bidrar till läsbarheten av det kulturhistoriska 
sammanhang som finns i området, i anslutning till järnvägen, samt 
enskilda utpekade värden och strukturer som är kopplade till 
områdets stadsplanehistoria påverkas negativt av förändringen av 
området. De planerade pendeltågsstationerna i Huvudsta och Solna 
Business Park kommer inte att medföra några negativa konsekvenser 
för kulturmiljön. Stationen i Huvudsta bedöms snarare stärka och 
förtydliga järnvägens betydelse i området.  

Buller 
Planområdet är idag utsatt för höga bullernivåer, och även vibrationer 
från främst järnvägen. En utbyggnad av Mälarbanan innebär även mer 
trafik på järnvägen i förhållande till dagens trafikmängder. Buller 
förekommer även från vägtrafik från främst Frösundaleden och 
Huvudstaleden, i anslutning till planområdet. Framtagen 
bullerutredning visar att de nya bostäderna, med vissa anpassningar 
och skyddsåtgärder, kan få acceptabel eller god ljudkvalitet. Detta 
förutsatt att lämplig lägenhetsutformning med tyst sida tillskapas 
tillsammans med anpassade bullerdämpande åtgärder där så behövs. 

Bullerdämpande åtgärder kan vara ljudisolerade fönster och fasader, 
ljudabsorbenter på balkonger och i de fall det behövs går det att 
använda sig av specialfönster som i vädringsöppet läge ger samma 
trafikbullernivåer inomhus, trots över 65 dB(A) ute. Trots 
anpassningar och åtgärder går det inte att utesluta att enstaka framtida 
boende kan komma att uppleva bullret som en olägenhet.  

Luft 
Delar av planområdet är utsatt för högt trafikerade vägar och 
luftkvaliteten kan därmed komma att påverkas i delar av planområdet. 
Sammantaget bedöms miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO2) 
klaras i hela planområdet år 2040 med god marginal. De förändringar 
och tillkommande bebyggelse som detaljplanen medför inte heller att 
miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids inom planområdet i 
utbyggnadsalternativet år 2040. Utsatta platser i planområdet är främst 
längs Huvudstaleden/ Frösundaleden samt där Ekensbergsvägen 
korsar Mälarbanan. Inom fortsatt planarbete säkerställs att 
detaljplanen inte medför att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 

Förorenad mark 
Detaljplaneområdet utgörs till stora delar av markområden som 
tidigare nyttjats för industriella miljöfarliga verksamheter som ska 
omvandlas till kontors- och bostadskvarter.  

Miljötekniska undersökningar i jord och grundvatten har påvisat 
förekomst av föroreningar både från tidigare verksamheter och i 
fyllnadsmassor med okänt ursprung. Vid de platser där förhöjda 
föroreningshalter påträffats som kräver en åtgärd förekommer dessa 
nästan uteslutande i ytliga jordlager (cirka 0-2 meter under markytan). 
Dessa föroreningar kommer att kunna åtgärdas med relativt enkla 
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saneringsmetoder såsom jordschakt. Inga omfattande föroreningar i 
grundvatten har identifierats.   

Det finns därmed goda förutsättningar för att genomföra den 
exploatering som planförslaget innefattar utifrån föroreningsbilden. 
Genomförande av planförslaget bedöms också innebära att risken för 
exponering och spridning av föroreningar minskar genom riktades 
saneringsåtgärder och utskiftning av fyllnadsmassor. Detta är positivt 
både för människors hälsa såväl som för närmiljön och vattenmiljön.  

Samlad bedömning 
En utbyggnad i enlighet med detaljplanen bedöms innebära såväl 
positiva som negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. 
De negativa konsekvenserna bedöms till stor del kunna hanteras med 
olika typer av skydds- och förstärkningsåtgärder. Utbyggnaden inom 
detaljplan Mälarbanan sker främst intill befintlig järnväg och planerad 
intunnling av järnvägen samt delvis på befintliga och grusade 
etableringsytor intill järnvägen. I detta avseende är planförslaget 
positivt ur hushållningssynpunkt. Utöver den ianspråktagna marken 
kommer grönytor tas i anspråk och flera större träd kommer behöva 
tas ned. I detta avseende står planförslaget i konflikt med god 
hushållning av naturresurserna samt uppsatta klimatmål. 

Det nya bebyggelseområdet kommer att ha mycket goda 
kollektivtrafikförbindelser inom regionen. Bland annat genom närhet 
till tunnelbana, pendeltåg, tvärbanan och bussar. Lokaliseringen 
innebär även att det finns goda möjligheter att röra sig via gång- och 
cykel inom hela Solna och till andra angränsande viktiga målpunkter 
såsom Sundbybergs centrum och Stockholms city med mera. 
Detaljplanen medför även fler bostäder i nära anslutning till regionala 

förbindelser, vilket närheten till Mälarbanan och dess utbud bidrar 
med. Både befintliga och nya invånare i stadsdelen ges goda 
förutsättningar till att välja alternativ till bilen. Den nya bebyggelsen 
kan också komma att anslutas till det redan utbyggda fjärrvärmenätet. 

Den sammantagna förlusten av naturmark och värdefulla träd innebär 
i första hand negativa lokala konsekvenser för naturmiljön. 
Bedömningen är att även grönstruktur som ingår i spridningssamband 
av kommunal betydelse kan påverkas negativt av den sammantagna 
påverkan som detaljplanen och järnvägsplanen för Mälarbanan 
tillsammans har för naturmiljön i området. Eftersom de kumulativa 
konsekvenserna av detaljplanen och järnvägsplanen blir relativt 
omfattande inom planområdet och i denna del av Solna, sett till den 
sammanvägda förlusten av träd och naturmark, kommer 
kompensationsåtgärder, som just nu utreds, att genomföras.  

Beträffande dagvatten och påverkan på miljökvalitetsnormer i 
recipienten, förekomst av förorenad mark, risker och buller bedöms 
planförslaget med föreslagna åtgärder sammantaget leda till en 
förbättring jämfört med dagens situation.  

Detaljplanen medför att järnvägen inte längre kommer vara central i 
de delar av planområdet där den överdäckas. Detta kan ses som en 
negativ konsekvens ur både stadsbilds- och kulturhistoriskt 
perspektiv, i och med den nya bebyggelsens påverkan på siktlinjer och 
läsbara komponenter i flera riktningar. Det är även negativt att den 
idag öppna dalgången i höjd med Skytteholm, nu sluts. Det är dock 
positivt att man länkar samman olika stadsdelar med hjälp av 
överdäckningen och på så vis tar bort en del av den barriär som 
järnvägen innebär i landskapet, samt att det obebyggda området söder 
om spåret tas i bruk.   
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Solna beslutade den 27 augusti 2018 att 
godkänna ett medfinansieringsavtal med Trafikverket för projektet 
Mälarbanan genom del av Solna. I avtalet regleras utformningen av 
projektet genom Solna samt Trafikverkets och Solna stads åtaganden i 
anslutning till projektet.  

Trafikverket åtar sig att utforma järnvägsanläggningen genom Solna i 
enlighet med den utformningsplan som ligger bilagd till avtalet. Det 
innebär bl.a. att järnvägsanläggningen ska byggas i tråg på sträckan 
genom Solna Business Park och intunnlas på sträckan mellan 
Frösundaleden och Nybodagatan. En ny pendeltågstation i Huvudsta 
och en ny stationsentré i Solna för en ny pendeltågstation i 
Sundbyberg ska anläggas. Därutöver förbinder sig Trafikverket att 
överlåta all mark i anslutning till järnvägsanläggningen som inte 
behövs för utbyggnaden av Mälarbanan. I avtalet fastslås vidare att 
Trafikverket är införstått med och inte heller motsätter sig att staden, 
inom ramen för detaljplaneringen, även detaljplanerar för bebyggelse 
och infrastruktur i direkt anslutning till den blivande 
järnvägsfastigheten.  

Kommunstyrelsen uppdrog den 13 augusti 2018 åt byggnadsnämnden 
att påbörja detaljplanering för utbyggnaden av Mälarbanan genom 
Solna. Den 22 september 2019 gavs ett förtydligande planuppdrag åt 
byggnadsnämnden om att påbörja detaljplanering för utbyggnaden 
genom Mälarbanan i Solna med den inriktning som framgår av 
tillhörande tjänsteskrivelse. Innehållet i planuppdraget är att skapa 
förutsättningar för bebyggelse på stadens mark, dels nordost om 

järnvägsanläggningen i direkt anslutning till Sundbybergs station, dels 
söder om järnvägsanläggningen i direkt anslutning till Stenhöga/Stora 
Blå. Detaljplanen var ute på samråd under perioden 3 mars till 2 maj 
2021. Denna version av MKBn är reviderad utifrån 
granskningssynpunkter samt förändringar som skett i detaljplanen. 

Längs med intunnlingen från Frösundaleden till Nybodagatan föreslås 
i planuppdraget en kvarterstruktur med slutna kvarter direkt söder om 
järnvägen. Norr om järnvägsanläggningen föreslås befintlig bebyggelse 
kompletteras med ny bebyggelse. I anslutning till tunnelmynningen 
föreslås bebyggelse ovanför en skyddszon om 5 meter som anges i 
avtalet med Trafikverket. Bebyggelsen söder om järnvägen föreslås 
angöras dels från en ny gata som ansluter till Oskarsrogatan, dels från 
en ny gata ovanpå järnvägstunneln. Inriktningen bör enligt 
planuppdraget vara att skapa en levande stadsmiljö med en blandning 
av bostäder och kommersiella lokaler samt med lokaler för 
restauranger och annan service i bottenvåningar.  Den befintliga gång- 
och cykelförbindelsen mellan Huvudstafältet och Skytteholmsfältet 
som idag går i en tunnel under järnvägen föreslås ersättas med en 
passage över järnvägstunneln. Attraktiva gång- och cykelförbindelser 
vid passagen anges som viktigt.   

1.2 Järnvägsplanens intentioner 
Projekt Mälarbanan, sträckan Huvudsta-Duvbo, drivs av Trafikverket 
i samverkan med Solna och Sundbybergs stad, och projektet styrs av 
tre olika processer; detaljplan, järnvägsplan och miljötillstånd. 
Järnvägsplanen har genomgått samråd och granskning, se Figur 1. 
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Fyrspårsutbyggnadens miljökonsekvenser har redovisats i en 
miljökonsekvensbeskrivning till järnvägsplanen11. 

 

Figur 1. Parallella processer och ansvarsområden kopplat till Mälarbanans utbyggnad. 

Trafikverket ska bygga ut Mälarbanan från två till fyra järnvägsspår 
mellan Tomteboda och Kalhäll. Mälarbanan utgör idag en viktig del 
av Mälardalens järnvägsnät och fungerar som en länk mellan bland 
annat Stockholm, Västerås och Örebro. På sträckan Stockholm C – 
Bålsta trafikeras sträckan av pendel-, regional-, fjärr- och godståg. Det 
stora antalet tåg och tågtyper med olika hastigheter och stopp på 
stationerna leder till kapacitetsproblem på Mälarbanan i dagsläget.  

Utbyggnaden innebär att kapaciteten på banan ökar och att 
pendeltågstrafiken kan separeras från övrig tågtrafik. Mälarbanan går 
genom Solna stad, vilket medför att det skapas förutsättningar att 
planera för ny pendeltågstation i Huvudsta och en intunnling om cirka 

 
1 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan Mälarbanan Huvudsta-
Duvbo, TRV 2015/87751, 2020-01-15. 

450 meter av järnvägen mellan Nybodagatan och Frösundaleden i 
direkt anslutning till järnvägsanläggningen.  Tunneln ger en möjlighet 
att skapa en miljö där nya bostäder och lokaler får en plats i ett 
kollektivtrafiknära läge och med en boendemiljö där spårtrafikbullret 
minskas tack vare intunnlingen. Detaljplanen ska följa Trafikverkets 
järnvägsplan över samma sträcka. Utöver järnvägsanläggningen 
inkluderas områden intill järnvägen som föreslås bebyggas.  

 

Figur 2. Illustration Trafikverkets järnvägsplan, granskningshandling (röd figur=Solnadel). 

I Huvudsta byggs spåren i ytläge (markspår) fram till korsningen 
Nybodagatan/Ankdammsgatan. Längs med den sträckan, i direkt 
anslutning till Huvudstagatans bro, anläggs en ny pendeltågsstation 
med entré mot Huvudstagatan. Stationen i Huvudsta ingår i 
järnvägsutbyggnaden och kommer att byggas av Trafikverket. Från 
Nybodagatan/Ankdammsgatan fram till Frösundaleden fortsätter 
järnvägsanläggningen i den så kallade Huvudstatunneln. Tunneln är 

KOMMUNERNA ANSVARAR 

DETALJPLAN 
Kommunerna tar fram detalj
planer för att möjliggöra utbygg
naden av Mälarbanan, sträckan 
Huvudsta-Duvbo. Det krävs flera 
nya detaljplaner utmed sträckan. 
För någon del kan det istället bli 
aktuellt med tillägg till befintliga 
detaljplaner för att tillåta utbygg
naden enligt järnvägsplanen. 

TRAFIKVERKET ANSVARAR 

JÄRNVÄGSPLAN 
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MIUÖTILLSTÅND 
Ett antal miljötillstånd krävs 
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cirka 500 meter lång och förlagd i ytläge (intunnling). 
Huvudstatunneln är uppbyggd av två separata tunnelrör med två spår 
i varje. Mellan Frösundaleden och broarna vid Ekenbergsvägen, en 
sträcka på 600 meter förläggs den nya järnvägsanläggningen i ett tråg 
strax under omgivande marknivå.  

1.3 Planområdet 
Planområdet sträcker sig från Sundbybergs station i väster till 
Tomteboda i öster. Vid intunnlingen från Frösundaleden till 
Huvudsta station omfattar planområdet kringliggande ytor framför allt 
söder om järnvägsplaneområdet. Öster om intunnlingen sammanfaller 
planområdet i stort sett med järnvägsplaneområdet, se Figur 3. 

Planområdet utgörs till stor del av redan ianspråktagen mark, då det 
ligger i anslutning till järnvägsområdet, består av befintlig 
järnvägsanläggning, vägar och bebyggelse. Områdena på båda sidor av 
järnvägen, kantas av vegetation och bostadsbebyggelse av varierande 
ålder. I området finns en skola, några företag och ett hotell. Längre 
västerut längs Oskarsrogatan och Bangatan finns vidsträckta park-och 
naturtyper blandat med upplagsytor. Här löper ett gång-och 
cykelstråk. En gång-och cykeltunnel förbinder Oskarsrogatan med 
Ankdammsgatan norr om spåren. I denna del av planområdet finns 
två vägbroar, en för Huvudstagatan och en för Frösundaleden, vilka 
även de gör det möjligt för gång- och cykeltrafikanter att korsa 
järnvägen planskilt. I anslutning till Huvudstaleden finns en del av en 
gammal motorväg från 1960-talet som tidigare nyttjats för 
uppställning av studentbostäder.  

 

Figur 3. Planområdet sett från söder. Ungefärligt planområde inom gul streckad linje, AIX 
Arkitekter. 

1.4 Tidigare ställningstaganden: översiktsplan, 
detaljplan, riksintressen med mera 

Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2018 en överenskommelse 
med Trafikverket samt medfinansieringsavtal avseende projekt 
Mälarbanan. Byggnadsnämnden fick då i uppdrag att genomföra 
detaljplaneringen av järnvägsanläggningen, den intilliggande 
bebyggelsen och den lokala infrastrukturen längs Mälarbanan. En 
föreslagen stadsstruktur med ny bebyggelse har tidigt studerats och 
har inriktning på bostäder och kommersiella lokaler samt ny lokal 
infrastruktur.  

Utifrån det tidiga förslaget för stadsstrukturen längs Mälarbanan har 
byggnadsnämnden fått i uppdrag att genomföra detaljplaneringen av 
järnvägsanläggningen, den intilliggande bebyggelsen och den lokala 
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infrastrukturen längs Mälarbanan. Parallellt med byggnadsnämndens 
arbete med detaljplaneringen kommer stadsledningsförvaltningen att 
förbereda genomförandet av exploateringen längs Mälarbanan.  

Mälarbanan utgör i sig ett riksintresse för kommunikationer enligt 3 
kap. 8 § miljöbalken.  

Solna stads gällande Översiktsplan 2030 (antagen år 2016, aktualiserad 
år 2020), pekar ut möjligheten att förlägga Huvudstaleden i tunnel 
samt bygga en pendeltågsstation i Huvudsta i samband med 
Mälarbanans utbyggnad. Huvudsta bedöms också vara lämpligt att 
utveckla med kompletterande bebyggelse. Huvudsta är utpekat som 
ett av Solnas stadsutvecklingsområden med främst bostäder, men 
även arbetsplatser. I översiktsplanen är Huvudsta även utpekat som 
en möjlig plats för pendeltågsstation. Solna Business Park är i 
översiktsplanen utpekat som ett område med önskan om 
kompletterande bebyggelse främst i form av bostäder. Detaljplanen 
Mälarbanan bedöms i huvudsak vara förenlig med översiktsplanen.  

Solna stad har en grönplan som utarbetats av stadsbyggnadsnämnden 
(nuvarande tekniska nämnden) och har fastställts av 
kommunstyrelsen. Grönplanen uppdaterades senast år 2020 och ska 
användas som ett planeringsunderlag av byggnadsnämnden vid 
framtagande av detaljplaner. I grönplanen redovisas att Solna stad har 
flera barriärer i form av stora vägar och järnvägar och med anledning 
av detta är det viktigt att arbeta med att överbrygga dessa samt 
utveckla parker och grönska i både befintliga och nya 
bostadsområden. Staden planerar därför en tät stad där parker och 
andra grönytor ingår som naturliga delar i stadsmiljön i ett samspel 
med stadsmässiga värden och att säkerställa god tillgång till parker och 

grönområden, som även utgör en viktig del av stadens utbud för 
idrott och rekreation.  
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2 Planförslaget 
Detaljplanens syfte och huvuddrag 
Detaljplaneområdet är cirka 2,5 km långt och cirka 20 ha stort. Det 
sträcker sig från kommungränsen mot Sundbyberg i väster, förbi 
Solna Business Park, över Frösundaleden och genom Skytteholm och 
Huvudsta bort till Tomteboda i öster.  

Planen syftar till att möjliggöra en högre kapacitet på och tillgänglighet 
till Mälarbanan och samtidigt utveckla en levande och integrerad 

stadsmiljö kring järnvägen. Mälarbanan har alltid varit en livsåder för 
Solna samtidigt som den utgjort en fysisk barriär genom kommunen.  

Planen syftar till att såväl nyttan av järnvägen för boende och 
verksamma i kommunen och i regionen ska öka genom högre 
kapacitet och fler stationer, samtidigt som dess barriärverkan ska 
minska genom att den byggs in i stadsmiljön.  

Planen syftar till att nya stadsmiljöer som möjliggörs ska vara 
integrerade med sin omgivning och även verka för att integrera olika 
delar av kommunen, norr och söder om järnvägen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Situationsplan som visar föreslagen plan- och bebyggelsestruktur, AIX - uppdatera.  
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Detta genom att gatustrukturen är finmaskig och kopplas ihop med 
och kompletterar omgivande gatustruktur samt att nivåskillnader som 
uppstår hanteras så att de blir mjuka eller genom att byggnader länkar 
mellan olika nivåer.  

Planen syftar till att möjliggöra en funktionsblandad bebyggelse i 
varierad skala. Cirka 1400 nya bostäder, cirka 85 000 m2, kontor, 
centrumändamål, två förskolor och parker och torg möjliggörs.  

Kontorsbyggnader uppförs som relativt stora volymer där varje 
kontorsbyggnad fyller ut ett kvarter.  

 

Skalan föreslås vara 7–11 våningar.  

Bostadskvarterens utformning är baserade på en klassisk 
kvarterstruktur med byggnad intill gata och kringbyggda gårdar, men 
graden av bostadskvarterens öppenhet varierar beroende på var inom 
planområdet de är placerade.  

Skalan varierar huvudsakligen mellan 2 och 10 våningar. Ett högre 
bostadshus i 12 våningar föreslås som en markör i områdets sydöstra 
del. 

 

  

Figur 5. Bilden visar hela planområdet med indelning i delområden västra, mellersta och östra, AIX.  
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Planen syftar till att skapa attraktiva stadsrum som ska vara befolkade, 
lätta att röra sig i, upplevas som trygga och karaktäriseras av grönska. 
Byggnader uppförs med entréer mot gator, parker och torg. 
Bottenvåningar ska innehålla en blandning av bostäder och lokaler där 
lokaler ska finnas utmed viktiga stråk och i hörnlägen.  

Detaljplaneområdet har delats in i tre delar, delområde väst, 
delområde mellan, delområde öst, till vilka refereras i MKB:ns olika 
avsnitt. Se Figur 5 nedan. 

Stadsrum utformas med olika karaktär avseende rumslighet, trafik och 
grönska. Planen innehåller rena parkstråk, stadsrum som är en 
blandning av park och gata, gator med trädplanteringar och breda 
zoner för gående och möblering samt smalare gator avsedda för 
flöden av olika slag.  

Planen syftar till att områdets historia ska vara avläsbar. Järnvägens 
sträckning blir fortsatt tydlig i stadslandskapet, Huvudsta station 
anläggs i ungefär samma läge som den ursprungliga, men numera 
borttagna, stationen och inom området finns äldre bebyggelse som 
ska värnas och skyddas.  

    
Figur 6. I mellersta delen av planområdet planeras för kontor och bostäder i en klassisk 
kvartersstruktur, AIX -uppdatera.   
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Figur 7. Ny stationsuppgång, torg och nytt kontorshus i västra delen av planområdet AIX. 

Planen syftar till att stadsutvecklingen ska kompensera för eller bidra 
till nya ekosystemtjänster på platsen. Växter och träd i stadsmiljön ger 
människor viktiga ekosystemtjänster som bättre luftkvalitet, syre, 
skugga, ljuddämpning och naturupplevelser, bidrar till att binda 
koldioxid, bidrar till bättre luftklimat och bättre mikroklimat. Planen 
medför rekreationsvärde genom allmänna platser och torg. Bostäder 
och arbetsplatser uppförs i ett centrumnära och synnerligen väl 
kollektivtrafikförsörjt läge vilket ger förutsättningar för en hållbar 
livsstil avseende bland annat transporter. 

 
Figur 8. Nya Skytteholmsstråket ”sluttande parken” som går över överdäckningen  
och vidare mot Skytteholmsparken, AIX. 
 

 
Figur 9. Nytt grönstråk utmed den nya gatan och ovan överdäckningen, AIX. 
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2.1 Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som 
upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller 
annan författning göra en strategisk miljöbedömning om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Inledningsvis behöver det 
därför klarläggas dels om planen/programmet omfattas av reglerna 
om strategisk miljöbedömning, dels om planen eller programmets 
genomförande kan ge upphov till betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 § 
miljöbalken samt 4–8 §§ miljöbedömningsförordningen).  

Om en undersökning ska göras för att klargöra om planen eller 
programmet kan ge upphov till betydande miljöpåverkan, ska samråd 
hållas, (6 kap. 6 § miljöbalken) och ett beslut fattas om genomförandet 
av planen eller programmet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller inte (6 kap. 7 § miljöbalken). Undersökningen ska 
göras i enlighet med 5§ i miljöbedömnings-förordningen (2017:966).  

Solna stad har gjort bedömningen att detaljplanen kan antas innebära 
en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning ska 
genomföras. Detaljplanen är komplex och flera miljöaspekter 
påverkas i sådan omfattning att en betydande miljöpåverkan riskeras. 
Främst är det exploateringens påverkan på stads- och landskapsbild, 
byggande i en lågpunkt, påverkan på miljökvalitetsnormer i ytvatten, 
ianspråktagande av lokala naturvärden och risk och säkerhet med 
avseende på olyckor med farligt gods som gör att detaljplanen antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.  

Parallellt med detaljplanen upprättas också en järnvägsplan som har 
bedömts innebära betydande miljöpåverkan. Kumulativa effekter med 

avseende på konsekvenser av järnvägsplanens åtgärder, har vägts in i 
denna bedömning om betydande miljöpåverkan.    

Ytterligare miljöaspekter har utretts inom ramen för 
miljöbedömningen och detaljplanen men hanteras då som övrig 
miljöpåverkan. 
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3 Förslag till avgränsning av 
miljöbedömning och MKB 

Det fortsatta arbetet med miljöbedömning och planarbetet genomförs 
parallellt och samordnat för att skapa möjlighet för 
miljöbedömningsarbetet att påverka planens utformning och innehåll. 
Att tidigt identifiera miljömässiga begränsningar och viktiga frågor 
som har betydelse för den fysiska strukturen och områdets helhet är 
betydelsefullt då det minskar risken för omtag senare under 
planprocessen. Nedan avgränsning föreslås: 

3.1 Tidsmässig avgränsning 
För att möjliggöra en jämförelse mellan studerade alternativs 
konsekvenser utgår alla bedömningar, beräkningar, 
underlagsutredningar etcetera från en i förväg bestämd tidpunkt, ett 
s.k. jämförelseår. Vid den valda tidpunkten ska planförslaget kunna 
vara genomfört med god marginal. År 2040 har inledningsvis valts 
som lämplig tidpunkt för denna bedömning och följer framtagna 
trafikprognoser som använts som underlag i de inledande analyserna 
(bland annat buller). För miljöfaktorer där och om det kan vara 
relevant med ett längre tidsperspektiv än 2040 bör även MKB:n att 
göra utblickar i ett längre tidsperspektiv.  

3.2 Geografisk avgränsning 
MKB:ns geografiska avgränsning följer i huvudsak detaljplanens 
avgränsning. För vissa miljöaspekter beskrivs konsekvenser som kan 
uppstå även utanför planområdet, detta motsvarar planens s.k. 
influensområde. Det kan framför allt vara konsekvenser relaterade till 
exempelvis dagvatten, förorenad mark (risk för spridning), eventuell 

påverkan på stads- och landskapsbild och naturmiljöer och ekologiska 
spridningssamband.  

I det fortsatta arbetet med miljöbedömning och MKB kommer 
influensområdena för respektive miljöaspekt att tydligare definieras 
och beaktas i avgränsningen av underlagsutredningarnas geografiska 
räckvidd. 

Konsekvenserna inom planområdet kommer i huvudsak fokusera på 
planområdets västra och mellersta delar där Solna planerar för 
bebyggelse och ny infrastruktur. I den östra delen av planområdet 
planerar Solna inte för några direkta åtgärder mer än att befästa 
järnvägsplanens intentioner. 

3.3 Nivåavgränsning 
Konsekvenserna kommer huvudsakligen att bedömas med 
utgångspunkt i detaljplanens detaljeringsgrad. Detta innebär att 
MKB:ns detaljeringsgrad är anpassad till detaljplanens karaktär.  

Konsekvenser som följer av järnvägsplanens åtaganden och som har 
utretts inom ramen för den strategiska miljöbedömningen för 
Mälarbanans järnvägsplan kommer inte att utredas inom detaljplanens 
miljöbedömning. Den senare kommer främst studera konsekvenserna 
av kommunens planläggning för ny bebyggelse och tillhörande 
infrastruktur såsom gator och parker. Hur befintlig angränsande park- 
och naturmark samt bebyggelse påverkas av detaljplanen kommer 
också belysas.   
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3.4 Avgränsning av miljöaspekter 
Nedan framgår MKB:ns avgränsning av miljöaspekter med risk för 
betydande miljöpåverkan och övriga miljökonsekvenser som ändå 
redovisas i MKB:n. 

Tabell 1. Betydande och övriga miljöaspekter som studerats i MKB:n. 

Miljöaspekter med risk för betydande miljöpåverkan  

Stads- och landskapsbild  

Naturvärden 

Vattenmiljö/MKN  

Skyfall 

Risk och säkerhet (magnetiska fält) 

Övriga miljökonsekvenser 

Kulturmiljö 

Buller 

Luft 

Förorenad mark 

 

 

 

3.5 Alternativredovisning 

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 
MKB:n (6 kap. 11 § punkt 6). 

Huvudalternativ 
MKB:ns huvudalternativ är redovisat detaljplaneförslag som beskriv 
under kapitel 2. I MKB:n beskrivs konsekvenserna av detta under 
kapitlen 4, 5 och 7 som redovisar planens konsekvenser.   

Nollalternativet 
MKB:n ska även innehålla en beskrivning av miljöförhållanden och 
miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs, ett så kallat 
nollalternativ. Nollalternativet i denna plan innebär att 
bebyggelseutvecklingen i området enligt förslag till detaljplan uteblir. 
Inga gällande detaljplaner finns heller här som möjliggör en 
exploatering. Däremot förväntas järnvägsplanen för Mälarbanan 
genomföras. Ny pendeltågsstation i Huvudsta antas härmed komma 
till, liksom möjligheten till fortsatt passage under järnvägen i höjd med 
Skytteholmsfältet. Denna blir då avsevärt längre och djupare förlagd. I 
MKB:n kommer nollalternativet att beskrivas mer ingående under 
kapitel 8.  

Tidigare studerade alternativ/utformningar 
Området är i kommunens översiktsplan utpekat som utbyggnads-
område. Flera olika strukturella utformningar har i tidig planering varit 
uppe för diskussion. Även under pågående planprocess har olika 
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utformningar och placeringar av både GC-stråk, lokalgator och 
byggnader studerats. Nedan kommer kort att redogöras för några av 
alla studerade strukturer och utformningar som studerats men 
avfärdats eller arbetats om under planarbetets gång.  

Under planarbetets gång har alternativa studier för infartslösning från 
Frösundaleden och kvartersutformning gjorts efter ändrade 
förutsättningar från Trafikverket gällande möjligheten att använda 
Oskarsrogatan som infart till området. 

Gatustruktur, alternativskiss med nordsydliga länkar och avvecklad 
trafik på tunneltaket. 

 

Figur 10. Illustrerar avvecklad biltrafik på tunneltaket med en park utmed kvarteren, AIX. 

 

Olika lägen och utformning av gång- och cykelvägarna förbi 
Huvudstabron och framtida stationen samt gång- och cykelvägen 
förbi Frösundaleden och vidare genom nya området.  

Alternativa kvartersutformningar och bostadstypologier i höjd med 
överdäckningen i mellersta delen av planområdet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 11. Skisser från AIX. 
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Struktur och volymskisser Kv Lärlingen, förlängning Sturegatan mot 
Solna Business Park plus torgbindning framför nya station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur X: Illustrationer från AIX. 

 

   
  

Figur 12. Skisser från AIX. 

Figur 13. Illustrationer från AIX. 
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Alternativ utformning kontorshus och allmänstråk mellan Huvudsta 
och Skytteholmen för att skapa bästa orienterbarhet och grön 
koppling genom Skytteholmstråket: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 14. Illustrationer från AIX. 
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4 Konsekvenser med risk för 
betydande miljöpåverkan  

4.1 Stads- och landskapsbild  

Förutsättningar 

Karaktärisering av området som helhet 
Det aktuella planområdet finns i vad som kan sägas vara ett historiskt 
område i kommunen. Landskapet längs med järnvägen har ett 
tidsdjup tillbaka till järnåldern då Bällstaviken och Bällstaån var en 
viktig transportled. Tillkomsten av järnvägen (Mälarbanan) år 1876 
möjliggjorde framväxten av industrimiljöer och stationssamhällen 
utmed järnvägen.  

Utmed delar av järnvägssträckan har det skett stora förändringar 
under 1900-talets andra hälft fram till idag, bland annat genom 
omvandlingen från renodlade industriområden till dagens stora 
kontorskomplex där numera främst tjänsteföretag och handel verkar, 
framför allt i områdets västra delar.  

Järnvägen är inom hela planområdet och dess närområde ett tydligt 
inslag i stadsbilden. Samtidigt som järnvägen är viktig infrastruktur är 
den även en stor barriär i planområdet och kommunen.  

Övergripande stads- och landskapsstrukturer 
Området kring järnvägen kännetecknas främst av en storskalig 
struktur med breda gaturum, storskaliga byggnader och generösa 
parkområden. Området byggdes ut under miljonprogrammets 1960-
tal och präglas av dess tidstypiska attribut. Vägnätet är trafikseparerat 

och flera av vägarna går på bank högt över omgivande grönstruktur. I 
dalgångarnas stora parkområden ligger promenadstråken som 
sammanbinder bostadsområdena. De större kommunikationsstråken 
järnvägen och bilvägarna dominerar och delar upp stadslandskapet. 

Trafikledernas slingrande utformning ger en splittrad stadsstruktur där 
bilen har huvudrollen och fotgängares och cyklisters rörelser tvingas 
till omvägar. Bebyggelsen består av mer eller mindre renodlade 
bostadsområden, kontors-/ handelsområden och fristående förskole-
/skolhus. 

Mälarbanan är en kraftig barriär, gång- och cykelstråk löper parallellt 
separerade från gatunätet. Bebyggelsestrukturen utgörs av stora 
fristående byggnader i väster, men mot Huvudstagatan övergår 
stadslandskapet till en mer småskalig kvartersstruktur. 

iterio 
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Figur 15. Mälarbanan förbi Skytteholm och Huvudsta, AJ Landskap. 

Den ostligaste delen av planområdet inom Tomteboda domineras av 
järnvägslandskapet. Bebyggelsen nära järnvägen i Skytteholm, utgörs 
av förhållandevis storskaliga flerbostadshus men upplevs som luftigt 
och varierat, bland annat tack vare den omväxlande terrängen med 
stora höjdskillnader. Inom det östligare området för Gamla Huvudsta 
finns en mer stadsmässig karaktär med rätvinkligt gatunät och delvis 
slutna kvarter. Här är terrängen betydligt flackare än i den västra delen 
och järnvägen är också i hög grad en integrerad del av stadsmiljön. 
Den har inte samma storskaliga barriärverkan som i de västra delarna 
av stadsbygden. Området som helhet präglas av relativt storskalig 
bebyggelse med flerbostadshus och även större byggnader i form av 
kontors-eller myndighetsbyggnader som Tingsrätten/Polishuset och 

Bangården 4, före detta Sirius. Den stora skalan på byggnaderna 
balanseras av en generös landskapsplanering där byggnaderna 
kompletteras av grönområden mellan husen, alléer, en topografisk 
anpassning som bevarar en naturlig variation i landskapet och en stor 
andel öppna ytor.  

Solna Business Park, tidigare Virebergs industriområde och Solna 
strand har en karaktär som skiljer sig mycket från Huvudsta-
Skytteholm med en mycket plan topografi. Bebyggelsen är rätvinkligt 
utställd längs järnvägen. Silhuetten är enhetlig med stora utsträckta 
volymer med begränsad höjd. Området präglas idag av ett storskaligt 
industri-och kontorslandskap som genomkorsas av det öppna 
stadsrum som Mälarbanans spårområde och Sundbybergs bangård 
tillsammans skapar. 

Järnvägen och dess komponenter 
Hela järnvägssträckan från Tomteboda till Solna Business Park utgörs 
av dubbla ytspår. Den östra delen är förhållandevis plan och spåren 
går i stort sett i höjd med omgivande mark. Vid Huvudsta torg finns 
en bevarad järnvägsövergång mellan Huvudsta torg och 
bostadsområdet söder om järnvägen. Denna övergång var en del av 
gamla Huvudsta station och har sannolikt funnits på platsen sedan 
järnvägen byggdes.  

Väster om järnvägsbron vid Huvudstagatan börjar omkringliggande 
landskap bli mer kuperat och plats för spåren har gjorts genom 
sprängningar i berg eller schaktning. På vissa ställen har höjdskillnader 
tagits om hand genom terrassering och stensättningar. I höjd med 
Huvudstafältet finns en liten tunnel under järnvägen. Tunneln tillkom 
redan vid den första enkelspåriga järnvägsutbyggnaden på 1870-talet 
och byggdes på när järnvägen blev tvåspårig.  

iterio 
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Västra delen av Skytteholm är beläget på en långsträckt höjd och 
omgivningen är mycket kuperad. Järnvägen passerar söder om 
Skytteholm, nedsprängd i terrängen. Frösundaleden passerar 
järnvägen via en bro där gång-och cykelväg leds under bron mot 
Solna Business Park. Därefter planar marken ut och i den västra delen 
av planområdet går spåren i markplan mot Sundbyberg. 

Landskapssamband och gångstråk 
Det viktigaste landskapssambandet är den långa dalgången mellan 
Skytteholm och Huvudstafältet. Detta är ett naturligt stråk som 
funnits sedan lång tid tillbaka och knyter ihop Huvudsta med 
Huvudsta gård och Ulvsundasjön. Stråket är också det viktigaste 
parkstråket inom analysområdet och är utpekat som socialt viktigt. 
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Figur 16. Övergripande bebyggelsestrukturer och landskapsrum idag, AJ Landskap. 
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Landmärken 
De 13 våningar höga punkthusen i Skytteholmsparken utgör viktiga 
landmärken att orientera sig efter i landskapet. Även det höga 
lamellhuset Solna Albygård 3 (Huvudstagatan) fungerar som ett 
landmärke lokalt. Där man som gående rör sig i låg terräng blir 
landmärkena särskilt viktiga för orienteringen, exempelvis inom de 
västra delarna av Huvudstafältet söder om Mälarbanan. 

Barriärer och kopplingar 
De stora lederna Frösundaleden, Huvudstagatan samt Mälarbanan 
utgör stora barriärer både för rekreation och biologiska samband. 
Även Storgatan som går på en hög vägbank utgör en barriär, både 
avseende trafik och rent topografiskt. 

På grund av trafikbarriärernas påverkan på rörelse inom området är 
kopplingarna över och under dessa mycket viktiga för gång- och 
cykeltrafik. Tunneln under Mälarbanan är trots sin begränsade bredd 
mycket viktig. Storgatans bro över grönstråket är så pass rymlig att 
den snarare fungerar som en grön koppling där grönområdet leds 
under vägen och vidare mot strövområdena i övriga delar av 
Huvudsta och Västra skogen. De smala portarna under Storgatan på 
var sida är sekundära, men binder samman gångvägarna och stråken 
mot sydöst. Planskild korsning över Mälarbanan förekommer vid 
Huvudstagatan. 

På grund av stora nivåskillnader är tillgängligheten mellan områdets 
högre liggande gångstråk (längs trafiklederna) och de lägre liggande 
gångstråken bristande, i vissa fall saknas anslutningar och i andra finns 
endast trappor mellan stråken. Det planskilda gångvägnätet är 

visserligen framkomligt och trafiksäkert men kan upplevas mindre 
orienterbart och otryggt. 

Grönstråket Huvudsta-Skytteholm är utpekat som ett viktigt 
ekologiskt och socialt stråk i Solna stads grönplan. Andra viktiga gång- 
och cykelstråk finns på båda sidor längs med Mälarbanan samt längs 
trafiklederna. Gångvägarna som leds i tunnel under Storgatan har 
endast en betydelse som gångstråk fram till bostadskvarteren där de 
ansluter mot Polhemsgatan. Generellt är gångbanorna utmed vägnätet 
smala och det finns få målpunkter utmed vägarna för gångtrafikanter. 
För gående är grönstrukturens inre gångvägnät ett många gånger 
genare och lugnare alternativ. 

Planens konsekvenser 

Övergripande stadsstruktur 
Planförslaget påverkar stadsstrukturen positivt genom att de öppna 
och övergivna markområdena längs ruinmotorvägen tas i anspråk för 
bebyggelse. Det är positivt att man länkar samman olika stadsdelar 
med hjälp av överdäckningen och på så vis tar bort en del av den 
barriär som järnvägen innebär i landskapet. Samtidigt innebär den nya 
täta och storskaliga bebyggelsen på överdäckningen en barriär i sig i 
dalgången och en påtaglig förändring av områdets stadsbild. 
Områdets struktur av kvarter kombinerat med fristående byggnader 
sammanbinder kvartersbebyggelsen i Huvudsta i öster med den 
öppnare strukturen kring Skytteholm i norr. Även utan bebyggelse 
skulle intunnlingen innebära en barriär i landskapet. Intunnlingen och 
dess konsekvenser har utretts inom ramen för järnvägsplanen med 
tillhörande MKB. 
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Det större bostadskvarteret i öster, Kv G, ligger placerat i dalgångens 
mitt vilket delvis bryter landskapssambandet mellan Skytteholm och 
Huvudstafältet. 

I de västra delarna ansluter planförslagets marknivåer naturligt mot 
befintlig mark och topografi, men i övrigt är nivåskillnaderna stora 
och branta slänter och trappningar kommer att bli en del av det 
visuella intrycket sett söderifrån. Nya träd i grupper och planteringar 
kan mildra intrycket. Vid det befintliga lamellhuset Solna Albygård 3 
kommer omfattande skärningar i den redan branta slänten upp mot 
gården att krävas för anläggande av ny gång och cykelbana som 
hanteras i en annan detaljplan (detaljplan för del av kv. Albydal). 

All befintlig bebyggelse i anslutning till järnvägen är placerad utifrån 
järnvägen och dess riktning. Detaljplanen medför att detta kommer att 
förändras och järnvägen kommer härmed inte längre vara ett tydligt 
element i de delar av planområdet där den överdäckas. Detta kan ses 
som en negativ konsekvens för stadsbilden, även om barriären som 
själva järnvägen i sig innebär delvis försvinner. Bebyggelsens placering 
utmed det intunnlade spåret är att föredra eftersom järnvägens 
sträckning fortsättningsvis kan avläsas.  

Den nya bebyggelsens skala, kvartersstruktur, täthet och förhållande 
till kringliggande nya gator bidrar till att området vid 
Skytteholm/Huvudsta får en mer stadsmässig karaktär än idag. En 
negativ följd av det är att den befintliga planstrukturen med hus i 
park, topografisk anpassning och den generösa landskapsplaneringen 
med stora öppna grönytor och parkstråk kommer vara svårare att 
avläsa och uppleva. En ny barriär mellan spårområdets norra och 
södra sida bildas till följd av intunnlingen och den nya bebyggelsen. 
Detta innebär att sikten och det visuella sambandet mellan 

spårområdets norra och södra sida försvagas. De långa siktlinjerna i 
öst-västlig riktning som idag präglas av vyn längs spåret, försvinner. 
Positiva följder är att bebyggelseområdena söder och norr om 
järnvägen knyts samman och det idag outnyttjade området söder om 
spåret får en mer levande stadsbild än idag.  

Den nya bebyggelsen här är i huvudsak väl anpassad efter rådande 
höjdskala i Skytteholm, vilket skapar en samstämmighet mellan 
gammalt och nytt. Planerade kontorsbyggnader i planområdets västra 
del, norr och söder om befintligt spår samt den bostadskvarteret vid 
tunneltakets östra del bedöms dock sakna släktskap med 
omkringliggande volymer och riskerar genom sin skala att bli 
dominerande i miljön. Den nya tvärställda byggnaden längst i öst 
skapar även en barriär mellan västra Huvudsta/Skytteholm och den 
östra delen.  

Föreslagen bebyggelse direkt söder om befintligt spår i 
Skytteholm/Huvudsta bryter med rådande stadsplaneideal beträffande 
kvartersstruktur, täthet, förhållande mellan bebyggelse och 
kringliggande nya gator. Typologin anknyter snarare till den klassiska 
stenstadens än till den rådande planstrukturen med hus i park, 
topografisk anpassning och generös landskapsplanering med stora 
öppna ytor och grönstråk. Konsekvensen blir dels att miljön riskerar 
att uppfattas som splittrad, dels att den idag dominerande strukturen 
kommer bli svårare att avläsa och uppleva. Norr om befintligt spår 
förhåller sig planen något mer medvetet till den befintliga eftersom 
den medger en friare struktur och är bättre anpassad till bebyggelsen 
norr om spåret.  

Den västra delen av området, vid Solna Business Park/Solna strand, 
präglas idag av ett storskaligt industri- och kontorslandskap som 
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genomkorsas av det öppna stadsrum som Mälarbanans spårområde 
och Sundbybergs bangård tillsammans skapar. Stadsbilden kommer 
att påverkas såtillvida att området i direkt anslutning till spåret blir 
mer tätbebyggt samt att den södra sidan får en ny front av storskaliga 
och individuellt utformade byggnader som var och en utmärker sig. 
Skalan och byggnadstypologin ansluter till befintlig karaktär och 
påverkar på det sättet inte stadsbilden avsevärt. Däremot förväntas 
den nya bebyggelsen bli dominerande i förhållande till den befintliga 
bebyggelsen. Skalan och placeringen påverkar sikten till landmärkena 
Stenhöga 1 (Stora Blå) och delvis Verkmästaren 4 (Arvid Nordqvist) 
som idag utmärker sig som viktiga komponenter i stadsbilden och är 
utpekade som kulturhistoriskt värdefulla. Att dess ställning längs 
spåret försämras medför en viss negativ påverkan på stadsbilden. 

Landskapssamband och gångstråk 
Det viktiga gångstråket mellan Huvudstafältet och Skytteholmsparken 
integreras i planförslagets struktur. Dalgången som sammanbinder 
Skytteholm med Huvudstafältet kommer att brytas av den höga 
tunneln. Bostadshuset i öster (Kv G) med sin stora volym och 
placering i dalgångens lägsta punkt bryter förvisso landskaps-
sambandet men kamouflerar samtidigt tunnelns allra högsta del. 
Genom en uppbreddad öppning mellan byggnadskropparna, 
byggnadernas vridning, gatans sträckning och parkrummets grönska 
återställs ändå en upplevelse av ett grönt rum som man rör sig 
igenom, över tunneltaket. Den norrvända trappan, kombinerad med 
en offentlig hiss, gör det möjligt att röra sig mellan Ankdammsgatan 
och tunneltaket, en höjdförflyttning på över 10 meter. 

Gröna gatans grönytor har som främsta funktion att omhänderta 
dagvatten och blir även ett grönt och frodigt gaturum att röra sig 

genom för gående och cyklister. Cykelbanan planeras sidoordnad mot 
gröna gatan. Angöring sker längs husfasaderna medan gaturummets 
mittersta delar fungerar som park. 

Landmärken 
Planförslaget innebär att det öppna landskapet kring Mälarbanan 
befolkas av nya höga byggnader vars riktning och höjd förhåller sig till 
punkthusen i Skytteholmsparken. Det nya bostadskvarteret i öster (kv. 
G) blir en förhållandevis stor volym i landskapet.  

De utpekade kulturvärdena i Tomteboda bedöms inte påverka 
stadsbilden negativt till följd av de åtgärder som planeras inom ramen 
för den nya detaljplanen. 

Landskapets historiska spår 
Den historiska kopplingen och dalgången som sammanbinder 
Skytteholm med Huvudstafältet bryts av den höga tunneln, men 
bibehålls som en öppning mellan byggnadskropparna.  

Parkrummets fortsättning från Huvudtafältet norrut över tunneln och 
vidare mot Skytteholmsparken, kompletteras med en ny allé som 
möter den befintliga. 

 

 

 
 
 
 

iterio 



  MKB inför granskning av detaljplanen för Mälarbanan  

  
 

30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 17. Övergripande bebyggelsestrukturer och landskapsrum med planförslaget, AJ Landskap. 
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Barriärer 
Planförslaget minskar tunnelns barriärverkan genom nya gator som 
binder samman den norra sidan med den södra. Den sluttande parken 
i förlängningen av Huvudstafältet fungerar som en grön koppling över 
Mälarbanans tunneltak och syftar till att binda samman Huvudstafältet 
med Skytteholm. 

Kopplingar 
Nya tvärkopplingar i nord-sydlig riktning skapas längs planförslagets 
gator. En ny gatukoppling mot norr skapas mot Framnäsbacken, i 
övrigt utgörs kopplingarna av länkar för gående. En gång- och 
cykelbana i planområdets östra del tas bort men ersätts med en ny 
koppling, dock med trappor. Det innebär försämrade kopplingar för 
cyklister mellan den nya huvudgatan och området öster om Storgatan. 
Cykelbanor längs gatorna ger gena cykelkopplingar inom området. 
Den befintliga gång-och cykelkopplingen via tunnel under 
Frösundaleden tas bort, och trafikanter leds i stället över intunnlingen 
via den planskilda korsningen med Ankdammsgatan. Även tunneln 
under Huvudstaleden byggs bort och ersätts med ett övergångsställe 
över leden. 
 
Vegetationsfronter 
Vegetationsfronter som gränsar mot det befintliga förskoleområdet 
mot norr tas i anspråk och flertalet träd avverkas för att ge plats för 
huvudgatan och anpassning mot befintlig mark. Det befintliga 
skogsområdet mellan Huvudstafältets stora fotbollsplan och 
Mälarbanan tas delvis i anspråk för ny gata och slänter mot 
omgivande mark. Även i den östra delen 
sydväst om Frösundaleden ersätts de befintliga vegetationsfronterna 
av nya byggnader och gator. 
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4.2 Naturmiljöer 

Förutsättningar 

Natur- och artvärden inom planområdet 
Planområdet inom Solna stad har i samband med utredningsarbetet 
inför utbyggnaden av Mälarbanan inventerats under 2015. Denna 
inventering omfattar hela sträckan från Huvudsta till Duvbo. Efter 
detta har, inom ramen för naturvärdesinventeringen, fyra mindre 
kompletterande inventeringar genomförts, en 2017, en 2018 och två 
under 2019).2 De områden som har inventerats ligger intill befintlig 
järnväg. Vissa naturområden tas i anspråk av både den utbyggda 
järnvägsanläggningen samt föreslagen bebyggelse inom detaljplanen.  

Inga rödlistade grod- och kräldjur eller däggdjur finns noterade i 
Artportalen för detaljplaneområdet. Flera rödlistade fåglar, såsom 
duvhök, gråtrut, björktrast och stare, finns dock noterade inom 
planområdet i Artportalen. Under naturvärdesinventeringen (inför 
utbyggnaden av Mälarbanan) påträffades, inom Solna stad, tre 
rödlistade arter; ask, alm och tallticka.  

Länsstyrelsen har inventerat skyddsvärda träd som kan ses i 
Länsstyrelsens webbGIS-karta. Inom planområdet finns flera 
skyddsvärda träd (utpekade av Länsstyrelsen). Inom planområdet 
finns 1-2 särskilt skyddsvärda träd inom planområdet. Dessa utgörs av 
två äldre ekar som står söder om Frösundaleden.   

De inventerade områdena som berörs av detaljplanen återfinns 
framför allt söder om järnvägen (i Huvudsta) men även till viss del  

 
2 Trafikverket, Underlagsrapport till MKB för järnvägsplan, Mälarbanan Huvudsta – 
Duvbo, Naturvärdesinventering, TRV 2015/87751, 2020-01-15 

 

 

 

norr om järnvägen (i Skytteholm), se figur 18. Dessa områden ligger i 
mittersta delen av planområdet. Ett mindre område inom Solna  

Solna Business Park är också med i inventeringen, detta område ligger 
inom västra delen av planområdet. Inventerade områden inom östra 
delen av planområdet (Tomteboda) berörs inte av den planerade 
exploateringen inom detaljplanen.  Nedan sammanfattas resultatet av 
den genomförda naturvärdesinventeringen. För utförligare 
beskrivningar hänvisas till underlagsrapporten i sin helhet. 
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Figur 18: Naturvärden identifierade vid fältbesök. Intolkad data från WSP. AJ 2022. 
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Områden med påtagligt naturvärde 

Inom eller delvis inom planområdet finns två områden utpekade i 
naturvärdesinventeringen med påtagligt naturvärde, klass 3, (1-307 
och 1-317), se Figur 18. 

Område 1-307 (endast den sydligaste delen av området påverkas av 
planerad utbyggnad inom detaljplanen) är ett mindre lövskogsområde 
som ligger norr om järnvägen i anslutning till bostadsbebyggelsen i 
västra delen av Skytteholm. Biotopen domineras av ek (stamdiameter 
50-80 cm) men även arter såsom alm, lönn, rönn, pil, fågelbär, fläder 
och hägg förekommer. Blommande och bärande träd har värde för 
såväl insekts- som fågelarter.  

Inom det område som ligger inom detaljplaneområdet finns fem lite 
grövre ekar, (stamdiameter 64–80 cm) varav tre solbelysta, på en 
öppen grönyta direkt söder om lövskogen, se foto i figur 19. Träden 
är utpekade som skyddsvärda träd av Länsstyrelsen. Ingen av ekarna 
klassas som särskilt skyddsvärd träd men samtliga bedöms dock vara 
viktiga som efterföljare.  

Område 1-317 ligger söder om järnvägen och väster om den cykel- 
och gångväg som passerar under järnvägen. Området är ett mindre 
skogsparti med heterogen och åldersvarierad trädslagsblandning. Här 
finns flera gamla grova träd som utgör viktiga livsmiljöer för många 
kryptogamer och insekter, ett rikt inslag av stående och liggande död 
ved samt ett rikt buskskikt med blommande och bärande träd och 
buskar. På en äldre tall i området hittades under inventeringen den 

rödlistade arten tallticka (NT). Inom området finns flera träd utpekade 
i inventeringen som övrigt skyddsvärda träd (vissa av träden är även 
utpekade som skyddsvärda träd av Länsstyrelsen). 

 
Figur 19. Öppen gräsyta med tre grova ekar inom område 1-307. (Bild från Naturvärdesinventering 2015). 

Områden med visst naturvärde 
Tre områden med ett visst naturvärde (klass 4) bedöms påverkas av 
planerad exploatering inom detaljplanen (1-308, 1-318 och 1-319), se 
Figur 18. Öster om Frösundaleden inom Huvudsta ligger ett stycke 
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industrimark i anslutning till Mälarbanan. Här återfinns område 1-308, 
1-318 och 1-319.  

Längs den befintliga gång- och cykelvägens östra sida förekommer en 
mindre parkmiljö (1-308) i en sluttning med varierat skikt av träd och 
buskar. Arter såsom lönn, hägg och asp förekommer här.  Område 1-
318 ligger söder om 1-308 och domineras av gammal grov 
flerstammig sälg, flera av dem utpekade som övrigt skyddsvärda träd. 
Sälgen blommar tidigt på våren och är en viktig resurs för 
pollinerande insekter.  

Inom område 1-319 (precis öster om Frösundaleden) växer bland 
annat flera lindar, varav en är utpekad som övrigt skyddsvärt träd och 
i kanterna av området finns en brynmiljö med ung ask (rödlistad art), 
blommande och bärande mindre träd och buskar. 

Alléer och skyddsvärda träd (utanför utpekade områden med 
naturvärde) 
Inom eller delvis inom planområdet finns några utpekade alléer. Alléer 
är en biotop som omfattas av det generella biotopskyddet (enligt 7 
kap. 11 § miljöbalken). Norr om järnvägen inom delsträcka 2 bedöms 
en del av en allé, med lönnar, kunna påverkas av planerad exploatering 
inom detaljplanen. Söder om järnvägen längs med gång- och 
cykelvägen, växer en allé med gammal grov lind (1-213). En mindre 
del av denna allé kan komma att påverkas av planerad exploatering 
inom detaljplaneområdet men i huvudsak är det breddningen av 
järnvägen i enlighet med järnvägsplanen som påverkar alléerna. Söder 
om järnvägen finns även en allé med mindre rönnar (ID 1-212) som 
sträcker sig längs undergången mot Skytteholm. Rönnarna är dock 
klena och bedöms inte omfattas av det generella biotopskyddet. Det 
finns ytterligare alléer längs med Mälarbanan som kommer att tas i 

anspråk av järnvägen i och med utbygganden av Mälarbanan. Inom 
delområde 1 (i den västra delen av Solna Business Park) finns en 
mindre plantering med tio vitoxelträd, men då träden är mycket unga, 
bedöms de inte omfattas av det generella biotopskyddet. 

Förutom de skyddsvärda träd som har pekats ut inom områdena med 
naturvärden finns ytterligare några utpekade skyddsvärda träd (utanför 
områden med naturvärden, men inom planområdet). Tre av träden 
växer på den norra sidan av järnvägen i höjd med gång- och 
cykelvägens passage under järnvägen, det är två lönnar (1-105, 1-106) 
och en ek (1-130). Ytterligare tre skyddsvärda träd finns utpekade på 
den norra sidan av järnvägen, två flerstammiga ekar (107 och 126) och 
en tall (125). I den östra delen av planområdet finns en eller två 
särskilt skyddsvärda ekar (> 1 meter i stamdiameter). 
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Figur 20. Flerstammig ek och skyddsvärt träd. (Bild från Naturvärdesinventering 2015). 

Övriga områden 
Söder om järnvägen och öster om den gång- och cykelväg som 
passerar under järnvägen finns ett lövskogsområde dominerat av ung 
asp och sälg (1-311). Området domineras i markskiktet av sprängsten 
och har troligen tidigare använts som sprängstensupplag.  

 

Enstaka tunna torrakor förekommer i området som annars saknar 
många av de strukturer som kan vara värdefulla för biologisk 
mångfald, varför området har bedömts vara av trivialt naturvärde i 
naturvärdesinventeringen. Dock ingår lövskogen i ett 
sammanhängande grönområde som kan vara värdefull ur ett 
kommunalt perspektiv, vilket också tagits upp i Solna stads grönplan 
(lövskogen ingår där i ett biologiskt viktigt samband), se nedan. 

Spridningsvägar och ekologiska samband 
Planområdet och angränsande grönstruktur ligger inom områden som 
av Solna stad utpekats som delar av Solnas grönstruktur. Solna stads 

Figur 21. Utsnitt från karta i Solna Stads Grönplan (2020). Den röda cirkeln markerar tre viktiga 
grönområden som strålar samman vid tunneln under befintlig järnväg; Skytteholm, Huvudstafältet och 
området för det gamla stenbrottet. 
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L. J Naturreserva 
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grönplan3 beskriver tre viktiga grönområden som strålar samman vid 
tunneln under befintlig järnväg; Skytteholm, Huvudstafältet och 
Huvudsta strövområde (området invid det gamla stenbrottet), se Figur 
21. Huvudsta strövområde fungerar som ett biologiskt viktigt 
samband ur ett kommunalt perspektiv då det sammanbinder 
Skytteholm med Västra skogen och övriga Huvudsta. Sambandet 
mellan Skytteholm och Huvudstafältet är framför allt ett viktigt socialt 
stråk, men samtidigt är det också den tydligaste gröna kopplingen 
mellan Huvudsta och Skytteholm vad gäller biologiska värden. Då 
Huvudsta omges av spridningsbarriärer är denna gröna koppling 
viktig även om den är svag. 

Det finns inga skyddade naturområden av regional betydelse i 
anslutning till planområdet.4 

Järnvägsspåret med dess stängsel och tågtrafik fungerar som en barriär 
för det småvilt som eventuellt rör sig i landskapet. 

 
 
  

 
3 Solna stad 2020, Strategi Grönplan hela Solnas Landskap, 2020 4 AJ Landskap 2020, Landskapsanalys Mälarbanan, 2022-05-19 
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Habitatnätverk 
Groddjur 
Inga våtmarksområden eller andra platser där groddjur kan förväntas 
finns inom området.  

Alléer 
Inom planområdet finns flertalet biotopskyddade alléer. I Skytteholm 
bedöms de alléer som sträcker sig från Huvudstagatan fram till 
Skytteholmsfältet utgöra värdefulla ekologiska samband som bidrar till 
spridningen av arter mellan trädgårdar och parker i området. Alléerna 

bedöms kunna utgöra ett värdefullt spridningsstråk, framför allt i öst-
västlig riktning. 

Ek- och ädellövskog 
Tre områden av betydelse för vedlevande insekter knutna till ek och 
lind finns i närheten av planområdet. Den mindre ädellövskogen som 
ligger i anslutning till Frösundaleden består av en del stora ekar. De 
två övriga; strax söder om Huvudstafältets förskoleområde samt invid 
det fd. Stenbrottet ligger tillräckligt nära varandra för att kunna 
fungera som spridningslänk, dock i begränsad omfattning. Se Figur 
22.  

 
 
 
 

 

Figur 22. I kartan visas områden av betydelse för vedlevande insekter knutna till ek och lind. Det finns inga områden utpekade inom planområdet men flera 
områden i närheten, AJ Landskap. 
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Figur 23. I kartan visas områden av betydelse för spridning av arter knutna till gammal tall, AJ Landskap. 

betydelse s {stol) 

betydelse4 
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Planens konsekvenser 

Planområdet påverkar grönstrukturen genom att naturmark tas i 
anspråk, främst i den västra (Solna Business Park) och mellersta delen 
delen av planområdet (Skytteholm/Huvudsta). Analyskartorna nedan 
redovisar vegetation som avverkas till följd av detaljplanen (efter 
avverkning till följd av järnvägsplanens breddning och överdäckning 
av järnvägen). Eftersom planförslaget inte påverkar natur i den 
ostligaste delen av planområdet visas ingen analyskarta för denna del.  
 
Planförslaget innebär att fem naturområden av varierande storlek tas i 
anspråk helt eller delvis (306, 307, 311, 317, 318). Områdena har visst 
naturvärde eller påtagligt naturvärde och förlusten av dem bedöms 
vara negativ sett till upprätthållandet av den kommunala och lokala 
grönstrukturen. Ytterligare tre av de biotopsskyddade alléerna som 
finns utmed järnvägen måste helt eller delvis avverkas i och med 
förverkligandet av planförslaget. Flera av de träd som skyddas och 
sparas med de åtgärder som föreslås i järnvägsplanen för Mälarbanan, 
kommer behöva tas ned till följd av detaljplanen.  
 
Nedan redogörs i analyskartor för vilka träd som tas ned till följd av 
järnvägsplanen resp. detaljplanen. Exakta antalet är inte helt klarlagt 
eftersom det fortfarande pågår utredningar kring ledningsomläggning 
med mera inom Trafikverkets järnvägsplan och som påverkar om träd 
kan sparas eller ej. Den preliminära siffran för detaljplanen är att 
ungefär 130 träd kommer att behöva avverkas till följd av nya  
bebyggelse och väganslutningar, varav 19 träd är skyddsvärda och 24 
träd ingår i biotopsskyddade alléer.  
 
Fem lite grövre ekar, (stamdiameter 64-80 cm) varav tre solbelysta, 
förekommer på en öppen grönyta (område 307) direkt söder om 
lövskogen. Träden är utpekade som skyddsvärda träd av 
Länsstyrelsen.             

Ingen av ekarna bedöms vara särskilt skyddsvärd 
men samtliga bedöms dock vara viktiga som ek-efterföljare. 
Avverkandet av träd är både en förlust av enskilda träd och en förlust 
av spridningsstråk och boplatser för insekter och fåglar i landskapet. 
 
Ett arbete pågår med att ta fram ett förslag till återplantering av träd 
som kompensation för de träd som försvinner, både till följd av 
utbyggnaden av järnvägsanläggningen och den nya bebyggelsen. 
Målsättningen med arbetet är att, så långt det går, återskapa de 
naturvärden som går förlorade. Detta arbete ska vara färdigt tills dess 
detaljplanen ska antas. 

 
 
 

Figur 24: Avverkade träd inom västra delen (Solna Business Park till följd av detaljplanens 
bebyggelse och vägar efter det att järnvägen breddats och överdäckats enligt järnvägsplanen. Källa: AJ 
Landskap 2022. 
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  Figur 25: Avverkade träd till följd av detaljplanens bebyggelse och vägar i Skytteholm/Huvudsta efter det att järnvägen breddats och överdäckats enligt järnvägsplanen. Källa: AJ Landskap 2022. 
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Naturobjekt som påverkas av detaljplanen 
För områdenas placering i karta se Figur 25. 

306 (klass 4) Park i södra delen av Skytteholmsfältet. 50-60 år gamla 
träd. Arter såsom ask, hästkastanj, lönn, lind och oxel förekommer. 
Blandat öppna gräspartier med mer slutna partier med buskar. 
Blomsterplanteringar. Ädellövträd som håller på att bli gamla. Ask 
rödlistad. Viktigt inslag i den kommunala grönstrukturen och bidrar 
med att öka den biologiska mångfalden i området. 

307 (klass 3) mindre lövskogsområde som ligger norr om järnvägen i 
anslutning till bostadsbebyggelsen i västra delen av Skytteholm. 
Biotopen domineras av ek (stamdiameter 50–80 cm). Inom det 
område som ligger inom detaljplaneområdet finns tre solbelysta ekar, 
så kallade ekefterföljare, på en öppen grönyta direkt söder om 
lövskogen. De tre ekarna kommer att behöva tas ned i och med 
planerad exploatering i området.  

Även om ekarna som kommer att tas ned bedöms ha en begränsad 
betydelse för sammanbindningen i habitatnätverket för ek- och 
ädellövskog så har ändå ekarna en betydelse för att upprätthålla en 
viss spridning mellan områden. Träden bedöms som viktiga 
efterföljare och skulle med tiden kunna ha potential att hysa värden 
för insekter och kryptogamer. Det kommer att bli en lokal negativ 
påverkan av att de utpekade ekarna inom område 307 tas ned. Det är 
viktigt att hanteringen av ekarna sker enligt föreslagna åtgärder för att 
på så vis minska den negativa påverkan. 

311 (ej klassad) Lövskogsområde med sälg och ung asp. Området 
domineras i markskiktet av sprängsten och har troligen tidigare 
använts som sprängstensupplag. Enstaka tunna torrakor förekommer 

i området som annars saknar många av de strukturer som kan vara 
värdefulla för biologisk mångfald, varför området har bedömts vara av 
trivialt naturvärde. Ingår som del av Solna grönstrukturplan. 
 
317 (klass 3) Löv/Barrdunge, varierat område med triviallövskog och 
inslag av ädellövträd samt enstaka barrträd. Inslag av grov stående och 
liggande död ved. Även bärande buskar och träd förekommer. 
Förekomst av rödlistad art. Äldre träd har värde för insekter och 
kryptogamer. Blommande och bärande träd är viktiga för fågel- och 
insektsfaunan. Detta område kommer till stor del att försvinna i och 
med planerad exploatering inom detaljplanen, vilket innebär en lokal 
negativ påverkan. 

318 (klass 4) Gles lövdunge, domineras av gammal grov och döende 
sälg. Även bärande buskar och träd förekommer. Sälg värdefull för 
pollinerande insekter. Blommande och bärande träd är viktiga för 
fågel- och insektsfaunan. Detta område kommer att försvinna helt i 
och med planerad exploatering inom detaljplanen, vilket innebär en 
lokal negativ påverkan. 

Alléer som helt eller delvis måste avverkas: 
 
205 - 29 träd, stamdiameter 30-55 cm, skogslönn, 11 träd avverkas 

208 - 5 träd, stamdiameter 160 cm, lönn, 5 träd avverkas 

Ej inventerad allé med 8 träd som avverkas 
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Påverkan på spridningssamband 
Planområdet påverkar grönstrukturen genom att naturmark tas i 
anspråk, främst söder om Mälarbanan. 

Habitatnätverk 
Områden med ädellövskog med gamla ekar bedöms ha stora värden 
lokalt. Även om planområdets roll för ek-samband är begränsad på 
grund av svaga kopplingar till andra ek-områden kan varje träd i ett 
splittrat landskap ha betydelse för att upprätthålla en viss spridning 
mellan områden. Detta innebär att avverkning av stora ekar ändå kan 
innebära en försämring av spridningsnätverket och försämrad 
framtida potential för nätverk och biologisk mångfald. Soliga 
brynmiljöer med solbelysta tallar har betydelse för tall-sambanden 
inom planområdet och bedöms ha påtagligt värde. 

Ek- och ädellövskog 
I och med att flera förändringar sker, där stadsstrukturen tätnar och 
många träd försvinner får varje eks betydelse i eknätverket större 
betydelse för spridning. Den mindre ädellövskogen i anslutning till 
Frösundaleden tas delvis i anspråk för uppförande av kontorshuset i 
nordväst. De två övriga; strax söder om Huvudstafältets skolområde 
samt i Stenbrottet vid Huvudsta strand länkas ihop över 
Huvudstafältet och påverkas indirekt av planområdets nya bebyggelse 
och gatustruktur.  
 
Tall 
Ett par områden av betydelse för spridning av arter knutna till 
gammal tall påverkas marginellt av planförslaget genom att de 
sammanlänkande naturområdena mellan dem delvis minskas av nya 
kvarter och gator. 

Genom aktiva val av både placering av grönytor och val av träd och 
buskar som planteras är ambitionen att de ekologiska sambanden i 
området kan upprätthållas i och med planförslaget.  
 
Kumulativa konsekvenser av detaljplanen och järnvägsplanen 
tillsammans 
I och med att både järnvägsplanen och detaljplanen innebär att 
naturmark tas i anspråk, blir de kumulativa konsekvenserna av de 
båda planerna större än om man ser till respektive plan enskilt. 
Uppskattningsvis avverkas 400 träd varav 27 träd är skyddsvärda och 
68 träd ingår i biotopsskyddade alléer. På grund av breddningen av 
järnvägen vid Tomteboda så kommer en särskilt skyddsvärd jätte-ek 
behöva avverkas i den ostligaste delen av planområdet. Detaljplanen 
befäster i denna del enbart järnvägsplanens intentioner.  
 
Lokalt får detta stora negativa konsekvenser då boplatser och 
spridningssamband förvinner och försvagas inom Skytteholm och 
Huvudsta. Trädens funktion som kolsänka påverkas också då en stor 
andel biomassa tas bort lokalt. Detta är negativt även ur 
klimatperspektiv. Även om ny grönska tillskapas och nya träd 
planteras kan dessa inte ersätta de naturvärden som redan uppväxta 
och skyddsvärda träd hyser. Det tar lång tid för att ett nyplanterat träd 
ska uppnå en aktningsvärd ålder och ett högt värde, rent ekologiskt.  
 
Eftersom de kumulativa konsekvenserna av detaljplanen och 
järnvägsplanen lokalt blir omfattande, sett till den sammanvägda 
förlusten av träd och naturmark, utreds möjliga kompensations-
åtgärder. Detta arbete pågår parallellt med planarbetet och är inte 
färdigställt ännu. 
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Figur 25: De två bilderna visar vilka träd som avverkas inom resp delområde väst och mitt till följd av både järnvägsplanen och detaljplanen för Mälarbanan. Källa: AJ Landskap 2022.  
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För att kompensera för förlusten av träd som tas ned inom 
planområdet kommer kompensationsåtgärder bli aktuella. Förlusten 
av ekologiska, rekreativa och klimatmässiga värden ska vägas in i 
kompensationsåtgärderna. Exempel på kompensationsåtgärder som 
kan bli aktuella och som utreds parallellt med planarbetet är 
tillskapande av nya brynzoner, nya trädplanteringar, mulmholkar, 
fladdermusholkar, nya planteringar med fokus på ekosystemtjänsten 
pollination, klimatreglering, småvatten etcetera. 
 
Även flytt av träd inom området kommer att utredas vidare som en 
möjlig kompensationsåtgärd tillsammans med en arborist (trädexpert). 
De äldsta träden är svåra att flytta då de sällan överlever, medan yngre 
och medelålders träd med god vitalitet och rätt förutsättningar har 
större chanser att överleva en flytt. Arbetet med att ta fram ett förslag 
till återplantering av träd som kompensation för de träd som 
försvinner, både till följd av utbyggnaden av järnvägsanläggningen och 
den nya bebyggelsen, ska vara färdigt tills dess detaljplanen ska antas. 
Målsättningen med arbetet är att, så långt som möjligt, återskapa de 
naturvärden som går förlorade. 
 
Samlad bedömning  
Den sammantagna förlusten av naturmark och värdefulla träd innebär 
en negativ lokal påverkan och i viss mån innebär en försvagning av 
spridningssamband i denna del av Solna. Bedömningen är att även 
grönstruktur som ingår i spridningssamband av kommunal betydelse 
kan påverkas negativt av den sammantagna påverkan som detaljplanen 
och järnvägsplanen tillsammans har för naturmiljön i området.   

Naturvärden och ekologisk landskapsbild som påverkas är dels 
kopplade till förlust av enskilda skyddsvärda träd samt alléträd, dels till 
att delar av mindre skogspartier bebyggs. Inom området kommer 
totalt sett många träd att tas ned. En stor del förvinner till följd av 
järnvägsplanens åtgärder, men även detaljplanens bebyggelse innebär 

att många skyddsvärda träd, däribland ekar, försvinner. Det kommer 
att bli en lokal negativ påverkan av att de utpekade ekarna, andra 
värdefulla träd tas ned och att områdets ekologiska värden försvagas. 
Även om ambitionen är att skapa nya grönytor samt planerar träd i 
det nya bebyggelseområdet, så innebär planförslaget negativa 
konsekvenser.  
 
Eftersom de kumulativa konsekvenserna av detaljplanen och 
järnvägsplanen blir relativt omfattande inom planområdet och i denna 
del av Solna, sett till den sammanvägda förlusten av träd och 
naturmark, utreds just nu möjliga kompensationsåtgärder. Det är svårt 
att ersätta träd som tas ned med tillräckligt många nya inom 
planområdet. Ytan är begränsad och ovanpå tunneltaket finns 
begränsningar kopplat till laster och dräningeringsskikt osv. Härmed 
kommer kompensationsåtgärder utanför planområdet, och kanske i 
helt andra delar av kommunen, kunna bli aktuella.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Figur 26: Bilden visar vilka träd som avverkas inom delområde öst till följd av både järnvägsplanen och 
detaljplanen för Mälarbanan. Källa: AJ Landskap 2022.  
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Även flytt av träd inom området kommer att utredas vidare som en 
möjlig kompensationsåtgärd tillsammans med en arborist (trädexpert). 
De äldsta träden är svåra att flytta då de sällan överlever, medan yngre 
och medelålders träd har större chanser att överleva en flytt. 
Ytterligare exempel på kompensationsåtgärder som kan bli aktuella 
inom och på andra platser i Solna och som utreds är tillskapande av 
nya brynzoner, nya trädplanteringar, mulmholkar, fladdermusholkar, 
nya planteringar med fokus på ekosystemtjänsten pollination, 
småvatten etcetera.  
 
Samtidigt som den nya bebyggelsen kan skapa en barriär så kan de nya 
grönytorna och alla ny träd i viss mån hjälpa till att upprätthålla det 
gröna sambandet mellan Huvudsta och Skytteholm som finns idag, se 
Figur 27.  

Förslag till åtgärder 
• Säkerställa en sammanhängande grönstruktur i planförslaget 

som ger goda förutsättningar för spridning av arter samt 
värden för biologisk mångfald. 

• Säkerställa en planstruktur med ett nätverk av små och stora 
gröna områden av olika karaktär och funktion, som 
komplement till omgivande parker och platser. 

• Gröna tak och väggar på tillkommande bebyggelse kan bidra 
till att ersätta förlorad grönyta av ”enklare slag”, t.ex. klippta 
gräsmattor. De gröna taken kan gärna vara av så kallade 
biotoptak, som är tjockare än tunna sedummattor, och som 
kan hysa fler arter och därmed en högre biologisk mångfald. 

• Förstärk ekologiska samband för ek och tall, både längs gator 
och i parkerna, men även på gårdarna.  

• Möjligheten att flytta träd till nya platser inom eller i 
anslutning till planområdet ska undersökas. Yngre till 
medelålders vitala träd har större möjlighet till att överleva en 
flytt jämfört med de äldsta och stora träden. 

• Avverkning av skyddsvärda ekar bör undvikas. Om det inte är 
möjligt bör död ved sparas och läggas solbelyst inom samma 
biotop eller annan ekdominerad biotop. Andra åtgärder är att 
rensa bort sly och plantering av nya ekar för att säkra 
kontinuiteten. Vid nyplantering bör de plantor eller ekollon 
som används vara av lokal härkomst, s.k. skogsek. 

 Figur 27. Nya gröna samband i och med ny detaljplan. Karta från PM Landskap, Mälarbanan.  
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• Utplacering av mulmholkar och eventuellt fladdermusholkar 
för att ersätta boplatser i äldre träd. 

• Tillskapande av nya brynzoner utmed Huvudstafältet kan 
bidra till att stärka de ekologiska spridningsvägarna i denna del 
av området. 

• Växtval vid trädplantering i parker och utmed gator bör 
ansluta till områdets naturliga lövskogsvegetation, som ek, 
lind, lönn, sälg, tall, blommande buskar och träd. Särskilt ek 
och tall har betydelse för att kompensera planförslagets 
negativa påverkan på habitatnätverken. 

• I anslutning till ny bebyggelse kan förstärkningsplantering av 
blommande buskar och träd vara positivt, företrädelsevis av 
svenska arter som hagtorn, hassel, rönn, nypon, fågelbär, 
olvon, hägg, fläder och slån. 

• Rekommenderade åtgärder i samband med byggverksamhet i 
närheten av träd: 
- För mindre lövträd med en krondiameter om 2–6 meter 

bör en skyddszon upprättas 1–2 meter utanför kronans 
dropplinje5. Inom denna skyddszon får ingen 
kompaktering, grävning eller markhöjning ske, det vill säga 
inga upplag eller traditionell schakt. 

• För större lövträd med en krondiameter > 6 meter samt större 
barrträd bör en skyddszon upprättas 4-6 meter utanför 
kronans dropplinje. Flytt av några större träd av ek och kanske 

 
5 En vertikal linje dragen från kronans yttersta kant. 

lind, levande. Se ut några som har goda förhållanden för flytt. 
Om trädet är i god kondition och inte står på berg går det att 
flytta stora träd med gott resultat. 
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4.3 Dagvatten 

Förutsättningar 
En dagvattenutredning är framtagen av WRS6. Dagvattenutredningen 
omfattar hantering av dagvatten från hela planområdet med undantag 
för Trafikverkets järnvägsanläggning, vilken hanteras separat i 
Trafikverkets järnvägsplan och tillhörande handlingar. I 
dagvattenutredningen är detaljplanen indelad i tre delar, väst, mitt och 
öst. Dagvattenhanteringen beskrivs separat för respektive del av 
planområdet. Området som utretts i dagvattenutredningen redovisas i 
Figur 28. I utredningen har förändringar i dimensionerande flöden 
och förändringar av föroreningsmängder utretts. Klimatfaktor 1,25 
har använts för att kompensera för framtida nederbördsmängd och 
intensitet. Vidare har det identifierats kritiska områden samt tagits 
fram förslag för nödvändiga dagvattenåtgärder utifrån planförslagets 
ytavrinning.  

 
6 WRS, 2022-06-15. Dagvattenutredning för detaljplan ombyggnation av 
Mälarbanan i Solna stad.  

 

Figur 28. Planområdets delområden väst, mitt och öst. WRS (2022). 
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Området idag 
I nordväst är nuvarande mark relativt flack där högsta punkten ligger 
på + 13,5 m, varifrån det generellt sluttar svagt söderut mot spåren. 
Upplagningsytor söder om spårområdet ligger någon meter ovanför 
spåret.  

Det mellersta området och även omgivande mark omkring 
detaljplanen är relativt kuperat. Frösundaleden i västra delen ligger på 
+ 20,5 m. Norr om spårområdet omgärdas detaljplanen av 
omväxlande bergsknallar (upp mot + 27,5) och dalar (ned till + 6,5 
m). Söder om spårområdet finns en lågpunkt på cirka + 10,5 m där en 
gång och-cykelväg löper under spåret. Därifrån höjer sig marken mot 
den fotbollsplan som ligger söder om detaljplanegränsen på cirka + 
17,5 m.  

I den västra delen av planområdet, vid Solna Business Park, avrinner 
ytvatten från norr till söder, ner mot banvallen, som i sig är en 
lågpunkt i landskapet. Ur dagvatten-och skyfallssynpunkt är det 
önskvärt att vatten avrinner mot banvallen i stället för mot andra 
hårdgjorda ytor i det urbana landskapet. Banvallen är uppbyggd med 
ett relativt mäktigt makadamlager, oftast med dränering i botten.  

Dagvattennätet leds generellt från Solna Business Park i sydöstlig 
riktning. Allt dagvatten avleds bort från området, under 
Frösundaleden och sedan till den dagvattentunnel som slutligen rinner 
söderut mot Ulvsundasjön.  

 
7 Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad, 2017, Solna: 
Stadsdelsförvaltningen, Strategi.  

I det mellersta området är dagens avrinningsbild något komplicerad på 
grund av det kuperade landskapet. Dagvatten inom denna del av 
planområdet samt från strax norr om planområdet leds mot den 
dagvattentunnel som först går västerut och därefter sydväst under 
spårområdet och slutligen sydost för att avvattnas mot Ulvsundasjön, 
I södra delen av denna del av planområdet finns även ett ledningsstråk 
som leds västerut och ansluter till dagvattentunneln söder om 
planområdet.  

Ytavrinning längs med banvallen sker från öst till väst (mot Solna 
Business Park). Norr om spårområdet finns flera kullar med berg i 
dagen som avrinner mot banvallen. Det finns en större lågpunkt kring 
flertalet bostadsområden strax norr om planområdet som är 
översvämningsbenäget. Det finns även en hydraulisk instängd 
lågpunkt precis söder om spåren i och omkring gång-och cykeltunneln 
som går under banvallen. Omgivande terräng i söder sluttar mot 
lågpunkten, där det riskerar att bli vatten ståendes när ledningsnätet 
når full kapacitet.  

Solnas dagvattenstrategi 
Solna stad har en dagvattenstrategi som antogs 20177. Den förtydligar 
de krav som fanns i den äldre strategin. Nu finns ett tydligt krav om 
renande fördröjning av 20 mm regn. Det är ett krav som också Solna 
Vatten står bakom. Därutöver kan Solna Vatten i vissa fall behöva 
ställa ytterligare krav när det gäller flöden. Solna Vatten 
rekommenderar även att planera dagvattenhanteringsåtgärder vid 
exploatering så att dagvattenflödet inte ökar.  
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Dagvattenstrategin innehåller fyra delstrategier för att uppnå en hållbar 
och långsiktig dagvattenhantering:  

1)  Minimera föroreningar   

2)  Minimera översvämningsrisker   

3)  Möjliggöra mervärden   

4)  Säkerställa att den långsiktiga dagvattenhanteringen sker på ett 
effektivt sätt.   

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) används för att ställa krav på vattens 
kvalitet vid en viss tidpunkt. Kravet är att god ekologisk status och 
kemisk vattenstatus ska nås för samtliga vattenförekomster. Solna 
kommun ligger inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Myndigheter 
och kommuner har ansvar för att miljökvalitetsnormer följs när de 
planerar och planlägger, bedriver tillsyn och ger tillstånd till att driva 
anläggningar.  

Recipient för planområdet 
Ytvattenrecipent för planområdet är Mälaren-Ulvsundasjön 
(SE658229-162450), vilken är en vattenförekomst. Denna del av 
Mälaren är starkt påverkad av omgivande urban markanvändning och 
har klassats som känslig för tillförsel av föroreningar enligt Solna stads 
dagvattenstrategi. Ulvsundasjön är övergödd, har syrefattiga 
förhållanden, problem med miljögifter och har en fysisk påverkan 
som förändrar de akvatiska habitaten.  

Mälaren-Ulvsundasjön har enligt den senaste statusklassningen, som 
skedde under december 2021, otillfredsställande ekologisk status på 
grund av övergödning, miljögifter och morfologiska förändringar. 
Gällande riskbedömning för övergödning är kvalitetsfaktor 
Växtplankton utslagsgivande och stöds av kvalitetsfaktors 
Näringsämnen som båda har måttlig status. Gällande riskbedömning 
för fysisk påverkan är kvalitetsfaktorn Bottenfauna utslagsgivande. 
Faktorn visar på otillfredsställande status gällande morfologiska 
förändringar och kontinuitet. För miljögifter är den sammanvägda 
bedömningen för Särskilt Förorenande Ämnen måttlig, där koppar 
och icke-dioxinlika PCB:er inte uppnår god status Flera 
kvalitetsfaktorer bidrar till den otillfredsställande statusen. 
Miljökvalitetsnormen (MKN) är satt till måttlig ekologisk status till år 
2027 för Ulvsundasjön. Anledning till att MKN sätts till lägre än god 
ekologisk status anges vara vattenförekomstens påverkan av 
tätortsbebyggelse i direkt närhet till strandlinjen som ger en fysisk 
(hydromorfologisk) påverkan. Kvalitetsfaktorerna bottenfauna och 
morfologiskt tillstånd har av denna anledning fått undantag med ett 
mindre strängt krav (måttlig ekologisk status) med skälet att det anses 
omöjligt att uppnå god status till 2027.  

Ulvsundasjön uppnår ej god kemisk status med undantag för överallt 
överskridande ämne (PBDE och kvicksilver). Prioriterade ämnen vars 
gränsvärde överskrids är antracen (en PAH), bly, tributyltenn (TBT), 
kadmium och perfluoroktansulfonsyra (PFOS). För antracen, bly och 
TBT har tidsfrist satts till år 2027 då påverkansbilden är komplex och 
det är oklart vilka åtgärder som är både möjliga och effektiva. 
Åtgärder måste dock vidtas så fort det går då tid från åtgärd till 
minskning av halter i sjön är lång.  
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MKN är satt till god kemisk ytvattenstatus till 2027 med undantag för 
överallt överskridande ämnen. En sammanfattning av statusklassning 
för Ulvsundasjön redovisas i Tabell 2. Påverkansbilden är komplex 
och det är oklart vilka åtgärder som är både möjliga och effektiva. 
Vattenförekomsten behöver därför ingå i ett övervakningsprogram 
för att kartlägga påverkansbilden och sedan kunna sätta in rätt 
åtgärder så fort som möjligt.  

Tabell 2. En sammanfattning av Ulvsundasjöns statusklassning och beslutade miljökvalitetsnormer. Under 
varje statusklassning anges de kvalitetsfaktorer som bidrar till klassningen. Inom parantes anges år och utförd 
statusklassning och det år miljökvalitetsnormen ska vara uppfylld. 

 

Solna stads åtgärdsprogram för Ulvsundasjön 
I Solna stads åtgärdsprogram8 för Ulvsundasjön redovisas 
förbättringsbehov och de åtgärder som staden avser vidta för 
förbättrad vattenkvalitet i Ulvsundasjön. Rapporten presenterar tre 
platsspecifika samlade nedströmsåtgärder för att hantera 
föroreningsbelastningen från befintlig bebyggelse och planerad 

 
8 Solna stads åtgärdsprogram för Ulvsundasjön, 2019. 

exploatering. Samtliga tre åtgärder är end-of-pipe lösningar placerade 
innan utsläpp till recipient och därmed utanför detta 
detaljplaneområde.  

Därtill presenteras ett antal lokala uppströmsåtgärder, att tillämpa 
löpande vid till-, om och nybyggnation. Lokala uppströmsåtgärder ska 
alltid prioriteras vid ny-och tillbyggnation framför större samlande 
lösningar nedströms. Ett urval av dessa lokala åtgärder innefattar:  

• Nedsänkta växtbäddar och grönytor i gaturum 

• Kantparkeringar med växtbädd eller rasteryta 

• Parkeringar med nedsänkta grönytor 

• Skevning av vägar och avledning av dagvatten mot 
intilliggande grönytor 

• Torgytor med nedsänkta växtbäddar 

Detaljplanens förslag till dagvattenhantering  
För att skapa en fungerande dagvattenhantering föreslår WRS AB att 
flödesutjämning och avskiljning av föroreningar sker lokalt på plats. 
För att inte recipientens status ska påverkas negativt av de 
föroreningar som dagvattnet från planområdet kan föra med sig, ska 
dagvattnet från planområdet fördröjas och renas innan det släpps ut i 
recipient. Dagvattenåtgärderna bör dimensioneras för att förhindra en 
ökad belastning av framför allt fosfor och koppar ur 
recipientsynpunkt. Därför föreslås att dagvattenhanteringen inom hela 

Kemisk ytvattenstatus* Ekologisk status 

Statusklassning (år) EJ god (2021) - - - OtlllfredHtillande (2021) - J 
A mnenlkvalitetsfaktorer 

~ Ej god Växtplankton Måttl ig 

Bly Ej god Bottenfauna Otillfredsställande 

Kadmium Ej god Näringsämnen Måttl ig 

~ Ej god ~ (Cu & PCB) Måttl ig 

mJ- EJ god ~ Måttl ig 

Morfologiskt ti llstånd Otillfredsställande 

MKN (år) God status (~ Måttlig status (2027) 

• med undantag för överallt överskridande ämnen kvicksi lver och ~ 

•• med senare ~ fö r ~ 

I 
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planområdet ska kunna fördröja med renande effekt motsvarande 20 
mm nederbörd.  

Principlösningarna för dagvattenhanteringen bygger på öppen 
hantering med reningsmöjligheter där dagvatten fördröjs genom en 
kombination av åtgärder som växtbäddar, genomsläpplig mark och 
skelettjordar. Det renade och fördröjda dagvattnet leds tillsammans 
med överskottsvatten till den allmänna dagvattenledningen i gatan. 

Allmän platsmark 

Tunneltaket utgörs av ett centralt grönstråk med cykel- och gångstråk 
samt lokalgator som sträcker sig ovanpå Mälarbanans överdäckning 
från Frösundaleden i väst till tunnelmynningen i öst. På tunneltaket 
finns möjligheter för en robust och multifunktionell 
dagvattenhantering. Längs med hela tunneln finns en stor andel gröna 
och öppna ytor i det öst-västliga grönstråket som bryts av torgytor. På 
tunneltaket ska växtbäddarna vara nedsänkta cirka 20 cm från 
omgivande kantsten eller liknande avgränsning. Mindre lokalgator och 
gång- och cykelvägar löper norr och söder om grönstråket.  

En öppen och grön dagvattenlösning som passar sådana 
förutsättningar är nedsänkta växtbäddar. De anläggs med jämna 
mellanrum i grönstråkets kanter, både i norr och i söder, med mindre 
träd, buskar och växter för att omhänderta dagvatten från 
omkringliggande hårdgjorda lokalgator, gång- och cykelvägar samt 
torgytor vid ”normala” regn. 

Då grönstråket är lätt nedsänkt i förhållande till omgivande mark kan 
det vid kraftiga regn tillfälligt tillåtas att överdämmas för att undvika 
skador på omkringliggande bebyggelse. På så vid fungerar även 
grönstråket som en skyfallsåtgärd.  

På tunneltaket finns även möjlighet att använda nedsänkta växtbäddar 
i gata som hastighetsdämpade åtgärder, vid exempelvis 
övergångsställen och på så vis skapa en enfilig passage som 
fartsänkande åtgärd.  

I planområdet planeras en stor andel av lokalgatorna att anläggas med 
trädalléer med skelettjordar. Till största del används skelettjordar, i 
något fall föreslås en nedsänkt växtbädd eller grönyta. Längs med en 
gata föreslås ett makadamdike i stället för skelettjord på grund av 
platsbrist. För detaljerade förslag av utformning av gatorna hänvisas 
till dagvattenutredningen. Nedan beskrivs en sammanfattning av 
förslagna dagvattenåtgärder för gata, angöring, gång- och cykelvägar.  
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Tabell 3. Sammanfattning av föreslagna dagvattenlösningar för gata, angöring, gång- och cykelvägar. (WRS, 
2022) 

 

Tvärbanan skär igenom planens norra del och löper i sydvästlig-
nordostlig riktning innan den svängar av 90 grader bakom 
Kafferosteriet. Där tvärbanan är upphöjd och inte löper i gatan byggs 
banvallen troligen upp av spårballast och underballast, som ligger 
under räl och slipers. En viss fördröjning av regnvatten erhålls då 
underballastens begränsade infiltrationskapacitet gör att dagvattnet 
infiltreras långsammare ner genom banvallen ner till dräneringsskitet. 
Ur reningssynpunkt kan det antas att filtreringen som sker genom 
makadambädden motsvarar ungefär en reningsgrad likt ett 
makadamdike. 

Kvartersmark 

Inom bostadsområden är ofta växtbäddar eller liknande åtgärder 
lämpliga lösningar för dagvattenhantering. De tillför grönska till 
kvarteret och kan ofta integreras väl på exempelvis en innergård. På 
innergårdar kan de i lokala lågpunkter kompletteras med nedsänkta 
grönytor eller ytor med genomsläpplig beläggning, exempelvis grus, 
hålstensbeläggning eller marksten med genomsläppliga fogar beroende 
på gårdens karaktär och utformning. Det är belagt att nedsänkta 
växtbäddar, om de anläggs och dimensioneras rätt, har god kapacitet 
att fördröja dagvatten och rena både partikulära och lösa föroreningar 
i vattnet. 

I vissa områden är gårdarna mindre och då krävs ofta alternativ eller 
kompletterande fördröjning av dagvatten på taken. Här är så kallade 
gröna tak ett bra alternativ.  

Generellt är kontorsområden av mer ”kompakt” karaktär än 
bostadsområden med mindre innergårdar och ytor. Växtbäddar 
fungerar även här bra, då de kan göras yteffektiva. I flera av kvarteren 
som ska utvecklas för kontor, har metodiken för reducerad våtvolym 
använts då yta för dagvattenhantering varit en bristvara. På så sätt kan 
växtbäddarna anläggas med något mindre yta än om de dimensioneras 
för omhändertagande av 20 mm nederbörd enbart i det ytliga 
magasinet.  

Även olika typer av genomsläpplig beläggning med underliggande 
magasin av exempelvis makadam får anses som en lämplig lösning för 
kontorsområden. Ytbehovet här kan ses som noll, då ytan ändå 
behöver beläggas. Det blir då snarare en kostnads- och 
utformningsfråga.  

OmrAde 

Gata 1 och 3- 7 

Gata 2 och Oskarsrogatan 

Ankdammsgatan 

Gata 8 

Ekensbergsvägen mellan 
Sturegatan och Cirkusgränd 

Ekensbergsvägen norra 

Eng lundavägen och gata 10 

Dagvattenlösning 

Skelettjord i gata 1 för allt dagvatten, 
planera t 2040 m'. 

13 ~t . kompletterande träd i 
skelettjord i gata 3, 4, 5 och 6 

Träd i skelettjord längs med angöring 

Nedsänkt (0,2 m) grönyta 

Träd i skelettjord längs med gata och 
bredvid angöringsytor, planerat 
530 m'. 
Träd i skelettjord längs vid 
angöringsytor 

Nedsänkt växtbädd v id vä ndplan 

Träd i skelettjord* 

Makadamdike 1,4 m djupt, mellan gata 
och GC•väg 

Träd i skelettjord vid angöringsytor och 
v id cykelparkeringar 

Nedsänkt (0,2 m) växtbädd i Torget 

Erforderli g yta (m 2 ) 

eller antal (st.) 

870 m' 

3 st. 

34 m' 

410 m2 

13 st . 

50 m' 

23 st. 

100 m' 

11 st . 

190 m' 

• Gatusträckning projekteras och anläggs av Trafikverket. Därför har endast en schablonmässig beräkning av 

behov för omhändertagande av dagvatten beräknats. 

För kommande skisser i plan i avsnitt 6.2.1 till 6.2.7 används följande teckenförklaring: 
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Nedsänkta växtbäddar 

Nedsänkta växtbäddar är planteringsytor med förmåga att både 
fördröja och rena dagvatten. De bidrar också med grönska och 
biologisk mångfald. Växtbädden kan antingen ha en tät eller öppen 
botten beroende på föroreningsbelastning och/eller 
infiltrationskapaciteten i underliggande mark. Växtligheten bidrar 
delvis med rening men har som huvudsaklig funktion att upprätthålla 
infiltrationskapaciteten. Exempel på lämpligt växtmaterial är starr, 
gräsarter och örter som trivs i fuktängar.  

Nedsänkta växtbäddar föreslås som åtgärd för hantering av dagvatten 
på flera fastigheter med bostäder och kontor. I många fall planeras 
dessa nedsänkta cirka 0,3 meter. Enligt Boverkets byggregler (BBR) 
kan det vara nödvändigt att alla växtbäddar med ett djup på mer än 
0,2 meter i förhållande till marknivå förses med ett tillfredsställande 
skydd mot barnolycksfall (drunkning). Växtbäddar som är upphöjda i 
förhållande till marknivå behöver inte förses med skydd. Lämpliga 
skyddsanordningar kan exempelvis vara ”ett staket som är minst 0,9 
meter högt och som barn inte kan krypa under eller klättra över”, en 
skyddstäckning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd 
(Boverket, 2018).  

Skelettjord 
Att plantera träd i stadsmiljö i skelettjord ger flera fördelar. Förutom 
att fördröja och rena dagvatten bidrar vattnet även med 
näringstillförsel och vitalitet till träden. Ofta har träd i stadsmiljö ett 
för litet markutrymme för att utvecklas naturligt. Med så kallad 
skelettjord skapas ex extra tillväxtzon för rotsystemen samtidigt som 
de kan omhänderta dagvatten från hårdgjorda ytor. Skelettjordar 

används därmed för många av de träd utmed gator i planområdet som 
inte ligger på tunneltaket.  

Infiltration i grönyta 
En vanlig gräsmatta eller annan naturmark kan användas för att 
fördröja och rena dagvatten. Tekniken kan bidra med naturlig 
grundvattenbildning och grönska i stadsmiljön.  

Infiltrationskapaciteten i en vanlig gräsyta är 10–100 mm/h. Gräsytor 
med väldränerad överyta kan infiltrera flera hundra millimeter per 
timme. En tumregel är att en vanlig plan grönyta ska vara lika stor, 
eller dubbelt så stor som avvattningsytan för att kunna ta hand om en 
nederbördsvolym på 20 mm. 

Växtbäddarna föreslås anläggas med torktåliga växter samt 
sandbaserad jord med tillräcklig infiltrationskapacitet. Ytan kan även 
täckas med ett lager grus för att motverka erosion och minska 
avdunstningen på sommaren. Eftersom dagvatten tillrinner en 
recipient med övergödningsproblematik är det viktigt att inte heller 
underhållsgödsla växtbäddarna. Det är därför också viktigt att välja 
lämpliga växter som trivs i näringsfattiga och vattenvarierande 
förhållandet, t.ex. strandväxter, perenner som starr, fackelblomster, 
strandiris, älggräs, strandtrift, gräs och örter som tåtel, randgräs, 
strandkål, rudbeckia, fackelblomster m.m. Ej lökar. Även mindre träd 
och buskar funkar med tillräcklig mäktighet på substratet. 

Genomsläpplig beläggning 
En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till 
traditionell asfalt eller annan hårdgjord yta. Tekniken kan bidra med 
flödesutjämning och rening av dagvatten. Vanligtvis anläggs 
genomsläpplig beläggning motsvarande 30–70 % av hårdgjord 
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tillrinningsyta, men ytbehovet kan minska om djupet på underliggande 
magasin ökar. Det finns flera olika slags genomsläppliga beläggningar; 
grus, hålstensbeläggning, beläggning med genomsläppliga fogar och 
genomsläpplig asfalt är några exempel.  

Makadamdike 

Ett makadamdike är en yteffektiv dagvattenåtgärd, ofta på allmän 
platsmark i anslutning till gator, parkeringsplater och andra hårdgjorda 
ytor. Att anlägga ett makadamdike är en relativt billig åtgärd. 
Makadamdiket anläggs genom att ett ungefär meterdjupt dike/schakt 
fylls med makadam, det vill säga krossad och storlekssorterad sten 
utan nollfraktion. På botten placeras som regel ett dräneringsrör som 
ansluter till dagvattennätet. Detta skapar förutsättningar för 
infiltration och avledning av dagvatten även vid höga flöden. 

Gröna (vegetationstäckta) tak 

En fördel med gröna tak är att de kan användas för att fördröja och 
reducera mängden dagvatten utan att ta någon extra yta i anspråk. 
Gröna tak kan användas på alla typer av byggnader och bidra med 
grönska och biologisk mångfald. Gröna tak brukar delas in i extensiva 
(tunna) och intensiva (tjocka) tak, med övergångsformer emellan. 
Indelningen görs från jordlagrets tjocklek och behov av skötsel.  

Det är viktigt att poängtera att gröna tak framför allt bör ses som en 
fördröjningsåtgärd för dagvatten, och inte som en reningsåtgärd. 
Regnvattnet som faller på taken får anses som relativt rent. I vissa fall 
kan till och med vegetationsklädda tak vara en föroreningskälla. 
Exempelvis kan jordlager och luftnedfall stå för ett visst tillskott av 
näringsämnen till avrinningsvatten som dräneras. För att minska 

näringsläckaget kan växter som kräver lite näring användas vilket 
minskar gödselbehovet.  

Planens konsekvenser 
Dimensionerande flöde och magasinering 
Riktlinjen om fördröjning och rening av minst 20 millimeter 
nederbörd vid varje givet nederbördstillfälle för ny- och 
ombyggnation har tillämpats för planområdet när man studerat 
dagvatten och lösningar för hur detta ska hanteras.  

Med föreslagen dagvattenhantering förväntas det specifika 
dimensionerande flödet från planområdet halveras, från 114 till 55 
l/s/ha, trots att det för ett framtida scenario är medräknat en 
klimatfaktor (1,25). För hela planområdet ändras ett dimensionerande 
10-årsflöde från 1 420 l/s med nuvarande situation till 730 l/s, trots 
klimatfaktor och en ökning av planområdets yta, från 13,4 till 14,0 ha.  

Minskningen i dimensionerande flöde beror framför allt på att 
riktlinjer om 20 mm omhändertagande av nederbörd tillämpas. I och 
med detta ökar den dimensionerande varaktigheten från 10 min till 36 
min, då fyllnadstiden för dagvattenanläggningar som omhändertar 20 
mm avrunnen nederbörd är 26 min vid ett dimensionerande 10-
årsregn.  

Föroreningsbelastning och påverkan på MKN 
Den framtida föroreningsbelastningen i dagvattnet från planområdet 
med föreslagna dagvattenåtgärder beräknas minska. Beräkningarna är 
schabloner och det kan hända att det sker ytterligare en minskning 
avseende föroreningarna ut från planområdet, då den 
markanvändningen och åtgärder som föreslagits är försiktigt 
redovisad. Den största minskningen avseende föroreningar jämfört 
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med nuvarande föroreningsmängder ut från planområdet står bly, 
koppar, kadmium, krom och nickel för. Dessa ämnen minskar med 
cirka 30–80 %. Tabell 4 nedan redovisar nuvarande belastning, 
framtida belastningen samt den förändringen som sker avseende 
föroreningsbelastningen ut från planområdet.  

Transporten av närsalter från detaljplaneområdet förväntas med 
största sannolikhet minska. Förändringen i fosforbelastningen 
beräknas till mellan -65 % och +14 %, för kväve är motsvarande 
siffror -71 % till -10 %. De förväntas dessutom hamna under 
modellerat arealläckage för fosfor och kväve från Ulvsundasjöns hela 
avrinningsområde. De största minskningarna jämfört med nuvarande 
belastning står bly, koppar, kadmium, krom och nickel för, som alla 
bör minska med cirka 30–80 %.  

Tabell 4. Schablonmässigt beräknad avskiljning av föroreningar i föreslagna anläggningar för planområdet. 

 

Detaljplanen bedöms inte försämra recipientens möjlighet att uppnå 
MKN så länge åtgärder enligt de som redovisas i 
dagvattenutredningen vidtas och 20 mm nederbörd från hårdgjorda 
ytor omhändertas. Kvalitetsfaktorn ”näringsämnen” bedöms idag som 

måttlig i Ulvsundasjön, baserad på höga fosforhalter jämfört med 
referensvärdet. Med största sannolikhet minskar fosforbelastningen 
från planområdet (-65 -+ 14%) och planen medför därför en 
förbättring avseende minskat tillförsel av fosfor.  

Koppar är ett av två ämnen som klassas som måttlig på grund av höga 
halter i sedimentet. Totalhalten koppar från planområdet förväntas 
minska med 26–79 % och planen medför därför en förbättring 
avseende minskat tillförsel av koppar. 

Även bly, blyföreningar, kadmium och kadmiumföroreningar 
påverkar den kemiska statusen för recipienten. Dessa ämnesgrupper 
klassas som ej god på grund av höga halter i sedimentet. 
Totalbelastningen av dessa ämnen från planområdet kan förväntas 
minska med 27–80 % respektive 30–81 %. Detta innebär minskad 
tillförsel av dessa ämnen från planområdet till recipient.  

Förslag till åtgärder 
Allmän platsmark på tunneltaket 

• Grönstråket på tunneltaket utformas nedsänkt i förhållande till 
omgivande mark och gator vilket gör att den tillfälligt kan 
översvämmas vid kraftiga regn. Vid normala 
nederbördsmängder avvattnas alla hårdgjorda ytor och torg 
mot nedsänkta växtbäddar som löper mellan parkstråket och 
lokalgatorna. Växtbäddarna dräneras tillsammans med parkens 
överbyggnad till täta dagvattenledningar utmed 
tunnelväggarna inunder. 

• Grönstråket på tunneltaket utformas nedsänkt i landskapet 
vilket gör att det tillfälligt kan överdämmas vid kraftiga regn. 
Vid normal nederbörd avvattnas alla hårdgjorda ytor mot 

Nuvarande Framtida belastning 
Parameter belastning med Atgllnlsförslag Förllndr1ng 

(+/- 0/o) 
Min Mdx Min Mdx 

p [kg llr- 1 ha"') 0,28 0,S2 0,18 0,32 -65 % till +14 % 

N [kg Sr• ha"') 4,6 8,4 2,4 4,1 -71 % till -10 % 

Pb [g lir-• ha"'] 22 43 9 16 -80% till -27% 

Cu [g lir-• ha"'] ss 110 22 40 -79% till -26 % 

Zn [g lir-• ha"'] 130 250 70 120 -72% till -7% 

Cd [g lir-• ha"'] 0,8 l ,S 0,3 0,S -81 % till -30 % 

Cr [g lir'' ha"'] 18 34 7 12 -81 % till -34 % 

[g lir'' ha"'] 1S 28 6 10 -79% till -36 % 

ss [kg Sr• ha"') 120 230 so 100 -77% till -21 % 
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nedsänkta växtbäddar som löper mellan parkstråket och gatan. 
På tunneltakets västra del kan en lokal lågpunkt nyttjas för att 
anlägga en nedsänkt grönyta med infiltrerbar överyta.  

Övrig allmän platsmark 

• Övrig allmän platsmark består till stor del av mer hårdgjord 
yta i form av gator, parkeringar, samt gång- och cykelvägar. 
En stor del av detta dagvatten kommer att omhändertas i den 
luftiga skelettjord som planerade träd planteras. På ett antal 
platser i planen kompletteras dock dagvattenhanteringen i träd 
utmed gator med nedsänkta växtbäddar, exempelvis i 
torgmiljö, med infiltration i en nedsänkt gräsyta samt med 
makadamdike där det inte finns plats för trädplanteringar.  

• På övrig allmän platsmark bör dagvatten hanteras med att träd 
planteras i skelettjord kompletterat med nedsänkta växtbäddar, 
exempelvis som farthinder. Där dessa inte anläggs kan 
dagvatten också hanteras med genomsläpplig beläggning på 
gatuparkeringar.  

Kvartersmark 

• Bostadskvarter förses med upphöjda växtbäddar längs med 
fasad på förgårdsmark och nedsänkta växtbäddar vid 
lågpunkter på innergården som omhändertar takdagvatten från 
olika delar av sadeltak. Växtbäddarna på innergården kan 
integreras och utformas tillsammans med övriga grönytor. 
Inom kontorskvarteren kommer dagvatten att omhändertas i 
nedsänkta växtbäddar på kvartersmark och kompletteras med 
gröna tak vid behov. I kontorskvarteren inom delområde 
"Väst" kommer de olika taken förses med omväxlande tunna, 
extensiva gröna tak (sedum), tjocka, intensiva gröna tak 
(ängstak) samt växtbäddar på takterrasser. 

• Inom bostadskvarteren kan takytor avvattnas mot nedsänkta 
växtbäddar på innergården, vilka integreras med övriga ytor 
och grönska. I lågpunkter kan dagvattenhanteringen 
kompletteras med nedsänkta ytor, helst med infiltrerbar 
överyta.  

• Inom kontorsområden kan också växtbäddar användas 
tillsammans med genomsläpplig beläggning på exempelvis 
innergårdar. 

• Inom kvarteren är det viktigt att det säkerställs (ytliga) 
skyfallsstråk där kraftiga flöden vid extremregn kan avrinna 
utan att orsaka skada på byggnader och infrastruktur.  

• I plankartan behöver eventuellt vissa ytor som föreslagits i 
rapporten för dagvattenhantering reserveras.  

• För samtliga dagvattenanläggningar behöver en skötselplan 
upprättas i ett förprojekteringssteg.  

• Tillsyn av anläggningarna bör ske 1–2 ggr/år (inlopp, utlopp, 
växtetablering m.m.) och byte av filtermaterial när 
infiltrationskapaciteten minskat betänkligt. Det beror helt på 
belastningen till bädden och kan handla om allt mellan 5 och 
25 år. 
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4.4 Skyfall 

Förutsättningar 
Skyfall innebär stora nederbördsmängder på kort tid. SMHI:s 
definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på 
en minut9. Skyfall kopplas ofta med konvektiva nederbördstillfälle 
som är svåra för meteorologiska modeller att identifiera, då 
händelseförloppet sker under en kort tid och ofta i lokal skala. Under 
ett skyfall räcker inte ledningsnätets kapacitet till för att avleda hela 
flödet och vattnet rinner på ytan i stället. Ett 100-års regn är ett regn 
som klassas som skyfall, till exempel så motsvarar ett 100-års regn 
med en timmes varaktighet motsvarande en nederbörd på 55 mm.  

Till följd av klimatförändringar förväntas förekomsten och 
intensiteten av skyfall öka med 20–40 % till sekelskiftet10. Dessa 
klimatprognoser har lett till att länsstyrelsen tagit fram 
vägledningsdokumentet ”Rekommendationer för hantering av 
översvämning till följd av skyfall”11 där krav ställs på planerad 
exploatering. Bland annat klargörs att lågpunktskarteringar inte räcker 
som beslutsunderlag för vare sig detaljplan eller översiktsplan.  

Tyréns har fått i uppdrag att ta fram en skyfallssanalys12 för 
planförslaget. Skyfallssanalysen är framtagen med den 
hydrodynamiska ytavrinningsmodellen MIKE 21 och den urbana 
ledningsnätsmodellen MIKE Urban. Samtliga höjder i rapporten 

 
9 SMHI 2017, Skyfall och rotblöta https://www.smhi.se/kunskapsbanken/rotblota-
1.17339 
10 SMHI 2018, Skyfall i Sverige nu och i framtiden – ny kartläggning 
https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/skyfall-i-sverige-nu-och-i-framtiden-ny-
kartlaggning-1.129420 

anges i RH 2000 och koordinatsystem som använts för studien är 
SWEREF 99 18 00.  

Detaljplanen ska kunna hantera ett 100-års regn. Planeringen ska 
anpassas, så att lämpliga ytliga sekundära avledningsvägar och 
uppsamlingsplatser kommer att finnas inom detaljplanen för att 
undvika skada på samhällsviktiga funktioner och bostäder.  

Bedömningsgrunder 
Vid planering och ombyggnation till följd av översvämning eller 
skyfall, enligt rekommendationer från Länsstyrelsen;  

• Ska ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller 
orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.  

• Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i 
detaljplan och eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas.  

Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så 
att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap klassar anläggningar för elför-
sörjning och järnvägar som samhällsviktig verksamhet. 
Framkomligheten till och från planområdet ska bedömas och vid 
behov ska dessa säkerställas. 

 

 
11 Länsstyrelsen 2018, Rekommendationer för hantering av översvämning till följd 
av skyfall.  
12 Tyréns 2022-06-14 Rapport Skyfallsanalys detaljplan Mälarbanan  
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Riktvärden för vattendjup vid översvämning 
Det finns idag inga nationella riktvärden vid översvämning. För att få 
en uppfattning om olägenheter/skador brukar följande 
vattendjupsintervall användas som grova riktvärden13. 

0,1 – 0,3 m: besvärande framkomlighet 

0,3 – 0,5 m: ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för skada.  

>0,5 m: stora materiella skador, risk för hälsa och liv.  

Viktigt är att samtidigt ha i åtanke att ansamlingar av vatten på 
markytan inte nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när 
vattnet orsakar en värdeförlust, påverkar samhällsviktiga funktioner 
såsom kommunikationer och transporter eller att det uppstår en risk 
för hälsa och liv.  

Dagens situation 
Detaljplanen ligger inom fyra olika naturliga avrinningsområden som 
redovisas i .  

Skyfallsanalysen som har utförts har utförts för avrinningsområde 3 
och 4 enligt Figur 29. I avrinningsområde 3 och 4 kommer det att 
tillkomma bebyggelse och höjdsättningen kommer att justeras. Inom 
avrinningsområde 1 och 2 tillkommer ingen ny bebyggelse och det blir 
endast små justeringar avseende höjdsättning. Skyfallsanalysen är 
därmed inriktad på avrinningsområde 3 och 4.  

 
13 DHI, 2014. Slutrapport för Nacka kommun. Skyfallsanalys för Västra Sicklaön.  

 

Figur 29. De fyra olika naturliga avrinningsområdena som detaljplanen ligger inom. Detaljplanens gränser är 
markerat med gult.  

I figur 30 och 31 redovisas simuleringar för skyfall avseende nuläget. 
Enligt utförda simuleringar ansamlas idag stora vattenmängder vid 
den befintliga gångtunneln under järnvägen mellan Oskarsrogatan och 
Ankdammsgatan. Det maximala flödet som rinner igenom 
gångtunneln från södra sidan av järnvägen till norra sidan är 475 l/s 
och den totala volymen är 2150 m³ under hela modellsimuleringen.  
Söder om järnvägen vid Huvudstafältet rinner vattnet till små lokala 
lågpunkterna för att senare rinna till gångtunneln.  

När lågpunkten vid gångtunneln fylls upp rinner vattnet vidare mot 
norr till de olika lågpunkterna som ligger inom Skytteholmsfältet. De 
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fastigheterna som berörs är: Snickaren 2, Snickaren 3, Mälaren 2 och 
Elektrikern 1. Vattendjup högre än 1 meter kan uppstå vid dessa 
fastigheter.  

Förskolorna Pumpan och Paprikan i Huvudsta, inom fastigheten 
Huvudsta 3:1 strax söder om planområdet kan också drabbas av 
vattenansamlingar i och med att de ligger i lågpunkt.  

 

 

Inom Solna Business Park finns det även lokala lågpunkter på båda 
sidor av järnvägen där vattendjup över 0,5 meter kan förekomma. När 
alla lokala lågpunkter kring Solna Business Park och Solna Strand har 
fyllts vid ett skyfall rinner vattnet sedan ut på järnvägen mot nordväst, 
dvs mot Sundbyberg. Vattnet rinner sedan vidare på järnvägen och 
Landsvägen för att slutligen nå recipienten Bällstaviken-Ulvsundasjön 
vid Hamngatan.  

Figur 30. Maximalt vattendjup vid nulägescenario kring Huvudsta. Källa: Tyréns 2022. 

Figur 31. Maximalt vattendjup vid nulägescenario kring Solna Business Park. Källa: Tyréns 2022. 

Figur 28. Resultat av skyfallssimuleringen för nuläget. Figuren visar maximalt vattendjup vid ett 100-års 
regn med 3 timmars varaktighet och med klimatfaktor 1,25. Källa Tyrens. 
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Inom och i anslutning till planområdet finns det några områden där 
det idag sker översvämning och som anses vara känsliga områden. 
Dessa områden är främst; 

• Gångtunneln under järnvägen vid Skytteholm. 

• Förskoleområdet söder om planområdet inom Skytteholm. 

• Lågpunkter vid byggnaderna vid Skytteholmsfältet. 

• Solna Business Park. 

Planens konsekvenser 
Figur 32-33 redovisar simuleringar för skyfall för planförslaget och 
figur 34 redovisar skillnad i vattendjup för nuläget och med en 
exploatering enligt detaljplanen. Överdäckningen av järnvägen i 
Huvudsta och borttagning av gångtunneln gör att vattendjupet vid de 
översvämningsdrabbade fastigheterna vid Skytteholmsfältet minskar 
med föreslagen exploatering.  

Detta medför i sin tur att mer vatten ansamlas vid Huvudstafältet och 
framför allt vid den nya lågpunkten som skapas strax söder om 
tunnelmynningen där fastigheten Huvudsta 3:27 och eldistributions-
anläggningen ligger. Kring elstationen kommer vatten att samlas i de 
planerade skyfallsytorna utan att orsaka någon översvämningsrisk för 
elstationen. Volym på vattensamlingar i skyfallsytorna blir 380 m3.  

Vid västra delen av planområdet ska järnvägen gå i ett tråg mellan 
tunnlarna i Huvudsta och i Sundbyberg. Detta medför att 
höjdsättningar från centrala Sundbyberg och områdena kring Solna 
Strand och Solna Business Park kommer att påverkas av detta och bli 
beroende av varandra.  

Planerad höjdsättning och exploatering orsakar en ändring av 
avrinningsvägar i området och skapar flera instängda områden.  

Vattendjup vid skyfall på vägarna blir mindre än 0,3 m för merparten 
av planområdet med de planerade skyfallsåtgärderna. På den nya gatan 
som avgränsar med Huvudstafältet kommer det att samlas vatten vid 
gatans lågpunkt mellan kvarter F och G. Vattendjup kan bli mer än 

Figur 32: Maximalt vattendjup vid scenario efter exploatering kring Huvudsta. Källa: Tyréns 2022. 

Figur 33. Maximalt vattendjup vid scenario efter exploatering kring Solna Business Park och 
Solna strand. Källa: Tyréns 2022. 
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0,3 m och detta kan temporärt förvärra framkomlighet vid denna 
punkt.  

Översvämningar varar bara under 20 minuter under simuleringstid då 
vattnet kan rinna vidare till Huvudstafältet via det planerade diket. 
Samtidigt finns det alternativa tillfartsvägar till alla byggnader vid 
lågpunkten vilket garanterar framkomlighet för både brandbilar och 
vanliga fordon till och från planområdet. 

 

 

 

 

 

  

Figur 34. Skillnad i vattendjup mellan befintligt scenario och scenario med exploatering enligt detaljplanen. 
Gröna ytor visar en minskning i vattendjup i jämförelse med nuläge och orangea-röda färger visar en ökning. 

Figur 33: Maximalt vattendjup vid scenario efter exploatering kring Solna Business Park och Solna strand. 
Källa: Tyréns 2022. 
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Samlad bedömning 

Idag finns viss problematik i delar av planområdet där vatten blir 
stående, vilket kommer gå att åtgärdas i samband med den kommande 
exploateringen. Resultat från skyfallsmodellen visar att de planerade 
åtgärderna har en positiv effekt och bidrar till att begränsa 
översvämningsrisker både inom planområdet och utanför 
planområdet. Åtgärderna har planerats för att skydda framtida 
bebyggelse och samhällsviktiga verksamheter mot översvämningar 
samt för att säkerställa att översvämningsrisker inte ökar vid befintlig 
bebyggelse. Överdäckningen orsakar däremot att det skapas en 
lågpunkt vid den östra tunnelmynningen av överdäckningen invid 
eldistributionsanläggningen på fastigheten Huvudsta 3:27. Både 
järnvägen och eldistributionsanläggningen klassas som samhällsviktig 
verksamhet och deras funktion bör säkerställas även vid skyfall.  

Det har tagits fram förslag till åtgärder för att förhindra 
översvämningar på eldistributionsanläggningen, såsom att 
skyfallsytorna öst och söder om anläggningen inkluderas i 
planområdet, invallning med stödmur och kantsten samt andra 
ändringar i höjdsättningen för att undvika inflödet till 
eldistributionsanläggningen.  Planerade åtgärder har testats i 
skyfallsmodellen som visar att det inte skulle uppstå någon 
översvämningsrisk vid ett klimatanpassat 100-årsregn för någon av de 
samhällsviktiga verksamheterna.  

Inom Solna Strand och Solna Business Park minskar 
översvämningsrisker på grund av de skyfallsåtgärderna som planeras 
inom både detaljplan Mälarbanan och detaljplan Yrket och Fräsaren. 
Om bara detaljplan Mälarbanan skulle vinna laga kraft med den 
planerade exploateringen och åtgärder inom planområdet skulle 

översvämningsriskerna inte öka för andra områden inom Solna 
Business Park. Höjdsättningen kommer även att ändras i Sundbyberg 
med överdäckningen av järnvägen för centrala Sundbyberg. 

Det planerade tråget mellan Frösundaleden och den nya stationen i 
Sundbyberg kommer att medföra att befintliga sekundära 
avrinningsvägar stängs. Delar av Solna Business Park kommer att bli 
helt instängda och detta medför att översvämningsriskerna vid skyfall 
kommer att öka. Med de planerade skyfallsåtgärderna är bedömningen 
att översvämningsrisk går att lösa för planområdet och dess 
närområde, inklusive de samhällsviktiga verksamheterna, järnvägen 
och eldistributionsanläggningen.  

Trafikverket planerar dessutom att anlägga två magasin för dagvatten- 
och skyfallshantering inom järnvägsfastigheten. Syftet med magasinen 
är att utjämna och hantera flödena som uppkommer inom järnvägen 
och undvika vattenflöden in i både Sundbybergs tunnel och Huvudsta 
tunnel. Eftersom inga befintliga anslutningspunkter från järnvägen till 
det allmänna dagvattennätet identifierats bedöms Trafikverkets flöden 
utgöra en tillkommande flödesbelastning till dagvattentunneln jämfört 
med nuläget. 

Vid nya Sundbyberg station och framtida tråget har skyfallsåtgärderna 
samordnats mellan kommunerna och Trafikverket.  

Åtgärdsförslagen som anges nedan behöver fördjupas i 
detaljplanearbetet och i det kommande projekteringsarbetet, för att 
klimatanpassa planområdet och minimera översvämningsrisker. 
Framkomlighet till och från planområdet säkerställs med de planerade 
skyfallsåtgärderna. 
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Förslag till åtgärder 
Nedan sammanfattas föreslagna skyfallsåtgärder och förslag på 
regleringar i plankarta:  

• Kvartersmark bör utformas så att vattnet vid skyfall kan rinna 
från kvarteren mot gatorna utan att samlas på gårdarna. 

• Skydd för järnvägen kring tråget och östra tunnelmynningen: 

- Skydd mot översvämning av järnvägen bör säkerställas 
genom att tråg och bullervall utförs som 
översvämningsskydd. 

- Skyfallsmagasinen som Trafikverket planerar inom sin 
fastighet bör framställas i planbeskrivningen med angivna 
volymer. 

• Åtgärder för att skydda fastigheter Vargen 14 och Bangården 
4 vid Bangatan: 

- Bullervallen vid Bangatan utförs så att vatten kan rinna i 
järnvägsanläggningen, det bör framstå i planbeskrivningen. 

• Åtgärder för att skydda den befintliga elstationen vid fastighet 
Huvudsta 3:27: 

- Skyfallsytorna öst och söder om elstationen bör regleras i 
plankartan. Totalvolym för de skyfallsytorna bör vara 
minst 380 m3.  

- Invallning med stödmur och upphöjd kantsten vid västra 
och norra sidor av elstationen bör också regleras i 
plankartan eller redovisas i planbeskrivningen.  

- Höjdsättningen för gatorna som styr flödena till 
skyfallsytorna bör regleras i plankartan. 

• Åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse på fastighet 
Ingenjören 3:  

- Parkmarken utanför fastigheten bör regleras på nivå +19,5 
i plankartan. 

• Åtgärder för att skydda pumpstationen och 
fjärvärmekammaren vid Huvudstafältet:  

- Diket vid östra delen av pumpstationen samt upphöjning 
av marken runt fjärvärmekamaren i Huvudstafältet bör 
redovisas i planbeskrivningen. 

• Åtgärder kring kv. M och N söder om tråget: 

- Underjordiskt magasin bör redovisas i planbeskrivning. 
Volym för skyfallsmagasinet bör bara minst 650 m3. 

- Färdigt golv och entréer för båda kvarteren bör placeras 
högre än +10,7. Inga öppningar eller ventilationssystem 
bör placeras under denna nivå och konstruktioner bör 
uppföras vattentäta. 

 

iterio 



  MKB inför granskning av detaljplanen för Mälarbanan  

  
 

65 

• Åtgärder kring den nya kv. K och torget söder om 
Verkmästaren 4: 

- Höjderna på gatan och nedsänkta torgytan (+10,9) bör 
regleras i plankartan. Ytlig översvämningsvolym på minst 
250 m3 bör beskrivas i planbeskrivning. 

- Underjordiskt magasin bör redovisas i planbeskrivning. 
Volym för skyfallsmagasinet bör vara minst 450 m3. 

- Färdigt golv och entréer för kv. K bör placeras högre än 
+11,2. Inga öppningar eller ventilationssystem bör 
placeras under denna nivå och konstruktioner bör 
uppföras vattentäta. 

• Ett U-område för omlagda ledningar under tråget inom 
järnvägsfastigheten bör regleras i plankartan. 

• Planerade åtgärder vid dagvattentunnels utlopp bör framställas 
i planbeskrivningen. Kapacitetsökning av utloppet är 
avgörande för framtidens dagvatten- och 
översvämningsriskhantering inom Huvudstatunnels 
avrinningsområde. Det bör därför säkerställas att detta utförs 
innan byggnationen inom planområdet. 

• Omläggning av dagvattenledningar från tråget till 
dagvattentunneln inom detaljplan Yrket och Fräsaren bör 
redovisas i planbeskrivningen. 
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4.5 Risker och säkerhet  

Förutsättningar 

Bedömningsgrunder riskhantering 
Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram riktlinjer för hur risker från 
transporter med farligt gods på väg och järnväg ska hanteras vid 
exploatering av ny bebyggelse19. Syftet med riktlinjerna är att ge 
vägledning och underlätta hanteringen av riskfrågor. Länsstyrelsen 
anser att möjliga risker ska studeras vid exploatering närmare än 150 
meter från en riskkälla. I vilken utsträckning och på vilket sätt riskerna 
ska beaktas beror på hur riskbilden ser ut för det aktuella 
planförslaget.  

I riktlinjerna presenterar Länsstyrelsen skyddsavstånd till olika 
verksamheter. Dessa rekommendationer redovisas i Figur 35. 

Avstånden i figuren mäts från närmaste vägkant respektive närmaste 
spårmitt. Länsstyrelsen anger i sina riktlinjer generellt att 
skyddsavstånd är att föredra framför andra skyddsåtgärder. Vid korta 
avstånd lägger Länsstyrelsen större vikt vid konsekvensen av en 
olycka än frekvensen av olyckan.  

Intill primära transportleder för farligt gods rekommenderas ett 
skyddsavstånd på minst 25 meter. Åtgärder ska åtminstone vidtas 
inom 30 meter från vägen. Rekommendationen är även, vid sekundära 
transportleder, att 25 meter ska lämnas bebyggelsefritt. Avsteg kan 
dock vara möjligt i särskilda fall. Det gäller i så fall de fall där det går 
få transporter och/eller de olyckor som kan inträffa endast kan få 

 
19 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt 
gods, Fakta 2016:4, Länsstyrelsen Stockholm, 2016-04-11 

allvarliga konsekvenser inom ett kort avstånd. Då kan bebyggelse 
eventuellt placeras så nära som 15 meter.  

 
Figur 35. Rekommenderade skyddsavstånd till olika typer av markanvändning. 
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TDOK 2015:0340 är ett styrande dokument som anger inriktning för 
området bro och tunnel och som ska tillämpas internt inom 
Trafikverket. Syftet med de övergripande kraven i TDOK är att 
säkerställa ett gemensamt, ändamålsenligt och effektivt kravställande 
på Trafikverkets anläggningar. Kraven är formulerade med syftet att 
uppfylla såväl långsiktiga trafikbehov som långsiktiga samhällsbehov.  

Dokumentet anger övergripande krav vid anläggningsstyrning för 
broar och tunnlar samt för broliknande konstruktioner. I dokumentet 
berörs även övergripande krav för överdäckningar. Med överdäckning 
avses i dokumentet en tunnel eller en bro, vars huvudsakliga uppgift är att 
göra det möjligt att uppföra byggnader etc. ovanför trafikleden.  

I dokumentet anges följande krav som berör överdäckningar: 

• Överdäckningar ska vara utformade så att risker för 
ovanförliggande och intilliggande bebyggelse inte är större än 
för bebyggelse intill motsvarande trafikled i ytläge.  

• Överdäckningar ska vara utformade så att olyckor vid 
ovanförliggande och intilliggande bebyggelse inte orsakar 
allvarlig trafikstörning eller skada i tunneln eller under bron.  

Inledande riskanalys 
Brandskyddslaget har fått i uppdrag att upprätta en riskanalys för 
detaljplanen20. Planerad exploatering inom planområdet varierar stort 
mellan olika delar av planområdet. Ny bebyggelse planeras i huvudsak 
utmed den del av Mälarbanan som planeras att överdäckas. I västra 
delen av planområdet förläggs Mälarbanan i ett tråg 2–8 meter lägre 
än omgivande markområden. Närmaste nya byggnad, som är en 

 
20 Brandskyddslaget 2022, Riskanalys Mälarbanan överdäckning genom Solna, 2022-
06-14. 

kontorsbyggnad med 6 våningar, planeras minst 20 meter från 
närmaste framtida spår på Mälarbanan. Tre nya kontorsbyggnader 
planeras i södra delen av det västra delområdet i 3 till 10 våningar 
även med parkerings- och centrumfunktioner. 

Ovanpå överdäckningen i mellersta delen i planområdet planeras 
kommunikationsytor och lokal infrastruktur. Ingen stadigvarande 
vistelse i form av exempelvis lekplatser eller uteserveringar, planeras 
ovanpå överdäckningen. Ingen yta ovanpå överdäckningen kommer 
att utformas på ett sådant sätt att människor lockas att vistas där en 
längre tid. Ingen bebyggelse planeras utmed den del av Mälarbanan 
som ligger i ytläge. Bebyggelse (kontor) planeras som minst 15 meter 
från Frösundaleden/Huvudstaleden och 20 meter från 
tunnelmynning.   

I den östra delen inom det mellersta delområdet planeras byggnader 
på vardera sida om överdäckningen. Dessa binds samman med en 
sammanlänkande byggnadskropp i tre våningar (totalt cirka 1 800 
kvm). Länkbyggnaden ”hänger” i luften ovanför överdäckningen, 
cirka två våningar ovan mark. Bärande konstruktionsdelar är 
fristående från överdäckningens konstruktioner. Byggnaderna 
innehåller enbart bostäder. Åtgärder för att minska påverkan mot 
befintlig bebyggelse inom denna sträcka behandlas inom ramen för 
järnvägsplanen. 

Delområde öst sträcker sig från Huvudsta station till Tomteboda. 
Planområdet omfattar i denna del endast Mälarbanans spårområde. 
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Ingen ny bebyggelse eller markanvändning planeras inom denna del 
av planområdet. 

I Riskanalysen utvärderas de risker som människor inom det 
studerade området kan komma att utsättas för. Här föreslås också hur 
riskerna ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. 
Riskanalysen omfattar endast plötsliga, oväntade och oplanerade 
händelser med akuta konsekvenser för liv och hälsa för människor 
som vistas inom det studerade området. I analysen har hänsyn inte 
tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller, 
elektromagnetiska fält eller miljöfarliga utsläpp. 

Planförslaget innebär att eventuella olyckor både på Mälarbanan och 
Frösundaleden kan påverka planerad bebyggelse. Närheten till dessa 
har utretts och risknivån har beräknats i form av individrisk och 
samhällsrisk21. Riskanalysen visar att individrisknivån är acceptabel på 
det avstånd där ny bebyggelse planeras både när det gäller Mälarbanan 
och Frösundaleden. Det innebär att inga åtgärder är nödvändiga med 
hänsyn till individrisken.  

Samhällsrisknivån däremot innebär att åtgärder ska vidtas om de är 
rimliga i förhållande till bland annat den riskreducerande effekten och 
kostnaden för att genomföra åtgärden. Detta gäller framför allt 
olyckor kopplade till trafiken på Mälarbanan. Bidraget till 
samhällsrisknivån från Frösundaleden är mycket begränsat men med 
hänsyn till de korta avstånd som planeras till ny bebyggelse utmed 
vägen bör åtgärder ändå vidtas.  

 
21 Risker avseende personsäkerhet presenteras och värderas i form av individrisk 
och samhällsrisk. Individrisk är den risk som en enskild person utsätts för genom att 

Utifrån den riksinventering som har genomförts bedöms att det är 
följande riskkällor som kan medföra olyckshändelser med möjlig 
konsekvens för det aktuella planområdet: 

Frösundaleden/Huvudstaleden 

• Olycka vid transport av farligt gods 

Mälarbanan 

• Olycka vid transport av farligt gods 

• Urspårning 

• Tågbrand 

Tvärbanan 

• Urspårning 

• Brand 

Trafikverkets teknikhus 

• Teknikhus i anslutning till den östra tunnelmynningen 

 
 
 
 

vistas i närheten av en riskkälla. Individrisken redovisas som platsspecifik 
individrisk. Samhällsrisk är det riskmått som en riskkälla utgör mot hela den 
omgivning som utsätts för risken. 
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Fördjupad riskanalys 
Av de utpekade olyckshändelserna bedöms olycka med farligt gods 
innebära så stora konsekvenser att en fördjupad riskanalys för denna 
riskkategori genomförts. För att avgöra om de beräknade risknivåerna 
är acceptabla eller inte i den fördjupade riskanalysen, så jämfördes de 
mot angivna acceptanskriterier22. Nedan beskrivs de olika utpekade 
riskkällorna. 

Olycka vid transport av farligt gods 
I Tabell 5 redovisas de olika klasserna av farligt gods. 

Tabell 5. I tabellen redovisas de olika klasserna av farligt gods. 

Klass Konsekvensbeskrivning 
 

1. Explosiva ämnen Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut, 
fyrverkerier etc. 

2 Gaser 2.1 Brandfarliga gaser (acetylen, gasol etc.) 
2.2 Icke brandfarliga, icke giftiga gaser (kväve, argon 
etc.) 
2.3 Giftiga gaser (klor, ammoniak, svaveldioxid etc.) 

3 Brandfarliga vätskor Bensin, etanol, diesel- och eldningsoljor, 
lösningsmedel och industrikemikalier etc. 

4 Brandfarliga fasta 
ämnen m.m. 

Kiseljärn (metallpulver), karbid, vit fosfor etc. 

5 Oxiderande ämnen 
och organiska 
peroxider 

Natriumklorat, väteperoxider, kaliumklorat etc. 

6 Giftiga ämnen Arsenik, bly- och kvicksilversalter, cyanider, 
bekämpningsmedel etc. 

7 Radioaktiva ämnen Medicinska preparat. Transporteras vanligen i 
mycket små mängder. 

 
22 Värdering av risk, Statens räddningsverk, Det Norske Veritas, 1997 

8 Frätande ämnen Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, natrium, 
kaliumhydroxid (lut) etc. 

9 Övriga farliga 
ämnen 

Gödningsämnen, asbest etc. 

 

Sannolikheten för olyckor med farligt gods är generellt mycket låg. 
Antalet transporter på både Frösundaleden och Mälarbanan är 
begränsat (7 respektive 6 vagnar/lastbilar per dygn). Konsekvenserna 
kan i värsta fall dock bli omfattande och beror av var på sträckan 
olyckan sker. Exempelvis så blir påverkan mot omgivningen betydligt 
mindre om den sker inneslutet under överdäckningen än i öppet läge. 
Olycka med farligt gods på Frösundaleden och Mälarbanan bedömdes 
i riskanalysen kunna påverka risknivån inom planområdet och 
studerades vidare i en fördjupad riskanalys inom ramen för den 
genomförda riskanalysen. 

Individrisk 
Med avseende på individrisk bedöms olycksriskerna förknippade med 
urspårning bidra till en oacceptabel risknivå närmast järnvägen. Detta 
är dock enbart aktuellt där järnvägen går i ytläge. För denna del av 
sträckan har Trafikverket utrett behov av säkerhetshöjande åtgärder 
där bebyggelse ligger nära järnvägen utan skydd av topografi. För 
planerad ny bebyggelse är risknivån på acceptabla nivåer med hänsyn 
till avståndet till Mälarbanan och föranleder inget behov av 
säkerhetshöjande åtgärder.  

Individrisken utmed Frösundaleden/Huvudstaleden är acceptabel och 
föranleder inget behov av säkerhetshöjande åtgärder. Den låga 
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risknivån innebär även att bidraget från vägarna till den sammanvägda 
risknivån med Mälarbanan blir mycket begränsat.  
Samhällsrisk 
Den beräknade samhällsrisken ligger på acceptabel nivå för färre än 
cirka 15 omkomna och därefter ligger risknivån inom ALARP23 upp 
till cirka 400 omkomna vilket innebär att säkerhetshöjande åtgärder 
ska undersökas. För fler än 400 omkomna ligger risknivån på 
acceptabel nivå. Ett fåtal scenarier leder enligt genomförda 
beräkningar till fler än 1 000 omkomna. De scenarier som orsakar 
detta är de som kan leda till mycket stora skadeområden och som om 
de sker när området förutsätts vara fullsatt kan leda till fler än 1 000 
omkomna. Fullsatt område innebär att det är maximalt personantal 
inom samtliga verksamheter samt utomhus vid olyckstillfället. Detta är 
ett scenario som mycket sannolikt aldrig kommer att inträffa. Dessa 
scenarier som leder till ett så stort antal omkomna inträffar också med 
mycket låg frekvens, vilket framgår av den beräknade samhällsrisken. 

Störst bidrag till risknivån innebär olyckor som leder till läckage och 
antändning av brännbara gaser. Åtgärder för att minska påverkan från 
dessa olyckor bör därför vidtas.  

Bidraget till risknivån från olyckor på Frösundaleden/Huvudstaleden 
är mycket litet och föranleder inget behov av riskreducerande 
åtgärder. Dock innebär placeringen av bebyggelsen att avsteg görs 
från rekommenderade skyddsavstånd24 vilket kan medföra behov av 
säkerhetshöjande åtgärder.  

 

 
23 As Low As Reasonably Practicable 

Urspårning på Mälarbanan 
När en urspårning sker hoppar i de allra flesta fall bara ett hjulpar av 
respektive räl. Beroende på tågets hastighet och längd, rälsens kvalitet, 
förekomst av främmande föremål på spåret, omgivningens topografi 
etc. kan tåget spåra ur och hamna längre från spåret. Det hamnar dock 
sällan mer än en vagnslängd (ca 25 meter) från spåret. 

Den planerade utbyggnaden av Mälarbanan innebär att spåren 
planeras att förläggas i tråg, i tunnel samt i öppet läge. Både vid 
urspårning i tunnel och tråg kommer de konstruktionerna hindra tåget 
att lämna spårområdet. Konstruktionerna ska enligt gällande regelverk 
utföras så att de dimensioneras för att klara ett urspårat tåg.  

För olyckor i tråg respektive tunnel påverkar scenariot urspårning 
endast resenärernas säkerhet och är oberoende av planförslagets 
utformning. Resenärernas säkerhet samt konstruktionernas 
utformning hanteras i järnvägsplanen samt efterföljande projektering 
som ligger inom Trafikverkets ansvarsområde. 

Tågbrand på Mälarbanan 
Konsekvenserna av en tågbrand är bland annat beroende av vilken 
tågtyp som brinner. Brand i ett godståg kan bli betydligt mer 
omfattande än brand i persontåg (utformningen av persontåg följer 
strikta regler för att reducera risken för omfattande bränder med 
hänsyn till resenärernas säkerhet). Skadeområdet vid brand i ett 
pendeltåg bedöms vara begränsat.  

24 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt 
gods, Fakta 2016:4, Länsstyrelsen Stockholm, 2016-04-11 
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En brand som sker under en överdäckning påverkar inte omgivande 
bebyggelse. Tunnelkonstruktionen ska enligt gällande regelverk 
utföras för att klara brand i tåg.  

Med hänsyn till avståndet (20 m) mellan järnvägen och bebyggelse 
utmed den öppna delen av sträckan (delsträcka 1) bedöms en 
persontågsbrand ej innebära risk för brandspridning till byggnader. 
Brand i persontåg bedöms därför ha en mycket begränsad påverkan 
på risknivån inom planområdet. Tråget innebär även en dämpande 
effekt på utfallande strålning från en brand på spåret.  

Skadeområdet vid brand i godståg bedöms kunna bli mer omfattande. 
Värmestrålningen bedöms bli hög inom minst 25 meter och med 
hänsyn till detta bedöms en brand i godståg kunna innebära 
brandspridning till planerad bebyggelse. Olycksscenariot bedömdes 
kunna innebära påverkan på risknivån och studerades vidare inom den 
fördjupade riskanalysen (olyckor med farligt gods. 

Urspårning Tvärbanan 
Olyckshändelse som kan påverka planområdet utgörs bland annat av 
att en urspårad spårvagn lämnar spåret och bron och kolliderar med 
människor eller byggnader. Det kortaste avståndet till byggnad är 
enligt planförslaget ca 11 meter. Utmed delar av planområdet är 
Tvärbanan försedd med urspårningsräler. Brokonstruktionen innebär 
även att det finns en liten kantbalk som ytterligare reducerar 
sannolikheten för att urspårad spårvagn lämnar bron.  

Hur långt en spårvagn spårar ur beror till stor del av hastigheten vid 
urspårningstillfället. Generellt gäller att ett tåg inte spårar ur längre än 
en vagnslängd eftersom de delar av tåget som inte spårar ur initialt 
”håller emot” den del av tåget som spårat ut. Tvärbanan består av tre 

sammanlänkade enheter med en längd om 30 meter. I de allra flesta 
fall hoppar dock enbart ett hjulpar av rälsen och tåget stannar inom 
spårområdet.  

Hastigheten på banan är maximalt 80 km/tim. Ofta är dock 
hastigheten lägre. I aktuellt fall finns en skarp kurva strax norr om 
brofästet varför spårvagnarna sannolikt inte körs med maximal 
hastighet förbi planområdet. Samtidigt finns en ökad urspårningsrisk i 
kurvor. Dock är placeringen av planområdet i innerkurva gynnsamt då 
urspårningar i kurvor ofta sker mot ”utsidan” av kurvan. 

Enligt riskanalysen är det osannolikt att ett tåg ska hamna längre än ca 
10 meter från bron. Någon fördjupad analys av scenariot bedömdes 
inte nödvändig så länge som bebyggelse planeras mer än 10 meter från 
Tvärbanebron, vilket är aktuellt i detta fall. 

Brand Tvärbanan 
Med hänsyn till resenärernas säkerhet så följer utformningen av 
spårvagnar strikta regler för att reducera risken för omfattande 
bränder. Reglerna omfattar brandkrav som syftar till att förhindra 
både antändning och brandspridning i spårvagnen. Detta innebär att 
sannolikheten för en fullt utvecklad spårvagnsbrand är mycket låg. 

Sannolikheten för att en brand i spårvagn, som sprider sig till 
intilliggande bebyggelse, leder till att personer inomhus omkommer 
bedöms vara mycket låg med hänsyn till det stora avståndet. 
riskbidraget för personer inomhus från en yttre olycka bedöms därför 
vara försumbart.  
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Med hänsyn till det relativt stora avståndet till planerad 
kontorsbyggnad bedömdes att en fördjupad analys, med avseende på 
risker vid en brand i Tvärbanan, inte var nödvändig att genomföra. 

Trafikverkets teknikhus 

Enligt järnvägsplanen ska ett teknikhus placeras i anslutning till 
överdäckningens östra tunnelmynning. Teknikhus inrymmer 
exempelvis el-, signal-, samt teleteknik avsedd för järnvägsdrift. 
Utrustningen styr och övervakar järnvägsanläggningen. Det kan finnas 
reservkraft (exempelvis dieselaggregat) för utrustningen. Funktionerna 
som finns i ett teknikhus är viktiga för järnvägens drift och bör därför 
skyddas. Teknikhuset planeras 1 meter från fastighetsgräns.  

En brand i byggnad inom planområdet kan eventuellt spridas till 
teknikbyggnaden. Beroende på vilket material den är utförd i kan en 
vidare brandspridning möjligen uppstå, vilket i sådant fall kan påverka 
driften av järnvägsanläggningen.  

Det behöver därför säkerställas att en eventuell brand i byggnad inte 
kan påverka teknikhuset. Detta säkerställs genom skyddsavstånd (8 
meter) eller brandteknisk avskiljning i byggnad eller teknikhus. Denna 
rekommenderas till EI 60. 

Bedömningsgrunder magnetiska fält 
Magnetfält (magnetisk flödestäthet) mäts i enheten Tesla som är en 
stor enhet, varför µT (miljondels Tesla) är mer relevant för magnetfält 
alstrade av järnvägsdrift.  

Magnetfältet beror av strömuttaget i kontaktledningsanläggningen, 
avståndet till densamma samt av avståndet mellan matande och 
återmatande kablar/ledningar. 

Akut exponering 
Gränsen för akut magnetfältsexponering är beroende av frekvensen. 
Vid lägre frekvens, desto högre styrka måste magnetfältet ha för att ge 
upphov till akuta effekter. Eftersom Mälarbanans strömförsörjning 
sker med låg frekvens, 16,7 Hz, är gränsen för akut exponering satt 
vid 300 µT för allmänheten. Styrkan på de fält som alstras av 
Mälarbanan är i dagsläget långt under denna gräns. 

För arbetsplatser gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift 2016:3 
(Elektromagnetiska fält). Generellt är referensvärdena på en 
arbetsplats fem gånger högre än de för allmänheten, dvs 1500 µT för 
järnvägsel på 16,7 Hz (för hushållsel på 50 Hz är referensvärdet 500 
µT på kontor). Precis som för referensvärdet för allmänheten är 1500 
µT inte ett medelvärde över en längre tidsperiod utan är ett 
momentant värde. För arbetsplatser finns inga rekommenderade 
medelvärden. 

Årsmedelvärde 
Enligt Trafikverkets (2004) Policy om magnetfält ska 
försiktighetsprincipen tillämpas. ”Målsättningen enligt 
försiktighetsprincipen är att årsmedelvärdet av magnetfältet inte får 
överstiga 0,4 µT i utrymmen där människor stadigvarande vistas om 
det är ekonomiskt rimligt och tekniskt genomförbart. Stadigvarande 
vistelse innebär permanenta arbetsplatser och utrymmen där dygnsvila 
sker. Man bör även beakta placering av förskolor med tillhörande 
lekplatser”. 

Trafikverkets beräkningar som tagits fram till järnvägsplanens MKB 
utgår från Trafikverkets policy om maximalt 0,4 μT. 
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Magnetiska fält från Mälarbanan 
Elektrisk tågtrafik medför emission av elektromagnetiska fält som dels 
består av elektriska fält och av magnetiska fält kring järnvägen. De 
elektriska fälten skärmas effektivt av vegetation, byggnader, fordon 
med mera. För järnvägsanläggningar utgör de elektriska fälten normalt 
inga problem för omgivningen och har därför inte utretts vidare. De 
magnetiska fälten skärmas dock inte av på samma sätt och kommer 
att vara påtagliga i järnvägens närområde även om de snabbt avtar 
med ökat avstånd ifrån denna. 

Inför arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning 
tillhörande järnvägsplanen togs en PM26 fram där en redovisning sker 
av vilka magnetiska fältstyrkor som finns längs sträckan (Huvudsta-
Duvbo) idag, under byggskedet och efter utbyggnaden av järnvägen. 

Nedan beskrivs resultatet från magnetfältsberäkningarna för de 
områden där ny bebyggelse inom detaljplanen är planerad. Se den 
gröna (Huvudstatunneln) och den röda (tråg genom Solna Business 
Park) sträckan i Figur 36. 

Tråg genom Solna Business Park (västra delen) 

Beräkningarna visar på följande resultat: 

• För beräkningar utan tåg lokalt på sträckan (genomflytande 
ström) kommer magnetfälten att uppgå till årsmedelvärdet 0,4 
μT på ett avstånd på upp till ca 4 m i spårnivå (höjd=0,1 m) 
ifrån yttre spårmitt. 

 
26 Trafikverket 2018: Mälarbanan, Huvudsta - Duvbo, Systemhandling PM 
Elektromagnetiska fält 

• För beräkningar utan tåg lokalt på sträckan (genomflytande 
ström) direkt ovanför tråget (+ 10 m relaterat från spårnivån) 
kommer årsmedelvärdet 0,4 μT inte att uppnås. 

• För beräkningar med tåg lokalt på sträckan kommer 
magnetfältet i trågets överkant (höjd=10 m relaterat från 
spårnivån) inte årsmedelvärdet 0,4 μT att uppnås förutom 
direkt ovanför spåren. 

• För beräkningar med tåg lokalt på sträckan kommer 
magnetfälten att uppgå till ett årsmedelvärde på ca 0,4 μT för 

Figur 36. Sträckning Mälarbanan Huvudsta-Duvbo (från järnvägsplanen). Planerad ny bebyggelse inom detaljplanen 
kommer att ske framför allt längsmed den gröna linjen och till mindre del längs den röda linjen. 
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ett avstånd på upp till ca 5 m i spårnivån (höjd=0,1 m) ifrån 
yttre spårmitt. 

Huvudstatunneln (mellersta delen) 

Beräkningarna visar på följande resultat: 

• För beräkningar utan tåg lokalt på sträckan (genomflytande 
ström) kommer magnetfälten att uppgå till årsmedlevärdet 0,4 
μ för ett beräkningsavstånd på upp till ca 12 m vilket innebär 
ca 3 m i spårnivå (höjd=0,1 m) ifrån yttre spårmitt. 

• För beräkningar utan tåg lokalt på sträckan (genomflytande 
ström) ovanför tunneltaket (höjd=10 m) kommer 
årsmedelvärdet 0,4 μ inte att uppnås. 

• För beräkningar med tåg lokalt på sträckan kommer 
magnetfälten att uppgå till ett årsmedelvärde på ca 0,4 μT för 
ett beräkningsavstånd på ca 13 m vilket innebär ett avstånd på 
ca 4 m i spårnivå (höjd=0,1 m) ifrån yttre spårmitt. 

• För beräkningar med en andel av tågen lokalt på sträckan 
kommer magnetfältet ovanför tunneltaket (höjd=10 m) inte 
årsmedelvärdet 0,4 μT att uppnås förutom direkt ovanpå 
spåren. 

Markspår Huvudsta (östra delen) 

Beräkningar för magnetfält utmed denna sträcka har gjorts dels för 
traditionellt fyrspår dels för alternativa (kompletterande) lösningar. 
Beräkningar visar att för traditionella fyrspår så överskrids 
årsmedelvärdet 0,4 µT i närliggande bostäder och lokaler. Föreslagna 
alternativa lösningar gör att magnetfältsreduceringen blir mycket god 
och att ett årsmedelvärde under 0,4 µT kan innehållas. Ingen ny 
exploatering inom detaljplanen kommer att göras längs med denna 

sträcka och fortsatt hantering av magnetfältsnivåer utmed denna 
sträcka behandlas inom ramen för järnvägsplanen. 

Planens konsekvenser 
Olycksrisker 
Planförslaget innebär att eventuella olyckor både på Mälarbanan och 
Frösundaleden samt Huvudstaleden kan påverka planerad bebyggelse. 
Störst bidrag till risknivån innebär olyckor som leder till läckage och 
antändning av brännbara gaser. Åtgärder för att minska påverkan från 
dessa olyckor bör därför vidtas. Utmed den sträcka där Mälarbanan 
förläggs i tråg (västra delen av planområdet) planeras kontors-
byggnader. Dessa planeras cirka 20 meter från närmaste framtida 
spårmitt. Rekommenderat skyddsavstånd är 30 meter. Tråget innebär 
att påverkan från vissa scenarier (urspårning) elimineras och att andra 
dämpas. Avsteget bör därför kunna accepteras. 

Utmed den sträcka där Mälarbanan planeras med överdäckning 
(mellersta delen av planområdet) planeras ny bebyggelse i direkt 
anslutning till, men inte ovanpå, överdäckningen. Bebyggelsen 
närmast Mälarbanan planeras utan koppling till överdäckningens 
konstruktion. Denna del omfattar cirka 1 800 kvm som kommer att 
inrymma stadigvarande vistelse. Byggnadsdelen kommer att påverkas 
vid olyckor som leder till att överdäckningens konstruktion får mycket 
omfattande skador, det vill säga vid större explosioner. Dessa olyckor 
förväntas inträffa med mycket låg frekvens. Draggade personer i den 
överhängande byggnadsdelen omfattar cirka 60–90 personer, 
beroende på typ av verksamhet. Utifrån beräknade risknivåer 
konstateras att de scenarier som kan leda till så stora konsekvenser 
inte medför oacceptabla risknivåer även beaktat den överhängande 
byggnadsdelen. Risknivån till följd av dessa scenarier ligger på 
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acceptabla nivåer. Stadigvarande vistelse i den överhängande delen 
bedöms därmed inte medföra sådan påverkan på risknivån att den inte 
kan accepteras. När det gäller överdäckningar finns inga tydliga 
riktlinjer för skyddsavstånd. För flertalet scenarier innebär 
överdäckningen att skadepåverkan mot omgivande områden 
minimeras eller helt elimineras till följd av överdäckningens skyddande 
konstruktion. Det gäller exempelvis för scenarier som leder till brand 
eller mindre läckage av gaser. För scenarier som kan leda till sådan 
påverkan att överdäckningens bärighet påverkas kan inte påverkan 
mot planområdet uteslutas. Detta gäller framför allt olyckor som leder 
till olika former av explosion. Dessa scenarier inträffar med en mycket 
låg frekvens samt medför stor påverkan mot omgivningen, även utan 
en överdäckning. Placering av bebyggelse i anslutning till 
överdäckning bedöms kunna genomföras enligt studerat förslag men 
byggnadstekniska åtgärder kan bli aktuella och då framför allt i 
anslutning till tunnelmynningar. 

Kontorsbebyggelse planeras som minst cirka 15 meter från 
Frösundaleden/Huvudstaleden som utgör en sekundär transportled 
för farligt gods och 20 meter från tunnelmynningar. Huvudsakligen 
transporteras ämnen som innebär korta skadeområden vid en olycka 
eller ämnen som transporteras som styckegods. Bebyggelsens 
placering innebär ett avsteg från Länsstyrelsens rekommendationer. 
Avsteget bedöms kunna accepteras med hänsyn till den begränsade 
omfattningen av transporter samt typen av ämnen som transporteras 
på vägen. Kompletterande byggnadstekniska åtgärder är dock 
nödvändiga att vidta.  

Inga ytor för stadigvarande vistelse planeras utmed Mälarbanan där 
den förläggs i tråg, utmed tunnelmynningar, ovanpå överdäckning 
eller utmed Frösundaleden och Huvudstaleden, vilket innebär att 

människor utomhus till stor del kommer att vara skyddade av annan 
bebyggelse när de vistas inom planområdet. Minsta avstånd till 
bebyggelse är på dessa platser 20 meter (Mälarbanan) respektive 15 
meter (Frösundaleden). 

Ingen ny bebyggelse planeras utmed den sträcka av Mälarbanan där 
spåren ligger i ytläge (östra delen av planområdet). Åtgärder för att 
minska påverkan mot befintlig bebyggelse behandlas inom ramen för 
järnvägsplanen. 

När det gäller risken för brandspridning till teknikhus vid den östra 
tunnelmynningen bör denna risk minimeras antingen genom 
skyddsavstånd (8 meter) eller genom brandteknisk avskiljning i 60 
minuter. Detta kan exempelvis göras genom att utföra byggnad inom 
planområdet med fasadutförande i EI60 eller att både teknikhus och 
byggnadsfasad utförs i EI30. 

För att visa att säkerheten för människor intill överdäckningen är 
minst lika hög som för bebyggelse intill motsvarande trafikled i ytläge 
görs en jämförelse mellan TDOK Bro och Tunnel (2015:0340). 
Beräkningar har genomförts på samma sätt som för övriga studerade 
ämnen och redovisas i sin helhet i Riskanalysen. Beräkningarna visar 
att kravet i TDOK 2015:0340 uppfylls. För kravet som rör 
överdäckningar i TDOK 2015:0340 verifieras kravet för resenärer och 
tågpersonalens säkerhet under överdäckningen i den säkerhetsanalys 
som kommer att genomföras samt att kravet beaktas i projektering av 
överdäckning och intilliggande bebyggelse. Områden ovanför 
tunnelmynningarna kommer att utföras så att människor, djur eller 
fordon inte kan hamna inom spårområdet och på så sätt äventyra 
driften av järnvägen. 
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Med hänsyn till förväntad riskbild efter implementering av föreslagna 
skyddsåtgärder bedöms att detaljplanen på ett tillfredställande sätt har 
hanterat de riskkällor som kan hota människors säkerhet och hälsa. 
Magnetiska fält 
Genom olika alternativa lösningar på de olika delsträckorna kommer 
en optimal magnetfältsreducering att uppnås. Detta innebär i västra 
delen (tråget genom Solna Business Park) och i mellersta delen 
(Huvudstatunneln) att magnetfältsvärden som överskrider ett 
årsmedelvärde på 0,4 µT endast sker direkt ovanför tunneln/tråget (på 
en höjd av 10 meter). Direkt ovanpå tunneln planeras inte för några 
aktiviteter som innebär stadigvarande vistelse. 

Utifrån detta görs bedömningen att magnetfältsnivåer kommer att 
underskrida rekommenderade årsmedelvärden för merparten av de 
byggnader som ingår i planförslaget. För kvarter G som har en 
byggnad som går tvärs över tunneltaket, samt ligger nära 
tunnelmynningen, kommer en mer detaljerad magnetfältsutredningen 
upprättas. 

När det gäller de sträckor där anläggningen är förlagd till markspår är 
magnetfältsspridningen betydligt högre än i tunnlarna, vilket i 
huvudsak har sin orsak i kontaktledningssystemets geometriska 
utformning med avstånd mellan kontaktledning och återledning. En 
placering av återledaren närmare kontaktledningen än vad som är 
brukligt i dagsläget kan för dessa sträckor ge en reducering av 
magnetfältsalstringen runt järnvägsanläggningen. En justerad 
återledningsplacering är dock inte alltid tillräcklig åtgärd men 
kompletteras denna med en till kontaktledningen parallell shuntkabel 
(Fö-kabel) kan magnetfältsspridningen reduceras ytterligare så att 
värdena för närliggande fastigheter inte överskrider riktvärdena. 

Förslag till åtgärder 
Mälarbanan 

- Ytor inom 20 meter från Mälarbanans tråg eller 20 meter från 
tunnelmynning ska utformas så att de inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse.  

- Ny bebyggelse som inrymmer stadigvarande vistelse bör inte 
uppföras närmare närmaste spårmitt i ytläge än 20 meter.  

- Ytor ovanpå överdäckningen ska utföras så att de inte 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Gångvägar, cykelvägar, 
parkmark och liknande kan uppföras på dessa ytor. Utegym, 
lekplatser och liknande bör inte placeras ovanpå 
överdäckningen.  

- För ny kontorsbebyggelse inom 30 meter samt för ny 
bostadsbebyggelse inom 50 meter från Mälarbanans tråg eller 
tunnelmynning gäller följande:  

• Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska 
det finnas åtminstone en utrymningsväg som mynnar 
bort från järnvägen.  

• Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse 
ska placeras mot en trygg sida, d.v.s. bort från 
Mälarbanan alternativt på byggnadernas tak.  

• Fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i 
obrännbart material alternativt med konstruktion som 
motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30.  
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• Fönster i fasader som vetter direkt mot järnvägen ska 
utföras i lägst brandteknisk klass EW 30. Fönster 
tillåts vara öppningsbara.  

- Avseende närhet mellan planerad bebyggelse och teknikhus 
vid den östra tunnelmynningen ska en av nedanstående 
åtgärder vidtas: 

• Skyddsavstånd på 8 meter ska tillämpas. 

• Planerad byggnad inom 8 meter utförs i brandteknisk 
klass EI60 (gäller fasaddelar inklusive fönster). 

• Planerad byggnad samt teknikhus utförs i brandteknisk 
klass EI30 (gäller fasaddelar och fönster inom 8 
meter). 

Frösundaleden/Huvudstaleden 
- Ytor inom 15 meter mellan ny bebyggelse och närmaste 

vägkant bör utformas så att de inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse.  

- Ny bebyggelse som inrymmer stadigvarande vistelse bör inte 
uppföras närmare närmaste vägkant än 15 meter (kontor) 
respektive 25 meter (bostäder).  

- För ny bostadsbebyggelse inom 30 meter från Frösundaleden 
gäller följande:  

• Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska 
det finnas åtminstone en utrymningsväg som mynnar 
bort från vägen.  

• Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse 
ska placeras mot en trygg sida, d.v.s. bort från 
Frösundaleden alternativt på byggnadernas tak.  

• Fasader som vetter direkt mot Frösundaleden ska 
utföras i obrännbart material alternativt med 
konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass 
EI 30.  

• Fönster i fasader som vetter direkt mot Frösundaleden 
ska utföras i lägst brandteknisk klass EW 30. Fönster 
tillåts vara öppningsbara. 
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5 Övriga miljökonsekvenser 
5.1 Kulturmiljö 

Förutsättningar 
En antikvarisk konsekvensanalys har gjorts inom detaljplanearbetet av 
AIX arkitekter27. I detta kapitel redovisas förutsättningar avseende till 
exempel lagskydd, beskrivning av nuläget samt vilka konsekvenser 
planförslaget medför avseende områdets kulturhistoriska värden.  

Lagrum 
1998 publicerades ett kulturminnesvårdsprogram för Solna kommun. 
Programmet är en kulturhistorisk utredning som syftar till att ge en 
kunskapsöversikt och kartläggning av kommunens kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och miljöer. 2004 bearbetades och 
kompletterades kulturminnesvårdsprogrammet. Några av 
byggnaderna inom planområdet är utpekade som kulturhistoriskt 
värdefulla enligt stadens kulturminnesvårdsprogram.  

Dessa omfattas därför av förvanskningsförbud i Plan-och bygglagen 
(8 kap, §13). All bebyggelse omfattas dessutom av bestämmelser om 
varsamhet och underhåll, enligt PBL (8 kap § 14 – 17). Den generella 
hänsynsbestämmelsen är viktig att beakta även vid nybyggnad i 
befintliga bebyggelsemiljöer.  

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena bevaras.  

 
27 AIX Arkitekter, antikvarisk konsekvensanalys, Mälarbanan, 2022-03-16.  

Områdets framväxt 
Det aktuella planområdet har sedan järnvägens tillkomst i huvudsak 
inrymt järnvägsspår samt spåranknutna vallar, bankar, tunnlar och 
viadukter. Järnvägen är planområdets mest dominanta element, både 
ur ett fysiskt landskapsperspektiv och funktionellt. All samhälls-
bildning i närområdet härrör direkt till järnvägens sträckning och den 
utgör genom historien en tydlig ryggrad som lett fram till både 
småhusområden och industrier.  

De stora förändringar som Solna genomgick under 1960- och 70-talet 
är mycket påtagligt i och omkring planområdet. En omfattande 
nybyggnad av storskaliga flerfamiljshus, industriområden, 
serviceanläggningar och effektiva trafiksystem omvandlade drastiskt 
en tidigare småhusbebyggelse och obebyggd jordbruksbygd. Solna har 
sedan 1900-talets mitt omvandlats från att ha varit i stort sett lantligt 
med åkrar och hagmarker till att idag vara ett tätbebyggt modernt 
storstadsområde.  

Järnvägen och dess komponenter  
Järnvägen är historisk infrastruktur och har sedan 1800-talets slut 
präglat planområdet och dess närområde. Järnvägen har idag ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde. Även stenmurar, stensättningar, 
stödmurar, broar och likande tillkommande komponenter till 
järnvägen har ett kulturhistoriskt värde. I ett nationellt perspektiv är 
Mälarbanan en mycket viktig, tidig järnvägssträcka som varit av stor 
betydelse för utvecklingen av både samhällen, handel och resande. 
Utblick över järnvägen, mot Bangatan syns i Figur 37. 
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Figur 37. Kulturhistoriska spår inom planområdet. Källa: AJ Landskap. 

VEGETATION! 

påtagligt naturvärde, klass 3 

visst naturvärde, klass 4 

a påtagligt naturvärde, klass 3, som awerkas a påtagligt naturvärde, klass 4. som awerkas 

ej klassat naturvärde 

• skyddsvärt träd 

• skyddsvärt träd som avverkas 

••• biotopskyddad all~ 

biotopskyddad all~ som awerkas 

• 
träd som sparas 

träd som avverkas 
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De två stationerna i Huvudsta från 1907 och 1908 revs på 1960-talet 
och den enda järnvägsanknutna byggnaden längs aktuell 
bansträckning idag är lokstallet intill Huvudstaleden, som är uppförd 
1904. Dess närhet till grannkommunen gjorde att den fick namnet 
Sundbyberg. Lokstallet utgör den högst klassade byggnaden och ligger 
intill planområdet och den bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt 
värde och är uppförd innan 1900-talets mitt. Utan lokstallet skulle 
mycket av historien uppförd före och efter år 1900 inte vara avläsbar i 
området. Därav dess kulturhistoriskt höga värde.  

 

Figur 38. Lokstallarna intill järnvägsanläggningen. 

Norr om planområdet ligger den storskaliga kontorsbyggnaden 
Albydal, uppförd under 1970-talet för Esselte och bedömt som 
mycket kulturhistoriskt värdefull (grön) av Solna stad. Det 
kulturhistoriska värdet i detta område bedöms som helhet vara lågt, 

medan enskilda byggnader som Albydal, strax utanför planområdet 
har högt värde. 

 

Figur 39. Utblick mot järnvägen och husen längs med Bangatan. På den västra sidan om järnvägen syns 
Huvudsta torg. 

Tomteboda 
Sydväst om järnvägen ligger Statens Bakteriologiska Laboratorium 
(SBL) som är en byggnad från 1930-talet. Byggnaden är ritad av 
Gunnar Asplund, som är ett av hans storskaliga verk och redovisar för 
sin tid en mycket modern och funktionell byggnad. Den blev en 
förebild för andra institutioner och skolor i landet och var verksam 
fram till och med 1993. Idag bedrivs hotell och restaurang i 
byggnaden. Byggnaden har ett högt arkitekturhistoriskt värde och är 
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tillsammans med det omkringliggande landskapet skyddade som 
byggnadsminne enligt 3. Kap kulturmiljölagen. Byggnaden ses i Figur.  

 

Figur 40. Statens Bakteriologiska Laboratorium som uppfördes 1930. Idag bedrivs hotell och restaurang i 
byggnaden. 

Huvudsta och Skytteholm 
Det järnvägsnära området i Huvudsta och Skytteholm präglas av den 
stadsomvandling området genomgick på 1960- och 70-talen. I Figur 
41 visas flerbostadshus intill Huvudstagatan som korsar järnvägen på 
bro. Från perioden när Huvudsta var municipalsamhälle återstår 
endast ett fåtal spridda byggnader. En av dessa är den gamla skolan 
från år 1909 belägen strax söder om järnvägen nära Huvudstagatan. 
Järnvägsövergången vid Huvudsta torg är en ”rest” från Huvudstas 
gamla järnvägsstation.  

 

Figur 41. Flerbostadshus intill Huvudstagatan som korsar järnvägen på bro. 

Det finns ett stort upplevelsevärde i stadsrummens variation, och ur 
ett historiskt perspektiv berättar stadsdelens olika karaktärer om 
stadsplaneringsideal främst under efterkrigstiden. Även det sena 1800-
talet kan skönjas men det domineras av efterkrigstidens fria 
planeringsideal med hus i park, stor skala och topografisk anpassning. 
Ur ett stadsplaneringshistoriskt perspektiv har området höga värden 
bland annat i kvarteret Ingenjören, men också kvarteren Salladen och 
Albygård 3.  

Solna Business Park och Solna strand  
Kvarteren direkt norr om spåren är bebyggda under en mycket 
intensiv period i 1960-talets början men drastiska ombyggnationer har 
gjort att de flesta byggnaderna helt förlorat sin ursprungliga 
arkitektoniska form.  
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Figur 42 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som finns registrerade i området (Fornsök. 
Riksantikvarieämbetet, 2020). 

Fornlämningar 
I den östra delen av området finns en lämning, L2013:5099, som är 
registrerad som en Bytomt/gårdstomt, vilken troligen är en lämning 
från Lundby gårdstomt. Lundby gårdstomt tros ha brukats mellan 
800-talet och 1630 när gårdens mark tillhörde Karlbergs gods. 
Lundbygravfältet ligger också inom denna del av området, som är ett 
gravfält som består av tre mindre gravfält med gravar daterade till 
vikingatiden. Gravfälten är inte antikvariskt bedömda och 
kategoriserade som övrig kulturhistorisk lämning. De har därför inget 
skydd som fornlämningar och i samband med järnvägsanläggningen 

utvidgats, har lämningarna successivt undersökts och tagits bort, 
alternativt förstörts.  

I övrigt finns inga registrerade fornlämningar inom området, men vid 
eventuella grävarbeten i anslutning till läget för de tre torpen Rudtorp, 
Jonstorp och Stenstorp är det möjligt att lämningar från torpen kan 
framkomma.  

Planens konsekvenser 
Huvudstatunneln 

Inga kulturhistoriskt värdefulla byggnader som har pekats ut i 
Huvudsta/Skytteholm påverkas fysiskt av intunnlingen och det finns 
relativt få spår kvar av Huvudstas äldre byggnad. Den barriär som 
Huvudstatunneln kommer att utgöra får dock som effekt att det inte 
längre kommer att vara möjligt att visuellt läsa samman bebyggelsen 
norr om järnvägen med den söder om.  Detta bedöms i sin tur 
försvåra läsbarheten av de kulturhistoriska sammanhang som finns 
kvar i området utmed järnvägen, bland annat tunneln under järnvägen 
i höjd med Huvudstafältet. Konsekvenserna av den utbyggda 
spåranläggningen och intunnlingen har utretts inom ramen för den 
MKB som tagits fram till järnvägsplanen. 

Den utbyggda anläggningen gör små fysiska intrång i två av de 
områden för torplämningar som finns i Skytteholm respektive 
Huvudsta. Eftersom det inte finns några synliga spår av lämningarna 
bedöms dessa intrång inte medföra några negativa effekter eller 
konsekvenser. Det går dock inte att utesluta att det finns idag okända 
kulturlager och fynd kvar i de två områdena som kan påträffas och 
potentiellt skadas i samband med byggverksamheten.  

~ _. ,., •·.~ 
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Ny bebyggelse i Huvudsta/Skytteholm 

Inga kulturhistoriskt värdefulla byggnader som har pektats ut i 
Huvudsta/Skytteholm kommer att påverkas fysiskt av att ny 
bebyggelse uppförs i området. Däremot försvinner komponenter som 
idag bidrar till läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhang som 
finns kvar i området vid järnvägen, bland annat tunneln under 
järnvägen i höjd med Huvudstafältet. Tunneln tillkom redan vid den 
första enkelspåriga järnvägsutbyggnaden på 1870-talet. Norr om 
befintligt spår påverkas det organiska vägnätet med riklig grönska som 
växer utmed spåret. Biotopsskyddade trädalléer och bevarad 
naturmark mellan husen påverkas också negativt genom sprängning 
och fällning av träd. Grönområdena har både natur- och kulturvärden 
som framför allt kopplas till områdets stadsplaneringshistoria. Det 
idag obebyggda området söder om spåret, där den tilltänkta påfarten 
till Huvudstaleden ligger, påverkas främst eftersom grönytor och 
växtlighet med kultur- och naturvärden försvinner.  

Den planerade tvärställda byggnaden vid tunneltakets östra del 
bedöms ha en negativ inverkan på kulturmiljön eftersom den genom 
sin placering skapar en visuell barriär mellan västra delen av 
Huvudsta/Skytteholm och den östra, vilket i sin tur påverkar 
läsbarheten av områdets framväxt och olika utbyggnadsetapper längs 
järnvägen. 

Ny bebyggelse i Solna Business Park/Solna strand 

Inga kulturhistoriskt värdefulla byggnader som har pekats ut i området 
kommer påverkas fysiskt av den nya bebyggelsen. Däremot påverkas 
Stenhöga 1 (Stora Blå) och Verkmästaren 4 (Arvid Nordqvist) och då 
framför allt Stora Blå, eftersom byggnaden skyms av en tillkommande 

byggnadsvolym från spåret i norr. Eftersom Stora Blå är ett landmärke 
i området, och dessutom en av få välbevarade byggnader från 1960–
1970-talets industriutveckling, bedöms det medföra negativa 
konsekvenser för kulturmiljön. Genom att den tillkommande 
byggnaden utformas med lågdelar kan Stora Blå delvis fortfarande 
skymtas från spåret och upplevas från den norra sidan av spåret. 
Förslagets bearbetning sedan samrådsförslaget innebär att högdelarna 
är bättre anpassade efter den befintliga byggnadens accentuerade 
trapphus.  

Stockholm-Wästerås-Bergslagens (SWB) gamla ånglokstall, som 
hanterats under värdering av järnvägsmiljön, kommer påverkas av den 
tillfälliga järnvägsanläggningen men bedöms inte påverkas ytterligare 
av att ny bebyggelse tillkommer i anslutning till byggnaden. 

Nya pendeltågsstationer 

Nya Huvudsta station bedöms stärka och förtydliga järnvägens 
betydelse i området. Det har även ett symboliskt värde att en ny 
station byggs i Huvudsta eftersom området fram till 1960-talet hade 
två stationer. En förutsättning för att stationen ska tillföra värden till 
området är att utformningen inte bryter det visuella sambandet mellan 
Huvudsta torg och den järnvägsnära bebyggelsen söder om spåret. 
Den nya stationen i Solna Business Park bedöms inte påverka några 
byggnader eller samband av kulturhistoriskt värde.  

Tomteboda 

De utpekade kulturvärdena i Tomteboda bedöms inte påverkas av de 
åtgärder som planeras inom ramen för den nya detaljplanen. 
Konsekvenserna av planerad spårutbyggnad beskrivs i Trafikverkets 
MKB för Mälarbanan, 2020-01-15.  
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Sammanfattningsvis bedöms de åtgärder som planeras inom ramen 
för den nya detaljplanen inte medföra fysiska intrång i de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna längs järnvägsspåret. De 
negativa konsekvenserna för kulturmiljön är främst kopplade till de 
förändringar som följer av intunnlingen av järnvägen och den 
planerade nya bebyggelsen i Huvudsta/Skytteholm. Dels påverkas 
läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhanget, kopplat till 
järnvägens historia, dels påverkas enskilda utpekade värden och 
strukturer kopplade till områdets stadsplanehistoria. Därtill bedöms 
den planerade tvärställda byggnaden vid tunneltakets östra del skapa 
en visuell barriär mellan den västra delen av Huvudsta/Skytteholm 
och den östra vilken har inverkan på läsbarheten av områdets 
framväxt och olika utbyggnadsetapper. Konsekvenserna av den 
utbyggda spåranläggningen och intunnlingen har utretts inom ramen 
för den MKB som tagits fram till järnvägsplanen. 
 
I Solna strand påverkas kulturmiljön negativt eftersom Stora Blå och 
delvis även Arvid Nordqvist kafferosteri, som utgör viktiga 
komponenter i miljön, får en underordnad roll i förhållande till 
tillkommande bebyggelse.  

Läsbarheten av efterkrigstidens planeringsideal som präglar områdena 
både norr och söder om spåret försvagas kraftigt. De planerade 
pendeltågsstationerna i Huvudsta och Solna Business Park bedöms 
inte medföra några negativa konsekvenser för kulturmiljön. Stationen 
i Huvudsta bedöms snarare stärka och förtydliga järnvägens betydelse 
i området.  

Förslag till fortsatt arbete 
Påträffas fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar i 
samband med gräv-och schaktarbeten ska länsstyrelsen kontaktas 
omedelbart och gräv-och schaktarbeten som kan påverka fynden ska 
avbrytas, enligt 2 kap 10 § kulturmiljölagen.  
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5.2 Buller, stomljud och vibrationer  

Förutsättningar 
Buller är oönskat ljud som påverkar livskvalitet och framför allt 
människors och djurs hälsa. Buller mäts i decibel (dBA). Hela 
planområdet är i dagsläget bullerutsatt. Källan till buller är i huvudsak 
spårburen trafik och vägtrafik samt visst verksamhetsbuller. 
Trafikflöde för år 2040 återges i figur 43.  

 

 

 
Bedömningsgrunder buller 
I maj 2017 beslöt regeringen om ändring av riktvärden i förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen innebär 
att riktvärdena för buller från väg och spårtrafik har höjts från 55 
dB(A) vid bostadsbyggnads fasad till 60 dB(A) samt från 60 till 65 
dB(A) vid bostadsbyggnads fasad för lägenheter upp till 35 m². 
Ljudnivån för en ljuddämpad sida är 55 dB(A).  Ljudnivån för uteplats 
är 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå.  

För skolor och förskolor finns inga speciella riktvärden utomhus men 
för gårdar samt lekytor gäller enligt Boverkets vägledning 50 dB(A) i 
ekvivalentnivå på yta för pedagogisk verksamhet. På resten av gården 
gäller 55 dB(A) i ekvivalentnivå.  

Inga krav på trafikbuller utomhus vid kontor finns.  

Riktvärden för buller på skolgård 

• Högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå på delar av skolgården 
som nyttjas för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 

• Högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå på övriga vistelseytor inom 
skolgården som är avsedda för lek och vila. 

• Högst 70 dBA maximal ljudnivå, vilket inte bör överskridas 
mer än 5 gånger per genomsnittlig maxtimme. 

Riktvärden för stomljud och vibrationer 

• Högst 30 dB(A) luftljudsnivå, slow, imomhus på grund av 
stomljud från järnvägstrafik.  

Figur 43. Trafikflöden inom och i anslutning till planområdet, Iterio, 2022 
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• Högst 0,3 mm/s i komfortvägda vibrationer i byggnader på 
grund av trafik.  

Resultat av framtagna bullerberäkningar  
En bullerutredning har tagits fram av Åkerlöf Hallin Akustik28 för 
planområdet med utbyggt planförslag. 

Planområdet är utsatt för höga bullernivåer, och även vibrationer från 
främst järnvägen. En utbyggnad av Mälarbanan innebär även mer 
trafik på järnvägen i förhållande till dagens trafikmängder.  

Buller och vibrationer förekommer även från vägtrafik från främst 
Frösundaleden och Huvudstaleden, i anslutning till planområdet.  

Befintlig situation har utretts inom ramen för Trafikverkets 
järnvägsplan och tillhörande MKB. Befintlig situation för detaljplanen 
är svår att jämföra med prognosåret, då överdäckningen inte finns 
idag och de bostäder som planeras utmed överdäckningen är 
tillkommande. Enligt Trafikverkets bullerutredning kommer 
bullersituationen för de flesta av idag bullerberörda fastigheter att bli 
bättre. Detta beror på överdäckningen och intunnlingen av 
järnvägsanläggningen i delar av planområdet, som idag går i markläge. 
Utbyggnaden av järnvägen innebär även att ytterligare åtgärder i form 
av bullerplank och skärmar kan sättas upp i anslutning till 
järnvägsanläggningen.  

Ekvivalenta ljudnivåer för planområdet redovisas nedan i figur 44 och 
maximala nivåer redovisas nedan i figur 45. 

 
28 Rapport A Mälarbanan, Solna 2022-06-14. Buller-och vibrationsutredning för 
detaljplan. Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB 
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Figur 44. Ekvivalenta ljudnivåer för planområdet. Källa Åkerlöf Hallin. 
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Figur 45. Maximala ljudnivåer för planområdet. Källa Åkerlöf Hallin.
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Planens konsekvenser 
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad har beräknats i 
bullerutredningen. Planområdet får höga bullernivåer från spårburen 
trafik och vägtrafik. Dimensionerande trafikbullernivåer vid fasader 
till planerade bostäder blir upp mot 65 dB(A) ekvivalentnivå vid 
mest utsatt fasad. Byggnaderna får dock en sida med högst 55 
dB(A). Vissa av kontorsfasaderna vid Solna Business Park får nivåer 
upp mot 75 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Med föreslagen 
kvartersstruktur och med lämpliga lägenhetsutformning samt vissa 
bullerdämpande åtgärder kan dock förordningen (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader innehållas.  

Uteytorna vid skolor/förskolor söder och norr om järnvägen får 
högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximalnivå på 
större delen av ytorna. 

Inga krav på trafikbuller utomhus vid kontor finns. Genom att förse 
byggnaderna med ljudisolerade fönster och fasader kan god 
ljudmiljö inomhus med stängda fönster skapas.  

Den maximala ljudnivån har även beräknats för planområdet i 
bullerutredningen. Vid mest utsatt fasad beräknas bullernivåer upp 
till 80 dB(A). På gårdsytor i anslutning till bostäderna är 
maximalnivån högst 70 dB(A). Alla lägenheter kan få tillgång till 
gemensam uteplats och större gård med högst 70 dB(A) maximal 
ljudnivå och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Gemensamma uteplatser 
med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå och 50 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå kan skapas på gårdarna.  

I Trafikverkets järnvägsplan och tillhörande handlingar har en 
bedömning avseende stomljud och vibrationer gjorts. Det är 
godstågen enligt järnvägsplanen som ger upphov till de högsta 
vibrationerna.   

Stomljudsdämpande åtgärder, så kallade ballastmattor, krävs i hela 
Huvudstatunneln. Stomljudet från spårtrafiken kan då bli lägre än 
kraven 40 dB(A) för kontor och 30 dB(A) för bostäderna. 
Vibrationerna bedöms bli lägre än målet 0,3 mm/s med de åtgärder 
Trafikverket föreslår längs järnvägssträckan.  

Förslag till åtgärder 
Planeras lägenheterna utifrån kraven som ställs i förordningen 
(2015:216) bedöms bostäderna klara nivåerna som anges där.  

• Alla storlekar på bostäder kan utan speciella åtgärder 
förläggas vid fasader med högst 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå.  

• Bostäder kan förläggas vid fasader med 56–60 dB(A) om 
minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet vid dessa 
fasader får fönster mot sida med högst 55 dB(A) 
ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå.  

• Enkelsidiga smålägenheter om högst 35 m² kan förläggas 
mot sida med högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utan 
speciella åtgärder.  
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• Större lägenheter kan förläggas vid fasader med 56–60 
dB(A) om minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet 
vid dessa fasader får fönster mot sida med högst 55 dB(A) 
ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå.  

• Enkelsidiga smålägenheter om högst 35 m² kan utan 
speciella åtgärder förläggas mot sida med högst 65 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå. 

• Enkelsidiga lägenheter om högst 35 m² bör inte förläggas 
mot sida med över 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå.  

• Större lägenheter kan förläggas vid fasader över 60 dB(A) 
om minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet vid 
dessa fasader får fönster mot sida med högst 55 dB(A).  

Ytterligare åtgärder bedöms inte vara nödvändiga, men kan bidra till 
att skapa en än bättre ljudkvalitet i bostäderna. Nedan ges förslag på 
ett par åtgärder som kan vara tillämpbara.   

• Kreativ utformning av djupa balkonger 

För de byggnader som förses med balkonger finns det möjlighet att 
använda täta räcken och ljudabsorbent i balkongtaken. På detta sätt 
dämpas trafikbullret vid bostadens sida mot balkongen med 5–8 
dB(A).  

 

 

• Kreativ utformning av grunda balkonger 

I de fall fullstor balkong inte kan tillåtas eller inte kan användas av 
andra skäl kan grunda balkonger förses med ett tätt räcke och 
ljudabsorbent i balkongtaket samt lokalt, skjutbart, bullerskydd på 
balkongens långsida mellan räcket och balkongtaket. På detta sätt 
dämpas trafikbullret vid bostadens sida mot balkongen med 7-10 
dB(A).  

• Specialfönster 

I mycket begränsad omfattning, där balkonger inte kan uppföras, 
kan specialfönster bli aktuellt.  
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5.3 Luftmiljö  

Förutsättningar 

Bedömningsgrunder 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) syftar till att skydda människors hälsa 
och naturmiljön och är normvärden som inte får överskridas. MKN 
innehåller värden för halter av luftföroreningar både för lång och 
kort exponeringstid. Från hälsoskyddssynpunkt är det viktigt med 
både en låg genomsnittlig exponering av luftföroreningar (motsvaras 
av årsmedelvärde) och att minimera antalet tillfällen med höga halter 
under kortare tid (dygns- och timmedelvärden). För att en MKN ska 
klaras får inget av normvärdena överskridas.  

Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO2) avseende skydd för 
hälsa har tre normvärden vilka är årsmedelvärde, dygnsmedelvärde 
och timmedelvärde.  

Tabell 6. Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO2, avseende skydd av hälsa. (SLB, 2022). 

 

MKN för partiklar, PM10, till skydd av hälsa omfattar ett 
årsmedelvärde och ett dygnsmedelvärde. Årsmedelvärdet får inte 
överskridas mer än 35 dygn per kalenderår.  

Tabell 7. Miljökvalitetsnorm för PM10 avseende skydd av hälsa. (SLB, 2022). 

 

De normer som är svårast att klara i Stockholmsområdet är 
dygnsmedelvärdet för partiklar (PM10), 50 µg/m³ och kvävedioxid 
(NO2), 60 µg/m³.  

Miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft omfattar preciseringar för bland annat 
NO2, PM10 och PM2,5, bensen, marknära ozon. Halterna av 
luftöforeningar ska inte överskrida lågrisknivåer för cancer eller 
riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Miljökvalitetsmålet med preciseringar 
ska vara vägledande för myndigheter, kommuner och andra aktörer 
och är inte juridiskt bindande.  

Miljökvalitetsmålet för partiklar, PM10, till skydd för människors 
hälsa omfattar årsmedelvärde och dygnsmedelvärde. Årsmedelvärdet 
får inte överskridas och dygnsmedelvärdet får överskridas högst 35 
gånger under ett kalenderår.  

Tid för medelvärde 

Ar 
Dygn 

Timme 

Normvärde (µglm3) Anmärkning 

40 Värdet får inte överskridas under ett kalenderår 

60 Värdet får inte överskridas fler är 7 dygn per 
kalenderår. 

90 Värdet får inte överskridas fler än 175 timmar 

per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån 
aldrig överstiger 200 µglm3 under en timme fler 
än 18 gånger under ett kalenderår. 

Tid för medelvärde Normvärde (µglm3) 

År 40 

Dygn 50 

Anmärkning 

Värdet får inte överskridas under ett kalenderår 

Värdet får inte överskridas fler är 35 dygn per 
kalenderår 
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Tabell 8. Miljökvalitetsmål för partiklar, PM10. (SLB, 2022) 

 

Miljökvalitetsmål för NO2, till skydd för människors hälsa preciseras 
för årsmedelvärde och timmedelvärde. För att målet ska uppnås ska 
årsmedelvärdet inte överskridas och timmedelvärdet får överskridas 
högst 175 timmar under ett kalenderår.  

Översiktlig luftföroreningsanalys 
Inom ramen för detaljplanen har en luftkvalitetsutredning av SLB-
analys29. Utredningen innefattar beräkningar av luftkvalitet i 
området, baserat på utformning och läge på ny och befintlig 
bebyggelse samt nya vägdragningar. I beräkningarna har hänsyn 
tagits till partikelutsläpp från Mälarbanans järnvägstunnlar. 
Luftföroreningshalter har beräknats för ett utbyggnadsalternativ år 
2040 och med en trafikprognos för år 2040. Detaljer har förändrats i 
det planförslag spridningsberäkningarna har utförts för (mars 2022) 
jämfört med nytt planförslag 2022-05-12. Förändringarna har ingen 
betydelse för redovisade luftföroreningshalter. 

Spridningsberäkningar har utförts för partiklar (PM10) och 
kvävedioxid (NO2). För att uppskatta effekten av planområdets 

 
29 SLB-analys. Luftkvalitetsutredning för Mälarbanan, Solna stad. 
Spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) år 
2040, 2022-06-15. 

bebyggelsestruktur på spridningen av utsläppen har även 
beräkningar utförts med en gaturumsmodell (OSPM). Beräknade 
halter jämförs med ett nuläge samt med MKN och det nationella 
miljömålet Frisk Luft och PM10 och NO2.  

I Stockholmsregionen är vägtrafiken den dominerade källan till 
utsläpp av luftföroreningen, bland annat kväveoxider (NOx), 
kolväten och avgaspartiklar. Utsläppen av NOx prognostiseras att 
minska till år 2040 på grund av redan beslutade skärpta avgaskrav 
och nya typer av fordon.  

PM10 består och beror av både större slitagepartiklar och mindre 
förbränningspartiklar. Dubbdäcken är det som främst bidrar till 
höga PM10-halter i Stockholms län. De slitagepartiklar som bildas är 
starkt beroende av fordonshastighet och andel dubbade vinterdäck, 
De förbränningspartiklar som uppstår och som kommer ut via 
avgasrör är mycket små (mindre än 1 µm) och bidraget till PM10 
från dessa är mycket litet. Framtida beslutade avgaskrav för nya bilar 
har en mycket liten påverkan på PM10 halten framgent.  

 

 

 

Tid för medelvärde Målvärde (µg/m3) Anmärkning 

Ar 15 Medelvärde under ett kalenderår 

Dygn 30 Antalet dygn med halt över 30 µg/m3 får inte vara 
fler än 35 per kalenderår 
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Nuläge, år 2020 

I Figur 46 och Figur 47 redovisas beräknad halt av PM10 och NO2 

under det 36:e respektive 8e värsta dygnet för nuläget. MKN för 
dygn är för båda ämnena svårast att klara i länet. Beräknade halter 
visar att MKN klaras för både PM10 och NO2 inom planområdet 
och på omgivande vägnät.  

 

 

 

 

 
Figur 46. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar (PM10, μg/m3) under det 36:e värsta dygnet för 
nuläget år 2020. (SLB, 2022).  

Figur 47. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, (NO2, μg/m3) under det 8:e värsta dygnet för 
nuläget år 2020. (SLB, 2022) 
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Jämförelse med de vägledande miljömålen kan göras i Figur 48 för 
PM10 årsmedelvärde och i Figur 49 för NO2 timmedelvärde, de 
tidsupplösningar för miljömålen som är svårast att uppnå i länet. 
Inom planområdet uppnås varken det nationella miljömålet för 
PM10 eller kvävedioxid på delar av Ekenbergsvägen. På delar av 
Ankdammsgatan uppnås inte miljömålet för NO2. 

 

Figur 48. Beräknad årsmedelhalt av partiklar, PM10 (μg/m3) år 2020. (SLB, 2022). 

 

Figur 49. Beräknad timmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (μg/m3) för den 176:e värsta timmen för nuläget 
år 202. (SLB, 2022). 

Utbyggnadsalternativ, år 2040 för PM10 

Beräkningarna visar att MKN för PM10 klaras inom planområdet 
med ny bebyggelse och ny vägdragning. Dygnsmedelhalten av PM10 
ligger som högst på delar av Ekensbergsvägen, Frösundaleden, 
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Huvudstaleden och på den nya vägen norrut från Cirkusgränd upp 
till Ekensbergsvägen. Där har halter inom 35 – 50 μg/m3 PM10 
beräknats jämfört med normvärdet 50 μg/m3. I Figur 50 redovisas 
halten PM10 under det 36:e värsta dygnet för år 2040 med ny 
bebyggelse. 

 

Figur 50. Utbyggnadsalternativ. Beräknad dygnsmedelhalt år 2040 av partiklar, PM10 μg/m3 under det 
36:e värsta dygnet. (SLB, 2022). 

Miljömålet för årsmedelvärde (Figur 51) är svårast att uppnå. Inom 
planområdet uppnås vare sig miljömålet för års- eller 
dygnsmedelvärde på delar av Ekensbergsvägen, Frösundaleden, 
Huvudstaleden eller på den nya vägen norrut från Cirkusgränd upp 
till Ekensbergsvägen.  

 

Figur 51. Utbyggnadsalternativ. Beräknad årsmedelhalt år 2040 av partiklar PM10 μg/m3 under det 
36:e värsta dygnet. (SLB, 2022). 
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Beräkningar visar även att MKN för PM10 klaras inom planområdet 
år 2040 med befintlig bebyggelse. Dygnsmedelhalten på delar av 
Ekensbergsvägen och Frösundaleden ligger inom intervallet 35–50 
μg/m3 PM10 jämfört med normvärdet 50 μg/m3. Miljömålen 
uppnås inte heller på dessa vägar.  

Utbyggnadsalternativ, år 2040, för NO2 

Till år 2040 förväntas utsläppen av NOx minska generellt, på grund 
av en förväntad renare fordonsflotta utifrån redan beslutade 
utsläppskrav.  

Beräkningar visar att MKN för NO2 klaras med mycket god 
marginal. I figur 52 redovisas beräknad halt av NO2 under det 8:e 
värsta dygnet för år 2040 med ny bebyggelse och ny vägdragning. I 
figur 53 och 54 visas beräknad års- respektive timmedelhalt.  

Beräkningarna visar att MKN för NO2 klaras inom planområdet 
med mycket god marginal. Högsta dygnsmedelhalterna inom 
planområdet har beräknats på delar av Ekensbergsvägen, 
Frösundaleden, Huvudstaleden och på den nya vägen norrut från 
Cirkusgränd upp till Ekensbergsvägen. Halterna där har beräknats 
till 24–30 μg/m3 NO2, jämfört med normen 60 μg/m3. 

Jämförelse med de vägledande miljömålen kan göras i figur 52 och 
53. Miljömålet för NO2 timme, är som svårast att nå, och målet för 
NO2 årsmedelvärde uppnås inom planområdet. Miljömål för 
dygnsmedelvärde saknas. 

Några beräkningar har inte utförts för ett scenario år 2040 med 
samma trafikflöde som för utbyggnadsalternativet men med 
nuvarande bebyggelse på grund av att beräknade halter NO2 i 
utbyggnadsalternativet är låga och ligger under miljömålen. 

 

Figur 52. Utbyggnadsalternativ. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (μg/m3) under det 8:e 
värsta dygnet år 2040. (SLB, 2022). 
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Figur 53. Utbyggnadsalternativ. Beräknad årsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (μg/m3)t år 2040. (SLB, 
2022). 

 

Figur 54. Utbyggnadsalternativ. Beräknad timmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (μg/m3) under det 176:e 
värsta timmen år 2040. (SLB, 2022). 
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Partiklar från järnvägstunnlar 

Tidigare beräkningar genomförde av WSP konstaterar att i området 
direkt utanför tunnelmynningarna kan förhöjda halter av partiklar 
uppkomma från järnväg och väg men att tunnelmynningens utsläpp 
är mycket små i förhållande till vägtrafikens utsläpp. Utsläppet av 
PM10 från Sundbybergstunneln är av WSP beräknat till cirka 56 g/h 
men uppgifter om haltbidragets storlek saknas. Bedömningen är 
dock att MKN klaras. Huvudstatunneln är cirka 500 meter, kortare 
än Sundbybergstunneln. MKN för PM10 och NO2 beräknas klaras 
även vid Huvudstatunneln, baserat på beräkning för 
Sundbybergstunneln.  

Tunnelmynningen vid Ekensbergsvägen är den östra mynningen till 
Sundbybergstunneln, cirka 1,4 km lång. Tunnelmynning och spår 
ligger i ett nedsänkt tråg under omgivande gatumark, mellan 
Ekensbergsvägen i nordväst och Frösundaleden i sydost. Närmast 
Ekensbergsvägen finns befintlig bebyggelse på sydöstra sidan. Ett 
nytt hus planeras, på nordvästra sidan men bedöms ha mindre 
påverkan på spridning av luftföroreningar då fasadsidan mot spåren 
är kort. Tåg som kör ut ur tunneln kan föra med sig ackumulerade 
föroreningar i tunneln via den luftström som uppstår när tåget kör i 
riktning ut ur tunneln.  

Den beräknade dygnsmedelhalten av totala halten av partiklar, 
PM10, exklusive järnvägspartiklar, har vid vägen på trågkantens 
sydvästra sida beräknats av SLB (2022) till cirka 36 μg/m3 PM10. En 
översiktlig beräkning av haltbidraget från tunneln ger som maxhalt 

cirka 8 μg/m3 PM10 räknat som dygnsmedelvärde nere i tråget 
närmast mynningen. Då utsläppen sker i nedsänkt tråg sker en 
utspädning av den förorenade luften under luftens väg österut innan 
den når upp till trågets överkant. Beräknat haltbidrag från 
järnvägstunneln är det därför troligen något lägre på omgivande 
mark ovanför tråget.  

Planens konsekvenser 
De förändringar i bebyggelse och nya vägdragningar som 
detaljplanen medför bedöms inte orsaka att MKN för partiklar och 
NO2 överskrids på platser där människor ska bo eller vistas år 2040. 
De nationella miljökvalitetsmålen för NO2 uppnås inom 
planområdet då fordonsparken förväntas bli renare i och med 
hårdare avgaskrav och fler elektrifierade fordon till år 2040. De 
nationella miljökvalitetsmålen för PM10 uppnås inte på ett antal 
utsatta platser inom planområdet, främst vid korsningen 
Frösundaleden/Huvudstaleden, på delar av Ekensbergsvägen och 
vid ny vägdragning mellan Cirkusgränd och Ekensbergsvägen.  

PM10 – påverkan på luftkvaliteten av planerad bebyggelse och förändrade 
trafikflöden 

De tre nya byggnaderna i sydöstra delen av planområdet ligger intill 
korsningen mellan Huvudstaleden och Frösundaleden. Byggnaderna 
riskerar att försämra omblandningen av luftföroreningar och bidrar 
till något förhöjda halter vid fasaderna mot vägen. Vid jämförelse 
mellan beräkningarna med planerad och befintlig bebyggelse 
bedöms den nya planerade bebyggelsen intill 
Frösundaleden/Huvudstaleden orsaka en haltökning på cirka 3–4 
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μg/m3 på totala PM10 dygnsmedelvärdet. Jämfört med nuläget visar 
trafikprognosen för år 2040 på ett ökat trafikflöde på 
Frösundaleden, vilket även påverkar luftföroreningshalten år 2040.  

I norra delen av planområdet påverkar et högre trafikflöden, jämfört 
med nuläget, halten på Ekensbergsvägen. Haltbidraget från trafiken 
på den nya vägen mellan Cirkusgränd och Ekensbergsvägen medför 
förhöjda halter längs med fasad på befintlig bebyggelse. Partiklar 
från järnvägens tunnelmynning kan påverka halterna men normen 
bedöms klaras inom området. 

Exponering för luftföroreningar 

Även om MKN klaras inom planområdet är det viktigt med så låg 
exponering av luftföroreningar som möjligt för människor som bor 
och vistas i området. Detta beror på att det inte finns någon 
tröskelnivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer. 
Särskilt känsliga för luftföroreningar är barn, äldre och människor 
som redan har sjukdomar i luftvägar, hjärta eller kärl. 

För att skapa en så bra miljö som möjligt inom ett planområde bör 
det strävas efter att sänka halten av luftföroreningar, särskilt i 
områden vid skolor och bostadsbebyggelse och där människor 
vistas, exempelvis på gårdar, lekplatser och gång- och cykelbanor.  

Planerade förskolor och förskolegårdar i östra delen av planområdet 
ligger i ett område där miljömålen för NO2 och PM10 uppnås. 
Förskolebyggnaden ligger mot vägen men då fordonsmängden är låg 
och hastigheten satt till 30 km/h uppstår inga höga halter invid 

fasaden mot vägen. Förskolebyggnaden skyddar även gården mot 
förorenad luft. 

Vid den nya bebyggelsen mot Frösundaleden/Huvudstaleden 
skyddar bebyggelsens fasader mot höga halter luftföroreningar på 
innergårdarna. Dock kan förhöjda halter uppstå på cykel och 
gångbanor om dessa anläggs i nära anslutning till vägbanan. Längs 
vägar där miljömålen inte uppnås i planområdet bör om möjligt 
cykel- och gångbanor inte anläggas i anslutning till vägen. 

Förslag till åtgärder 

• För att förhindra att höga halter av luftföroreningar 
uppkommer bör bebyggelsen placeras så långt ifrån vägkant 
som möjligt. Bostäder intill de mest trafikerade områdena 
bör undvikas. Gång-och cykelvägar bör om möjligt läggas på 
de minst trafikerade lokala gatorna. 
 

• Se över hastigheterna för trafik i området. Låg hastighet kan 
minska halterna av PM10.  
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5.4 Markföroreningar 

Förutsättningar 

Iterio AB har utfört en översiktlig miljöteknisk mark-och 
grundvattenundersökning31 för att kartlägga föroreningssituationen i 
mark och grundvatten inom planområdet. Arbetet med den 
miljötekniska utredningen har dels bestått av insamling av material 
avseende områdets verksamhetshistorik dels genom utförande av 
miljötekniska fältundersökningar. 

Området är delvis belastat av nuvarande och tidigare miljöfarliga 
verksamheter (järnväg, medicinalteknologi, kemtvätt, 
handelsträdgård mm.) och tidigare utförda undersökningar påvisar 
föroreningar i ytliga jordlager.  

Då planområdet är ett stort och långsträckt med varierande karaktär 
har den miljötekniska undersökningen delats in i delområden enligt 
figur 55.  

Delområde 1 utgör området väster om Frösundaleden. Delområde 2 
av området öster om Frösundaleden och norr om Mälarbanan. 
Delområde 3 utgörs av området öster om Frösundaleden och söder 
om Mälarbanan.  

 

 
31 Iterio AB, 2022-06-15. Rapport avseende översiktlig miljöteknisk mark-och 
grundvattenundersökning – Detaljplan Mälarbanan, Solna.  

 
Figur 55. Blå markerade områden är de delar inom planområdet som undersökt i den miljötekniska. 
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Tidigare verksamheter inom/i anslutning till området 
Sammanfattningsvis har det funnits inom och i direkt angränsning 
till undersökningsområdet flertalet miljöfarliga verksamheter som 
kan ha gett upphov till föroreningar i mark och grundvatten. 
Flygbild från 1964 för planområdet visas nedan i Figur 56. För 
ytterligare flygbilder hänvisas till rapporten för den miljötekniska 
undersökningen1.  

 
Figur 56. Flygbild över planområdet från 1964 med utpekade verksamheter som kan ha gett upphov till 
föroreningar, Iterio. 

Delområde 1, norr om Mälarbanan, ligger delvis inom ett område 
som tidigare sannolikt använts för järnvägsverksamhet. Enligt 
flygbilder från området framgår det att det tidigare inom området 
funnits två mindre fabriks-och lagerhallar. På den södra sidan om 
Mälarbanan angränsar området till en industribyggnad där bland 
annat fd. Siemens Elma tillverkat instrument för medicinalteknik. 
Industriell verksamhet har bedrivits på platsen sedan 1960-talet, idag 
tillverkas bland annat ventilatorer. Tillverkningsprocesser har med 
stor sannolikhet innefattat ytbehandling vilket innebär att 
lösningsmedel sannolikt kan ha hanterats i verksamheten. Enligt 
uppgifter ska det ha funnits två avfettningsapparater på platsen när 
Siemens Elema bedrev sin verksamhet.  

Delområde 2 exploaterades under början av 1960-talet. I 
angränsning till områdets nordöstra del finns en kemtvätt som har 
funnits på platsen sedan 1960-talet. Enligt uppgifter från 
Länsstyrelsens MIFO-databas ska det periodvis funnits 
kemtvättmaskiner i lokalen. Under delar av verksamhetsperioden 
ska det endast ha bedrivits in- och utlämning av kläder på platsen. 

Delområde 3 utgörs idag av en upplagsyta samt vägar och 
grönområden. Enligt flygbilder går det att utläsa att upplagsytan i 
området sannolikt anlades omkring 1970. Enligt uppgifter från 
Länsstyrelsens MIFO-databas ska det tidigare ha funnits en eller 
alternativt två handelsträdgårdar i denna del av planområdet. Ett 
växthus och handelsträdgård har även legat precis söder om 
plangränsen och bedrev verksamhet fram till 1960-talet.  
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Bedömningsgrunder 
Uppmätta halter i jordprover jämförs med Naturvårdsverkets 
generella riktvärden32 för känslig markanvändning, KM och mindre 
känslig markanvändning, MKM, bedömningsgrunder33 för farligt 
avfall (FA) samt haltnivåer34 för mindre än ringa risk, MRR halter av 
PAH:er i asfalt jämförs med bedömningsgrunder för farligt avfall, 
FA samt Vägverkets publikation 2004:90 35.  

Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) och 
mindre känslig markanvändning (MKM) definieras som följande:  

• Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte 
valet av markanvändning, grundvattnet ska skyddas. Marken 
skall kunna användas till exempelvis bostäder, daghem, odling. 
Grundvattnet inom området ska kunna användas till 
dricksvatten. De exponerade grupperna för KM antas vara 
barn, vuxna och äldre som lever inom det berörda området 
under en livstid. De flesta typer av markekosystemen ska 
skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten ska skyddas.  

 
32 Naturvårdsverket, 2009. Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning och 
vägledning. Rapport 5976.  
33 Avfall Sverige, 2019. Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. 
Rapport 2019:1 
34 Naturvårdsverket, 2010. Handbok 2010:1. Återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten.  
35 Trafikverket, 2004. Hantering av tjärhaltiga beläggningar, Vägverket publikation 
2004:90. 

• Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten 
begränsar val av markanvändning och grundvattnet ska 
skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier och 
vägar. Grundvattnet ska skyddas som en naturresurs. De 
exponerade grupperna för MKM antas vara personer som vistas 
inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och 
äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av 
markekosystem ska skyddas och ekosystemet i närbeläget 
ytvatten ska skyddas. 

Uppmätta halter i grundvatten av fraktionerade alifater och aromater 
samt BTEX och PAH:er jämförs med riktvärden för ångor i 
byggnader6 enligt SPI:s rekommendationer för nedlagda bensinstationer 
(SPI, 2010). Uppmätta halter av PFAS11 jämförs med SGIs 
riktvärden7 för högflourerade ämnen (SGI, 2015).  

Påträffade föroreningar 
Jordprover uttogs i sammanlagt 66 borrpunkter varav 14 av dessa 
låg inom delområde 1, 19 borrpunkter inom delområde 2 och 33 
borrpunkter inom delområde 3. Grundvattenprover uttogs i 
sammanlagt 11 punkter varav fem av dessa låg inom delområde 1, 

6 SPI, 2010. "SPI Rekommendationer - efterbehandling av förorenade 
bensinstationer och dieselanläggningar". December 2010.  
7  SGI, 2015. Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och 
grundvatten. SGI Publikation 21.  
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en inom delområde 2 samt 5 inom delområde 3. 
Provtagningspunkternas placering framgår av figur 57-58. 

 
Figur 57. Utförda provtagningar av Iterio AB inom delområde 1 (blå linjer) med klassning. Svarta 
konturlinjerna representerar planerade byggnader. 

Laboratorieanalyser avseende innehåll av metaller och 
petroleumkolväten utfördes för drygt 60 utvalda jordprover. Ett 
fåtal jordprover analyserades även med avseende på pesticider och 
PCB. Samtliga grundvattenprover analyserades med avseende på 
klorerade kolväten, nio prov avseende petroleumkolväten samt fem 
prov avseende PFAS.  

Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar har parallellt 
med planarbetet även utförts av Trafikverket8,9 för projekt 
Mälarbanan. Utvalda resultat från dessa undersökningar har 
inarbetats i den övergripande bedömningen av 
föroreningssituationen. Totalt omfattar detta provtagningsresultat av 
jord från 56 punkter och från grundvatten i 12 punkter. 

 

Figur 58. Utförda provtagningar av Iterio AB inom delområde 2 och 3 (blå linjer) med klassning. Svarta 
konturlinjerna representerar planerade byggnader. 

8 Trafikverket, 2020. Miljöteknisk markundersökning, Mälarbanan P9980, 
Ankdammsgatan BD 1603 

9  Trafikverket, 2021. Miljögeoteknik KM 4+750 – 8+100, Huvudsta – Duvbo 
Mälarbanan.   
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Delområde 1 
Utförda undersökningar påvisar att ytliga jordlager generellt är 
påverkade av tidigare verksamheter inom området.  

Riktvärden för ett eller flera ämnen, primärt metaller och PAH:er, 
avseende KM överskrids i stort sett i samtliga provtagningspunkter.  

 

Figur 59. Utförda provtagningar och laboratorieanalyser i grundvatten av Iterio AB inom delområde 1-3 
(blå linjer) med klassning. Svarta konturlinjerna representerar planerade byggnader. 

Lokalt vid två punkter i den östra delen vid Stenhöga 1 påträffades 
högre halter (>MKM) av aromater och PAHer. I en punkterna 
överskrider uppmätta halter av PAH-H även nivåer för FA. Vid en 
punkt påträffades halter av bensen som överskrider MKM.  

De mest frekvent förekommande föroreningsämnena är typiska för 
områden med järnvägsverksamhet. Uppmätta halter bekräftar 
resultat från tidigare utförda undersökningar av Trafikverket (2021).  

Det bedöms vara sannolikt att det generellt inom hela delområde 1 
förekommer halter i ytlig jord (cirka 0-1/0-2 meter) av primärt 
metaller och PAH:er som överskrider riktvärden för KM. Baserat på 
resultat från tidigare utförda undersökningar bedöms det även 
sannolikt att det förekommer högre halter som överskrider MKM på 
flera platser.   

Det saknas delvis underlag för marken direkt under planerad 
byggnad inom Skytteholm 2:9 och del av Skytteholm 2:1. Baserat på 
historisk markanvändning bedöms det dock inte föreligga någon 
särskild risk avseende högre föroreningshalter i jord inom detta 
område jämfört med övriga delar av delområde 1. 

Uppmätta halter av petroleumkolväten i grundvatten är 
genomgående låga och underskrider SPI:s riktvärden för ångor i 
byggnader. Bensen har påträffats på flera platser i ytlig jord men inte 
i grundvatten.  

PFAS förekommer generellt i grundvatten i området. Uppmätta 
halter är låga till måttliga.  

Endast mycket låga halter (spårhalter) av klorerade kolväten 
detekterades, det gäller även för de grundvattenrör som placerades 
intill den verksamhet inom Stenhöga 1 där dessa ämnen sannolikt 
använts i större skala. Baserat på dessa resultat bedöms det sannolikt 
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inte förekomma några omfattande föroreningar av klorerade 
kolväten i grundvatten inom de markytor där nya byggnader 
planeras.  

Delområde 2 

Nära den planerade förskolan centralt i delområde 2 uppmättes 
halter av PAH-H som överskrider nivåer för FA samt riktvärden för 
MKM avseende PAH-M och aromater vid punkten 20IT41. 
Analyserade prover är uttagna från 0-1,5 meters djup under en 
gräsyta, ingen lukt eller synliga tecken på asfalt eller asfalt grus 
noterades. Upplysning om påträffad förorening har lämnats till 
Miljöskyddsenheten i Solna Stad som utreder ärendet separat från 
planarbetet.  

I övrigt påvisar utförda undersökningar halter som överskrider KM 
av metaller, PAH:er och alifater C16-C35, i cirka hälften av 
provtagningspunkterna. Trafikverkets undersökning8 i den östra 
delen påvisade höga halter av PAHer och aromatiska kolväten vid 
flera punkter. Resultaten indikerar att det sannolikt finns eller har 
funnits beläggning av tjärasfalt i området samt att fyllnadsmassorna 
också innehåller tjärgrus. Trafikverket kommer att genomföra 
förberedande markarbeten vid detta område för 
ledningsomläggningar. I samband med dessa arbeten kommer 
sannolikt en del av föroreningarna att åtgärdas. Dock kvarstår en 
risk för restföroreningar som kan komma att behöva hanteras i 
senare planerings- och projekteringsskeden av anläggningar och 
byggnader som ryms inom detaljplanen.   

Uppmätta halter av petroleumkolväten i grundvatten är låga och 
underskrider SPI:s riktvärden för ångor i byggnader. Måttliga halter 
av PFAS11 uppmättes. 

Inga halter av klorerade kolväten detekterades.  

Delområde 3 
Utförda undersökningar påvisar generellt förekommande halter i 
jord av metaller, PAH:er och av alifater C16-C35 som överskrider 
KM. Riktvärden för MKM avseende PAHer och ett antal metaller 
överskrids i totalt fyra provtagningspunkter. Uppmätta halter 
överensstämmer väl med resultat från Trafikverkets undersökningar 
(2021).   

Baserat på resultaten från nu och tidigare utförda undersökningar 
bedöms det vara sannolikt att det inom stora delar av delområde 3 
förekommer halter av metaller och/eller PAH:er som överskrider 
KM. Det bedöms också vara sannolikt att det förekommer halter 
som överskrider MKM på fler platser än vad som nu är känt.  

Inga halter av pesticider detekterades i de två prover som 
analyserades.  

Uppmätta halter av petroleumkolväten och PFAS11 i grundvatten är 
genomgående låga och underskrider SPI:s riktvärden för ångor i 
byggnader respektive SGIs riktvärden för grundvatten. Inga halter 
av klorerade kolväten detekterades.  
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Konsekvenser 
Sammanfattningsvis påvisar nu utförda undersökningar en måttlig 
föroreningssituation i sett till områdets verksamhetshistorik. Lokalt 
förekommer högre halter i jord av primärt PAHer och aromatiska 
kolväten. Påträffade föroreningar förekommer ytligt (cirka 0-2 meter 
under markytan), och enklare saneringsmetoder såsom jordschakt 
bedöms vara tillräckligt för att marken inom hela området ska kunna 
lämpliggöras för avsedda ändamål. 

Inga förhöjda halter av flyktiga kolväten har påträffats i grundvatten. 
PFAS förekommer i stort sett inom hela detaljplaneområdet i låga 
till måttliga halter. Sammantaget bedöms det inte finnas något 
åtgärdsbehov avseende föroreningar i grundvatten för detaljplanens 
genomförande.  

Inom planområdet planeras för nya bostäder, kontor, två förskolor 
och vägar. Det innebär att människor i olika åldrar kommer att 
vistas i området dygnet runt.  

I vissa delar av planområdet kommer efterbehandlingsåtgärder att 
krävas för att all mark ska vara lämplig för avsedda 
markanvändningstyper. Dessa åtgärder kommer antingen 
genomföras i samband med tekniska schakter för exempelvis 
grundläggning, ledningsomläggningar, skyfallsåtgärder etc. eller som 
direkta saneringsåtgärder. Det kommer också krävas omfattande 
uppfyllnader av stora markområden, särskilt inom delområde 3. 
Detta kan möjliggöra kvarlämnande av jordmassor med låga till 

måttliga föroreningshalter samt eventuellt även återanvändning av 
fyllnadsmassor från andra delar av planområdet.  

Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära att risken för 
exponering av föroreningar minskar i och med att fyllnadsmassor 
delvis kommer att schaktas bort. Detta är positivt både för 
människors hälsa såväl som för närmiljön och vattenmiljön.  

Förslag till åtgärder 
Inga kompletterande provtagningar av jord rekommenderas i detta 
skede av planprocessen. 

I samband med framtida planerings- och projekteringsarbeten 
behöver hanteringen av förorenade massor att fortsätta utredas.  

Sannolikt kommer enskilda kvarter inom detaljplaneområdet att 
utvecklas etappvis och efterbehandlingsåtgärder anmälas per 
fastighet/kvarter enligt §28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.  

I samband med denna process ska krav ställas på varje enskild aktör 
att utföra avgränsande undersökningar och kompletterande 
utredningar för att säkerställa att inga allvarliga föroreningar har 
förbisetts, föreslå mätbara åtgärdsmål samt identifiera åtgärdsbehov 
för att säkerställa att dessa uppnås.  

En generell handlingsplan kan förslagsvis se ut som följer: 

- Framtagande av en riktad provtagningsplan för 
kompletterande och avgränsande undersökningar. 
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Provtagningsplanen ska baseras på resultaten från tidigare 
undersökningar och planerade grundläggningsnivåer för att 
vid behov precisera underlaget avseende föroreningar och 
att provtagningstätheten ska motsvara lämpliga 
enhetsvolymer för den mängd jord som behöver hanteras i 
anläggningsarbeten.  

- Förslag till övergripande och mätbara åtgärdsmål. Vid avsteg 
från Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM 
och/eller MKM ska detta motiveras genom en platsspecifik 
riskbedömning.  

- Förslag till miljökontrollarbeten under pågående mark- och 
efterbehandlingsarbeten för att säkerställa att uppsatta 
åtgärdsmål efterlevs och att inga allvarliga föroreningar 
förbises. 

 
Delområde 1 
Sammanfattningsvis påvisar resultaten från utförda undersökningar 
en måttlig föroreningssituation i ytliga jordlager sett till den 
planerade markanvändningen som utgörs av kontor, gatumark, 
torgyta m.fl., det vill säga motsvarande MKM som utgångspunkt.  

Inga kompletterande provtagningar av jord eller grundvatten 
rekommenderas i detta skede.  

Kommande anläggningsarbeten medför behov av jordschakter inom 
vilka förorenade massor kommer att behöva hanteras. 
Kontorsbyggnader planeras eventuellt med garage vilket är styrande 

avseende behovet av schakter för grundläggning. Merparten av 
övriga planerade ytor är hårdgjorda vilket minskar riskerna för 
exponering från föroreningar i ytliga jordlager och det finns heller 
ingen annan känslig markanvändning i direkt anslutning till området.  

Sammantaget rekommenderas att antingen beräkna PRV eller 
applicera ex. SSPRV för att möjliggöra kvarlämnande av 
föroreningar i ytliga jordlager som inte tas bort i tekniska schakter i 
samband med anläggningsarbeten. Förekomst av flyktiga ämnen 
såsom bensen ska beaktas vid beslut om åtgärdsbehov för att 
reducera risker avseende ånginträngning i kommande byggnader.  

I ett senare skede, se avsnitt 7.2, bedöms det finnas ett behov av att 
säkerställa att inga högre halter i jord eller grundvatten förekommer 
i områden som endast delvis undersökts i denna utredning, 
exempelvis under planerad kontorsbyggnad inom Skytteholm 
2:9 och del av Skytteholm 2:1. Därtill rekommenderas att avgränsa 
och åtgärda förekomst av massor med halter som överskrider FA 
samt förekomst av flyktiga ämnen såsom bensen i ytlig jord.  

I byggskede bör systematiska miljökontrollarbeten av jordmassor 
utföras för att dels verifiera resultaten från nu utförda 
undersökningar dels bekräfta att inga allvarliga föroreningar har 
förbisetts. I industriområden av liknande karaktär finns en risk för 
påträffande av lokala föroreningskällor orsakade av spill eller till 
följd av nu okända punktkällor såsom nedgrävda cisterner, 
oljeavskiljare etcetera. 
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Delområde 2 

Sammanfattningsvis påvisar nu utförda undersökningar en måttlig 
föroreningssituation i ytliga jordlager sett till den planerade 
markanvändningen. Åtgärdsbehov föreligger lokalt vid den 
planerade förskolan där föroreningar av PAH:er och aromater 
påträffades i en punkt. Sannolikt finns även ett åtgärdsbehov i den 
östra delen av området av de restföroreningar av PAHer och 
aromater som påträffats i den östra delen.   

Den planerade markanvändningen inom delområde 2 medför dels 
omvandling av områden som idag karaktäriseras som mindre 
känsliga (parkering, gång- och cykelväg etc.) till känsliga (bostäder, 
förskola, kvartersmark etc.) samt att befintliga känsliga områden 
(parkmark) bebyggs med kontor och bostäder. Beroende på vilken 
typ av markanvändning (befintlig och planerad), grundläggningsdjup 
och om garage finns eller inte, kommer behovet avseende 
kompletterande undersökningar och eventuella åtgärder att variera.  

Inga kompletterande provtagningar av jord eller grundvatten 
rekommenderas i detta skede.  

Kompletterande provtagningar i ett senare skede rekommenderas 
för att verifiera resultaten från nu och tidigare utförda 
undersökningar, att säkerställa att inga potentiellt miljö- och 
hälsovådliga föroreningshalter kvarlämnas samt att utgöra underlag 
för masshantering.  

Kompletterande provtagningar rekommenderas även i områdets 
östra del för att verifiera att inga restföroreningar har kvarlämnats 
efter Trafikverkets arbeten med ledningsomläggningar.  

Provtagningen utförs sannolikt enklast och mest effektivt i samband 
med förberedande markarbeten för grundläggning då Mälarbanans 
arbeten med överdäckning förväntas vara under arbete eller 
avslutade. Idag finns stora hinder avseende undersökningar grundat 
närhet till Mälarbanan, begränsade tillgängliga ytor samt ledningar.  

Delområde 3 

Den planerade markanvändningen inom delområde 3 medför i stort 
att grönområden av varierande karaktär samt vägytor omvandlas till 
ett bostads- och kontorsområde med lokalgator, kvartersytor och 
parkmark.  

Alla kontor och bostäder planeras med garage vilket kan medföra 
jordschakt för grundläggning. Dock kommer markytan generellt att 
behöva höjas med mellan 1-3 meter för att möta nivåerna det nya 
tunneltaket vilket eventuellt innebär att grundläggningsnivåerna 
hamnar i nivå eller över befintliga markytor.  

Beroende på vilken typ av markanvändning (befintlig och planerad), 
grundläggningsdjup och om garage finns eller inte, kommer behovet 
avseende kompletterande undersökningar och eventuella åtgärder att 
variera.  

Inga kompletterande undersökningar av jord och grundvatten 
rekommenderas i detta skede.  
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I ett senare skede bör kompletterande provtagningar av jord utföras 
inom hela delområde 3. Provtagningarna bör fokuseras kring de 
områden med högst känslighet avseende planerad markanvändning 
såsom under bostäder och inom park- och kvartersytor samt inom 
de områden där de största behoven av schakt för grundläggning 
förväntas.  

Syftet med kompletterande provtagning bör då vara att verifiera 
resultaten från nu och tidigare utförda undersökningar, att 
säkerställa att inga potentiellt miljö- och hälsovådliga 
föroreningshalter kvarlämnas samt att utgöra underlag för 
masshantering.  
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6 Nollalternativet 
6.1 Förutsättningar 
Delar av Mälarbanan har byggts ut successivt under några år tillbaka 
och järnvägsplanen för aktuell delsträcka (Huvudsta-Duvbo) har 
kommit långt i planeringen och järnvägsplaneprocessen. 
Järnvägsplanen kommer inom kort att fastställas och tillhörande 
MKB är godkänd. Det bedöms därför som troligt att utbyggnaden 
av järnvägen påbörjas inom det närmaste året.  

Detaljplanens nollalternativ innebär således att järnvägsanläggningen 
byggs ut i enlighet med Trafikverkets järnvägsplan för sträckan 
Huvudsta-Duvbo, samt i enlighet med avtal mellan Trafikverket och 
Solna stad.  

Följande antaganden görs för planens nollalternativ: 

• Breddningen av spårområdet från två till fyra spår sker enligt 
järnvägsplanens intentioner. Passage för gång/cykel under 
järnvägen inom Skytteholm kvarstår och förlängs, dock med 
en djupare förläggning än dagens passage, under det 
breddade spårområdet.  

• Överdäckningen av Huvudstatunneln genomförs i enlighet 
med järnvägsplanen, dock tillkommer ingen ny bebyggelse 
intill denna i enlighet med liggande planförslag.  

 

• Ny station i Huvudsta tillkommer enligt järnvägsplanens 
intentioner. 

• Inga nya byggrätter intill Stenhöga 

• Ingen ny byggrätt intill kafferosteriet Arvid Nordqvist nära 
kommungränsen till Sundbyberg. 

6.2 Konsekvenser nollalternativet 

För bedömning av nollalternativet som för detaljplanen i stort är 
detsamma som intentionerna i Trafikverkets järnvägsplan för 
Mälarbanan, sträckan Huvudsta-Duvbo, har bedömningar ur 
Järnvägsplanens MKB använts.   

Stads- och landskapsbild 
I Huvudsta/Skytteholm utgörs de negativa konsekvenserna av att en 
ny struktur i form av den nya intunnlingen, Huvudstatunneln, 
kommer att skapa en kraftigt visuell barriär utefter järnvägens 
sträckning. Där järnvägen enbart går som markspår kommer 
avläsbarheten av dalgången bestå. 

Tillkomsten av Huvudsta station bedöms förstärka tillgängligheten 
till kollektivtrafik, men i ett område som redan idag har en god 
kollektivtrafikförsörjning. 

Kulturmiljö 

Inom järnvägssträckningen finns kulturhistoriska värden, främst 
kopplade till järnvägens utbyggnad och framväxten av Solnas 
bebyggelse samt 1900-talets arkitektur och samhällsskick. 
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I och med att utbyggnaden följer samma sträckning som tidigare 
utgör den ingen fysisk påverkan på de kulturhistoriskt värdefulla 
miljöerna utefter sträckan, utom när det gäller Lokstallet, som är 
utpekad som kulturhistoriskt värdefull miljö på regional och 
kommunal nivå. En del av lokstallsbyggnaden kommer tillfälligt att 
flyttas för att möjliggöra tillfälligt spår. Byggnadsdelen ska sedan 
återmonteras och miljön ska återställas på ett sätt som stärker 
miljöns kulturmiljövärden. 

Risk och säkerhet inkl. magnetiska fält  
Eftersom nollalternativet motsvarar en situation enligt järnvägs-
planens intentioner kommer beskrivningen nedan från järnvägs-
planens riskutredning.  

Risk och säkerhet 
Huvudstatunneln som blir av med nollalternativet ligger nära 
Frösundaleden som är en sekundär farligt gods-led. Transporter 
bedöms ske med låg frekvens vilket minskar frekvensen av en farligt 
gods-olycka på Frösundaleden. Vidare bedöms olyckan behöva 
inträffa precis på Frösundaledens bro över Mälarbanan för att 
individer intill vägen och järnvägsanläggningen ska påverkas. Detta 
innebär att risken med den korsande farligt gods-leden 
(Frösundaleden) vid Huvudstatunneln anses som godtagbar 
avseende risknivån för resenärer och ombordpersonal i 
Huvudstatunneln samt boende intill vägen och järnvägen. 

Huvudstatunneln är relativt kort, 450 m. Korta tunnlar är säkrare än 
långa tunnlar. Det beror på att tunnelmynningar är en säkrare 

utrymningsväg samt att längre tunnlar innebär större sannolikhet att 
olyckan sker inne tunneln jämfört med om tunneln var kortare. 

I övrigt kan sägas att sannolikheten för att en risk uppstår är 
detsamma för nollalternativet som med planförslaget. Skillnaden i 
konsekvens vid en olycka utgörs av att det kommer att vistas fler 
människor inom planområdet med planförslaget och som skulle 
kunna påverkas vid en olycka.  

Magnetiska fält 
Trafikverket kommer att genomföra flera olika typer av åtgärder för 
att reducera styrkan på uppkomna magnetfälten. I och med dessa 
åtgärder kommer styrkan på de magnetiska fält som alstras att 
minska jämfört med idag. Trots att utbyggnaden innebär att 
avståndet till närmaste byggnad i många fall minskar, kommer därför 
årsmedelvärdet om 0,4 μT underskridas i samtliga bostäder och 
verksamhetsbyggnader utmed sträckan. Utmed intunnlingen 
kommer magnetfältsnivåerna minska jämfört med idag. Detta är en 
förbättring, vilket är positivt sett till de potentiella hälsorisker som är 
kopplade till magnetiska fält. Sammantaget bedöms utbyggnaden 
därför medföra små positiva konsekvenser vad gäller magnetiska 
fält. 

Dagvatten 
Den trafikökning som utbyggnaden av järnvägen medger bedöms 
öka nybildningen av föroreningar som ansamlas i banvallen. 
Utbyggnaden innebär att befintlig banvall byts ut mot nytt material, 
vilket bedöms förbättra kvalitet av dagvattnet från banvallen jämfört 
med idag. Tunnelförläggningen av stora delar av den utbyggda 
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anläggningen förhindrar uppkomsten av dagvatten från banvallen, 
vilket även det är en förbättring. 

Trafikverket kommer på ett flertal platser att förse VA-systemet 
med oljeavskiljare som till skillnad från idag renar drän- och 
dagvatten från oljeföroreningar innan det når recipient. VA-systemet 
kommer vidare utformas så att utsläpp av drän- eller släckvatten till 
kommunalt ledningsnät kan stoppas vid en eventuell brand eller 
olycka med farligt gods. 

Utbyggnaden bedöms inte medföra någon försämring av ekologisk 
status eller status för enskilda kvalitetsfaktorer i ytvattenförekomsten 
(Mälaren-Ulvsundasjön) som utgör recipient för drän- och 
dagvattnet från sträckan. Inte heller något gränsvärde för enskilda 
prioriterade ämnen bedöms överskridas till följd av utbyggnaden 
och det bedöms inte föreligga någon risk för försämring av kemisk 
status i recipienten. Utbyggnaden bedöms inte påverka möjligheten 
att följa fastställda miljökvalitetsnormerna för berörd 
ytvattenförekomst. 

Naturmiljö 
Med nollalternativet kommer sex biotopskyddade alléer och ett 
särskilt skyddsvärt träd att behöva avverkas inom 
Huvudsta/Skytteholm.  

Antalet träd som avverkas till följd av nollalternativet uppskattas till 
ca 270 träd varav 8 träd är skyddsvärda (ytterligare 6 skyddsvärda 
träd kan behöva avverkas) och 44 träd ingår i biotopsskyddade 
alléer.  
 

Förlusten av naturvärden bedöms få konsekvenser på framför allt 
lokal nivå. Konsekvenserna lokalt bedöms bli påtagliga, både ur 
naturvärdesperspektiv och med avseende på ekologiska 
spridningssamband i denna del av Solna.  
 
Avseende fysisk påverkan på parker har utbyggnaden delvis en 
positiv effekt eftersom intunnlingen vid Skytteholm minskar 
ljudnivåerna i Skytteholmsparken och på Huvudstafältet något. 

På de sträckor där den utbyggda järnvägsanläggningen är förlagd 
ovan mark ökar Mälarbanans barriärverkan något jämfört med idag.  

Skyfall 
Delar av planområdet är idag utsatt för stående vatten vid större 
regnmängder. Nollalternativet innebär att de områdena som utsätts 
för stående vatten i dagsläget kommer fortsatt vara utsatta för detta 
tills det vidtas åtgärder. I nollalternativet saknas det idag ett 
helhetsgrepp avseende områden som utsätts för stående vatten vid 
större regnmängder.  

Utsläpp till luft 
Ingen ny bebyggelse uppförs med nollalternativet. Dock innebär 
överdäckningen och nya Huvudstatunneln att tunnelmynningar 
tillskapas där halterna av luftföroreningar tillfälligt kan vara höga. 
Halterna här bedöms dock inte påverka någon bebyggelse och ingen 
stadigvarande vistelse sker invid dessa. Halterna av luftföroreningar 
utmed de trafikerade vägarna som till exempel Frösundaleden och 
Huvudstaleden påverkas inte eftersom ingen ny bebyggelse som kan 
påverka utvädringen planeras med nollalternativet.  
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Buller och vibrationer 
Den ökning av den totala mängden tåg och de hastighetsökningar på 
enskilda tåg som utbyggnaden medger resulterar i att såväl den 
ekvivalenta som den maximala ljudnivå som alstras av tågtrafiken 
ökar jämfört med idag. Där intunnlingen sker (Huvudstatunneln) 
eller i tråget utmed Solna Business Park hindras ljudvågorna av 
tunnel-/trågväggarna, varför ljudmiljön utmed dessa sträckor i stället 
kommer att förbättras väsentligt jämfört med idag. 

Utmed de sträckor där anläggningen även efter utbyggnad är förlagd 
till markspår, det vill säga i Huvudsta/Skytteholm, kommer 
Trafikverket att anlägga bullerskyddsskärmar. Trots trafikerings- och 
hastighetsökningar innebär därför utbyggnaden en väsentlig 
förbättring av ljudmiljön utmed sträckan, vilket är positivt ur ett 
hälsoperspektiv för de som bor och verkar utmed sträckan. 

Förorenad mark 
Byggarbeten kopplat till järnvägsanläggningen och 
ledningsomläggningar kommer att ske i potentiellt förorenad mark 
vilket kommer att kräva kontroller av föreningshalter i jord och 
grundvatten. Inom ramen för entreprenadarbetenas 
miljöuppföljning kommer det att tas fram ett Kontrollprogram Miljö 
i byggskedet.  

 

  

iterio 



  MKB inför granskning av detaljplanen för Mälarbanan  

  
 

114 

7 Samlad bedömning  
7.1 Slutsatser av gjorda analyser och 

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

Två frågor har formulerats: 

 

Är det god hushållning med mark- och naturresurser att 
bygga på platsen? 
Att förtäta och bygga staden inåt innebär i princip att redan 
exploaterad mark i stadens närhet tas i anspråk för ny bebyggelse 
och förtätas. Utbyggnaden inom detaljplan Mälarbanan sker främst 
intill befintlig järnväg och planerad intunnling av järnvägen samt 
delvis på befintliga och grusade etableringsytor intill järnvägen. I 
detta avseende är planförslaget positivt ur hushållningssynpunkt. 

Utöver den ianspråktagna marken kommer dock en del grönytor tas 
i anspråk och flera större träd kommer behöva tas ned. I detta 
avseende står planförslaget i konflikt med god hushållning av 
naturresurserna samt uppsatta klimatmål. 

Det nya bebyggelseområdet kommer att ha mycket goda 
kollektivtrafikförbindelser inom regionen. Bland annat genom 
närhet till tunnelbana, pendeltåg, tvärbanan och bussar. 
Lokaliseringen innebär även att det finns goda möjligheter att röra 
sig via gång- och cykel inom hela Solna och till andra angränsande 
viktiga målpunkter såsom Sundbybergs centrum och Stockholms 
city med mera. Detaljplanen medför även fler bostäder i nära 
anslutning till regionala förbindelser, vilket närheten till Mälarbanan 
och dess utbud bidrar med. Både befintliga och nya invånare i 
stadsdelen ges goda förutsättningar till att välja alternativ till bilen. 
Den nya bebyggelsen kan komma att anslutas till det redan utbyggda 
fjärrvärmenätet. I fortsatt planering kan ytterligare åtgärder föreslås 
för att minska negativ klimatpåverkan. Till exempel genom 
energieffektiv bebyggelse, återbrukade byggmaterial, hållbar 
mobilitet (attraktiva cykelparkeringar, lånecyklar och bilpooler osv) 
ny grönska för rekreativa och ekologiska värden.  

Hur är detaljplanen utformad med avseende på miljö 
och hälsa? 
En utbyggnad i enlighet med detaljplanen bedöms innebära såväl 
positiva som negativa konsekvenser för människors hälsa och 
miljön. De negativa konsekvenserna bedöms till viss del kunna 
hanteras med olika typer av skydds- och förstärkningsåtgärder.  

 

1. Är det god hushållning med mark- och naturresurser att bygga på 
platsen? 

2. Hur är detaljplanen utformad med avseende på miljö och hälsa?  
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Avseende naturvärden och ekologisk landskapsbild uppstår negativa 
konsekvenser kopplade till förlust av enskilda träd, varav vissa är 
skyddsvärda (däribland ekar). Inom området kommer totalt sett 
många träd att tas ned. En stor del förvinner till följd av 
järnvägsplanens åtgärder, men även detaljplanens bebyggelse innebär 
att många träd försvinner.  
 
Den sammantagna förlusten av naturmark och värdefulla träd 
innebär i första hand negativa lokala konsekvenser för naturmiljön. 
Bedömningen är att även grönstruktur som ingår i 
spridningssamband av kommunal betydelse kan påverkas negativt av 
den sammantagna påverkan som detaljplanen och järnvägsplanen 
för Mälarbanan tillsammans har för naturmiljön i området.   

Det kommer att planteras nya träd inom planområdet för att 
kompensera för de träd som tas ned. Detta är positivt då de nya 
träden i viss mån kan hjälpa till att upprätthålla de gröna sambanden 
mellan Huvudsta och Skytteholm. Nya planterade träd kan dock inte 
fullt ut kompensera för de biologiska värden som en äldre ek eller 
tall hyser. Därför föreslås ett antal kompensationsåtgärder även 
utanför planområdet. Exakta placeringar och åtgärder utreds för 
närvarande. Även en flytt av de mest värdefulla träden utreds. 
 
Eftersom de kumulativa konsekvenserna av detaljplanen och 
järnvägsplanen blir relativt omfattande inom planområdet och i 
denna del av Solna, sett till den sammanvägda förlusten av träd och 
naturmark, utreds just nu möjliga kompensationsåtgärder även 
kopplat till järnvägsplanen.  
 
Beträffande dagvatten och påverkan på miljökvalitetsnormer i 
recipienten, förekomst av förorenad mark, risker och buller bedöms 

planförslaget med föreslagna åtgärder sammantaget leda till en 
förbättring jämfört med dagens situation och nollalternativet. Planen 
innebär riktade åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten 
såsom skellettjordar, växtbäddar, genomsläpplig markyta. 
Sammantaget ger detta att planen bidrar till ett uppfyllande av MKN 
i recipienten Ulvsundasjön. Planförslaget innebär stora utmaningar 
vad gäller lågpunkter och skyfall. Åtgärder för att hantera vattnet har 
därför arbetats in i planförslaget och strukturen.  

Detaljplanen medför att järnvägen inte längre kommer vara central i 
de delar av planområdet där den överdäckas. Detta kan ses som en 
negativ konsekvens ur både stadsbilds- och kulturhistoriskt 
perspektiv, i och med den nya bebyggelsens påverkan på siktlinjer 
och läsbara komponenter i flera riktningar samt att den öppna 
dalgången sluts. Även i nollalternativet försvåras läsbarheten till följd 
av intunnlingen (Huvudstatunneln). Det är dock positivt att man 
länkar samman olika stadsdelar med hjälp av överdäckningen och på 
så vis tar bort en del av den barriär som järnvägen innebär i 
landskapet, samt att det obebyggda området söder om spåret tas i 
bruk.  

7.2 Planens relation till nationella 
miljökvalitetsmål 

Riksdagen har beslutat om sexton miljökvalitetsmål som beskriver 
det tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv. För 
detaljplanen har elva nationella miljökvalitetsmål bedömts vara 
relevanta att utvärdera.   
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Fyra av målen är inte relevanta för denna exploatering: det är 
Skyddande ozonskikt, Ett rikt odlingslandskap, Levande kust och skärgård, 
Myllrande våtmarker och Storslagen fjällmiljö.  

Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft 
Planområdet kommer att ha mycket goda kollektivtrafikförbindelser 
inom och med närliggande kommuner. Lokaliseringen innebär även 
att det finns goda möjligheter att röra sig via gång- och cykel inom 
hela Solna. Detaljplanen medför även fler bostäder i nära anslutning 
till regionala förbindelser, vilket närheten till Mälarbanan och dess 
utbud bidrar med. Invånarna i stadsdelen ges goda förutsättningar 
till att välja alternativ till bilen. Nya gång- och cykelvägar kommer att 
ansluta till det regionala stråket. Den nya bebyggelsen kommer att 
anslutas till det redan utbyggda fjärrvärmenätet. I fortsatt planering 
kan ytterligare åtgärder föreslås för att minska negativ 
klimatpåverkan, till exempel energieffektiva hus, klimatsmarta 
lösningar för de boende, attraktiva cykelparkeringar, lånecyklar och 
bilpooler.  

De förändringar i bebyggelse och nya vägdragningar som 
detaljplanen medför bedöms inte orsaka att MKN för PM10 och 
NO2 överskrids på platser där människor ska bo eller vistas år 2040.  

Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och 
vattendrag, Hav i balans, Grundvatten av god kvalitet 
Planförslaget bedöms sammantaget verka för en måluppfyllelse av 
dessa miljömål. Förutsatt att markföroreningar avlägsnas och 
dagvattenåtgärder enligt dagvattenutredningen kommer till stånd, 
kan utbyggnaden medverka till uppfyllelse av miljömålen. Ökad 

mängd surt nedfall till följd av naturliga källor kan dock komma att 
påverka recipienten och därmed miljömålen Levande sjöar och 
vattendrag, Hav i balans, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö negativt. 

Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv 
Utbyggnaden bedöms verka både för och emot ett uppfyllande av 
målen. Idag finns vissa naturvärden inom planområdet, främst träd. 
Påverkan på naturmiljön kommer att ha en lokal påverkan, då 
exploateringen medför att träd försvinner. Samtidigt planeras det för 
nya träd inom detaljplaneområdet.  I och med att det endast är en 
lokal påverkan avseende naturmiljö och det dessutom planeras för 
plantering av träd kan de gröna värdena och ekologiska sambanden 
förstärkas i området. Dessa gröna samband kan ekologisk fungera 
som stöd åt de värden som finns utanför planområdet och i Solna 
stads större naturområden och parker.   

God bebyggd miljö 
Planen bedöms främst verka för en uppfyllelse av miljömålet men i 
viss mån även mot. En exploatering enligt förslaget innebär att flera 
skyddsvärda träd behöver tas ned, bland dessa ekbestånd. Detta står 
i konflikt med målet. Samtidigt innebär förslaget att både tillgänglig-
heten, tryggheten och orienterbarheten inom området och till andra 
områden som gränsar till detaljplanen förbättras. Planförslaget 
innebär också att nya rekreativa, sociala och rumsliga 
upplevelsevärden skapas. Nya invånare ges god tillgång till bostäder i 
direkt anslutning till service och kollektivtrafik. Detaljplanen medför 
att barriäreffekterna minskar, vilket i sin tur medför till ökad 
trygghet och tillgänglighet i kommunen. Nya gång- och cykelvägar 
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kommer också att byggas som förstärker tillgängligheten och 
tryggheten. 

Platsens närhet till större trafikerade gator och närheten till 
järnvägen innebär att partikelhalter och buller behöver hanteras. 
Planerade bostäder bedöms innehålla bullerförordningen. 

Säker strålmiljö 
Elektrisk tågtrafik medför emission av elektromagnetiska fält som 
består av elektriska fält och av magnetiska fält kring järnvägen. De 
elektriska fälten skärmas effektivt av vegetation, byggnader, fordon 
med mera. För järnvägsanläggningar utgör de elektriska fälten 
normalt inga problem för omgivningen. De magnetiska fälten 
skärmas dock inte av på samma sätt och kommer att vara påtagliga i 
järnvägens närområde även om de snabbt avtar med ökat avstånd 
ifrån denna. Överdäckningen beräknas ligga ca 10 meter ovanför 
järnvägsanläggningen och de magnetiska fälten kommer således inte 
att vara ett problem där människor vistas. Genom olika alternativa 
lösningar för de olika delsträckorna längs med järnvägen bör en 
optimal magnetfältsreducering kunna uppnås och utbyggnaden av 
detaljplanen kommer därmed inte att verka emot målet.  

 

 

 

 

  

iterio 



  MKB inför granskning av detaljplanen för Mälarbanan  

  
 

118 

8 Förslag till uppföljning av 
betydande miljöpåverkan  

När en plan har genomförts ska den beslutande myndigheten eller 
kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan 
som planens genomförande faktiskt medför. Solna stad ansvarar för 
att föreslagna kompensations- och skyddsåtgärder och anpassningar 
följs upp. Detta behöver inte innebära att kommunen själv 
genomför åtgärderna utan det kan åläggas byggherren. Eventuell 
kostnad för uppföljningen av föreslagna åtgärder fördelas i och med 
detta mellan exploatörer och kommunen.  
I denna MKB redogörs dels för planförslagets konsekvenser (både 
positiva och negativa), dels ges förslag till åtgärder för att negativa 
miljökonsekvenser ska kunna begränsas. Inför antagande av 
detaljplanen och inför fortsatt projektering och anläggande bör 
dessa förslag till åtgärder och anpassningar arbetas in i det 
miljöprogram som tas fram till detaljplanens antagande enligt Solna 
stads policy. Miljöprogrammet utgör en bilaga till de avtal som 
kommer att upprättas mellan Solna stad och exploatörer. 
Uppföljningen bör sedan ske kontinuerligt och planerat från det att 
genomförandet av första etappen påbörjas till dess att utbyggnaden 
av området är fullt genomförd och planområdet har tagits i bruk. 
Härmed kan man fånga upp vad som händer från och med 
detaljplanering till projekterings- och genomförandefasen och 
slutligen till dess att planen är fullt utbyggd. Kontinuerlig 
uppföljning är viktig, inte minst för att fånga upp erfarenheter 
genom hela processen.  

Nedan ges förslag till fortsatt arbete och åtgärder/anpassningar som 
behöver diskuteras och följas upp i genomförande- och 
anläggningsskedet och som ska beskrivas mer ingående i kommande 
miljöprogram. Kommunen har det slutliga ansvaret för att 
föreslagna utredningar, åtgärder och anpassningar följs upp. Detta 
behöver inte nödvändigtvis innebära att kommunen själv genomför 
åtgärderna, utan de kan i sin tur ålägga framtida exploatörer att 
genomföra åtgärderna. 
Nedan bör följas upp:   

• Följ upp så att eventuella föreslagna bullerreducerande 
åtgärder utförts inom respektive kvarter i enlighet med 
framtagen bullerutredning. 

• Följ upp så att de riskreducerande åtgärder som krävs enligt 
riskanalysen utförts i berörda kvarter. 

• Säkerställ så att föreslagna principlösningar för 
dagvattenhantering och åtgärder för skyfallshantering 
fungerar och byggts enligt rekommendationerna. 

• Säkerställ att skötselplaner för dagvattenanläggningarna 
upprättas i förprojekteringsskedet. 

• Hur har de i MKBn föreslagna anpassningar och 
kompensations-/skyddsåtgärder avseende naturmiljö 
genomförts? 

• Har identifierade markföroreningar omhändertagits eller 
avlägsnats? 
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Sammanfattning 

Ett detaljplanearbete pågår i syfte att medge utbyggnad av Mälarbanan från två till fyra 
spår genom Solna. I samband med detta har WRS fått i uppdrag av AIX Arkitekter att 
göra en dagvattenutredning för detaljplanen. Denna version har tagits fram efter 
genomfört samråd, inför kommande granskning.  

Detaljplanens utredningsområde innefattar all mark som inte utgörs av Trafikverkets 
fastighet (banvall med gräns 8,5 m från yttersta spårens mitt). En cirka 450 meter lång 
sträcka av spåren läggs i tunnel och i anslutning till tunnelns överdäckning planeras nya 
kvarter för bostäder och kontor och på tunneltaket lokalgator med en stor andel 
vegetation. 

För att föreslagen dagvattenhantering ska vara robust har utredningen utgått från Solna 
stads dagvattenstrategi, följt rekommendationer för lokala uppströmsåtgärder från 
Ulvsundasjöns åtgärdsprogram, samt säkerställt att planen inte riskerar att försämra 
recipientens möjligheter att uppnå dess miljökvalitetsnormer (MKN).  

Recipienten är i detta fall Ulvsundasjön, som har otillfredsställande ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. MKN är måttlig ekologisk status och god kemisk 
status till år 2027 (med senare målår för PFOS). De viktigaste ämnena som ur 
recipientperspektiv behöver minska, och riskerar att tillföras via dagvatten, bedöms vara 
fosfor, koppar, bly och kadmium. 

Med framtida exploatering förväntas hårdgörningsgraden i området minska något från 
0,50 till 0,43. Stadens dagvattenstrategi och åtgärdsnivå innebär att fördröjning och 
rening av motsvarande 20 mm nederbörd ska ske från hårdgjorda ytor i så kallade LOD-
lösningar. Föreslagna dagvattenåtgärder inom planområdet kan delas upp på tre 
huvudområden; 

(1) Allmän platsmark på tunneltaket 
Grönstråket på tunneltaket utformas nedsänkt i förhållande till omgivande mark 
och gator vilket gör att den tillfälligt kan översvämmas vid kraftiga regn. Vid 
normala nederbördsmängder avvattnas alla hårdgjorda ytor och torg mot 
nedsänkta växtbäddar som löper mellan grönstråket och lokalgatorna. 
Växtbäddarna dräneras tillsammans med parkens överbyggnad till täta 
dagvattenledningar utmed tunnelväggarna inunder. 

(2) Övrig allmän platsmark 
Övrig allmän platsmark består till stor del av mer hårdgjorda ytor i form av gator, 
parkeringar, samt gång- och cykelvägar. En stor del av detta dagvatten kommer 
att omhändertas i den luftiga skelettjord som planerade träd planteras i. På ett 
antal platser i planen kompletteras dock dagvattenhanteringen i träd utmed gator 
med nedsänkta växtbäddar, exempelvis i torgmiljö, med infiltration i en nedsänkt 
gräsyta samt med makadamdike där det inte finns plats för trädplanteringar. 

(3) Kvartersmark 
Den planerade kvartersmarken kommer att utvecklas av tre olika exploatörer; 
Skanska, Fabege och Humlegården. Skanskas kvarter består till stor del av 
bostäder, många med innergårdar på bjälklag med underliggande 
parkeringsgarage. Dessa kvarter förses med upphöjda växtbäddar längs med 
fasad på förgårdsmark och nedsänkta växtbäddar vid lågpunkter på innergården 
som omhändertar takdagvatten från olika delar av sadeltaken. Växtbäddarna på 
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innergården kan integreras och utformas tillsammans med övriga grönytor. 
Skanska kommer även i två av sina bostadskvarter ha förskolor där 
dagvattenhantering kan integreras i verksamheten med bland annat växtbäddar, 
regnvattentunnor, vattenrännor och små dammar för lek och lärande. Tre av 
Fabeges fastigheter blir kontorsområden och ett kvarter utvecklas till bostäder. 
Dagvattnet för dessa fastigheter kommer att omhändertas i nedsänkta växtbäddar 
på kvartersmarken och kompletteras med gröna tak vid behov. Humlegården ska 
exploatera tre kvarter till kontorsområden där de olika taken förses med 
omväxlande tunna, extensiva gröna tak (sedum), tjocka, intensiva gröna tak 
(ängstak) samt växtbäddar på takterrasser. 

Med föreslagna dagvattenåtgärder beräknas det dimensionerande 10-årsflödet minska 
med hälften, från 114 l/s/ha (exklusive klimatfaktor) till 55 l/s/ha (inklusive klimatfaktor), 
jämfört med nuvarande situation. Dessutom förväntas transporten av alla studerade 
parametrar (närsalter, tungmetaller, partiklar) till ytvattenrecipienten Ulvsundasjön 
minska. Därigenom bedöms inte planen bidra till att försämra möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för Ulvsundasjön, utan tvärtom till att möjligheterna förbättras. 
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Observera att alla figurer över detaljplaneområdet i rapporten har en äldre version av 
plangränsen. Detta kommer att ändras till nästkommande version av rapporten. 

1 Inledning 

Ett detaljplanearbete pågår med syfte att medge utbyggnad av Mälarbanan från två till 
fyra spår genom Solna, från Tomteboda i öst till Ekensbergsvägen vid Solna Business 
Park i väst. För delen från Frösundaleden och cirka 450 meter österut (till Nybodagatan) 
läggs de fyra spåren i tunnel i marknivå. I anslutning till tunnelns överdäckning planeras 
nya kvarter med bostäder och kontor och på tunneltaket ska detaljplanen möjliggöra 
bland annat ett grönstråk och lokalgator för angöring till de nya bostäderna samt för att 
koppla samman staden norr och söder om tunneln. Planen omfattar också en ny 
pendeltågsstation i Huvudsta samt ny bebyggelse väster om Frösundaleden, intill 
banvallen. 

1.1 Uppdrag och syfte 

WRS har fått i uppdrag av AIX Arkitekter att göra en dagvattenutredning för detaljplan 
för att klarlägga förutsättningarna för dagvattenhanteringen och ge förslag till framtida 
dagvattenhantering. Förslagen ska överensstämma med Solna stads riktlinjer och ska 
säkerställa att planen inte försämrar förutsättningar för berörd recipient att uppnå 
fastslagna miljökvalitetsnormer.  

1.2 Underlag 

Utöver referenser som anges nedan i rapporten har följande underlag använts för 
uppdraget: 

• Strukturplan och situationsplan (AIX) för detaljplaneområde 

• Illustrationsplan för planområde (AJ Landskap) 

• Projekterad spårdragning och spårområde (Trafikverket) 

• Karta över befintligt dagvattennät (Solna Vatten, VA-huvudman) 

• Grundkarta inklusive höjdkurvor 0,5 m ekvidistans (Metria, via Solna kommun) 

• Framtida höjdsättning av planområde (Iterio) 

• Förprojektering av ny- och omdragning av dagvattenledningsnät (Structor) 

1.3 Höjd- och koordinatsystem 

För uppdraget anges höjder i RH 2000 och använt koordinatsystem är SWEREF 18 00. 
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2 Förutsättningar 

Planområdet sträcker sig längs järnvägsspåret som löper genom Solna stad från 
Tomteboda i öst till kommungränsen mot Sundbyberg, alldeles intill Sundbybergs station, 
i väst (Figur 1). 

 
Figur 1. Detaljplaneområdets avgränsning (röd linje). Bakgrundskarta från 

OpenStreetMap (© OpenStreetMaps bidragsgivare, u.å.). 

2.1 Avgränsningar 

2.1.1 Geografisk avgränsning 

Dagvattenutredningen omfattar hantering av dagvatten från hela planområdet med 
undantag för Trafikverkets järnvägsfastighet. Idag är banvallen tvåspårig och öppen över 
hela sträckan som ligger inom detaljplanen. I en framtida utformning planeras för en 
fyrspårig sträckning tillsammans med en överdäckning av en ca 450 m lång sträcka av 
järnvägsspåren. Vid den framtida järnvägstunneln skapas då tredimensionell 
fastighetsgräns mellan Trafikverket och kommunen. Det innebär att utredningsområdets 
utbredning och därmed ytor skiljer sig något mellan nuvarande (13,4 ha) och framtida 
utbredning (14,0 ha) (Figur 2 och Figur 3). I båda fallen sträcker sig Trafikverkets 
fastighetsgräns 8,5 meter från yttersta spårets spårmitt. 
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Figur 2. Röd linje markerar detaljplanegräns och lila ytor utredningsområdets 

nuvarande utbredning. Icke-färglagda ytor inom detaljplan utgörs av Trafikverkets 

fastighet. 

 
Figur 3. Röd linje markerar detaljplanegräns, gröna ytor framtida utredningsområde, 

svarta linjer framtida spårdragning och streckad svart linje järnvägstunnelns 

utbredning. Icke-färglagda ytor inom detaljplan utgörs av Trafikverkets fastighet. 
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Utredningsområdet består av tre geografiskt skilda delar (Figur 4, följande sida); 

(1) Delområde Väst - område vid Solna Business Park som sträcker sig fram till 
Frösundaleden*. 

(2) Delområde Mitt - område av detaljplanen som sträcker sig öster om 
Frösundaleden* och inkluderar bland annat järnvägens överdäckning och 
planerad exploatering på tunneltaket. 

(3) Delområde Öst – från nära tunnelns mynning och österut, består endast av 
järnväg. 

* En del av Frösundaleden ingår in planområdet men leden planeras att byggas om i ett annat skede och 
berörs framöver inte av denna utredning. 

I denna utredning presenteras resultat och åtgärder delvis separat för delområdena Väst 
och Mitt. Delområde Öst består i princip endast av spårområde och berörs därför inte i 
denna utredning. Dagvattenhanteringen för hela spårområdet inom detaljplan behandlas i 
en separat utredning av Trafikverket (2020). 

2.1.2 Skyfall och VA 

Separata utredningar för skyfall och VA/LSO görs för denna detaljplan av Tyréns 
respektive Structor. Skyfallsutredningen avhandlar konsekvenser av kraftiga regn som 
överskrider kapaciteten för dagvattenanläggningar och ledningsnät; var dessa flöden 
ansamlas och vilka volymer som behöver magasineras för att undvika skador på 
byggnader och infrastruktur. Utredningen för VA och ledningssamordning ger förslag till 
ledningsdragning och eventuella pumpstationer för vatten, avloppsvatten och dagvatten. 
Därför utreds inte dessa frågor i denna utredning. 
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Figur 4. Planområdets delområden Väst, Mitt och Öst. 
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2.2 Nuvarande markanvändning 

Se Tabell 2 för en sammanställning av nuvarande markanvändning. En karta över 
nuvarande markanvändning finns i Bilaga 2a. 

Delområde Väst 

Det västra området består till stor del av nuvarande spårområde med omgivande ytor. I 
nordväst finns ett mindre område med del av en parkering, mindre gator och spårvagn 
intill Arvid Nordqvists kafferosteri. Söder om spårområdet finns ett område som ingår i 
detaljplanen som idag består av hårdgjorda upplagringsytor som tillhör intilliggande 
kontors- och handelsområde. 

Delområde Mitt 

Området öster om Frösundaleden utgörs idag av den tvåspåriga järnvägen som ska 
överdäckas samt omgivande ytor som inkluderar: en mindre bostadsparkering, lokalgator, 
ett asfalterat stråk som troligen varit en tidigare genomfartsled, hårdgjorda 
uppläggningsytor i anslutning till järnvägen, GC-vägar, samt mindre områden med park, 
träd och gräsytor. Det finns inga nuvarande permanenta bostadsbyggnader inom detta 
område.   

2.3 Topografi 

Spårområdet som löper genom detaljplanen faller från cirka +16,0 i östra delen av 
delområde Mitt till +11,0 längst i väster intill Sundbybergs station (Figur 5). 

Delområde Väst 

I nordväst är nuvarande mark relativt flack där högsta punkten ligger på +13,5 m, varifrån 
det generellt sluttar svagt söderut mot spåren. Upplagringsytorna söder om spårområdet 
ligger någon meter ovanför spåret (Figur 5). 

Delområde Mitt 

Det mellersta området, och även omgivande mark omkring detaljplanen, är relativt 
kuperat. Frösundaleden i västra delen av området ligger på +20,5 m. Norr om 
spårområdet omgärdas detaljplanen av omväxlande bergsknallar (upp mot +27,5 m) och 
dalar (ned till +6,5 m). Söder om spårområdet finns en lågpunkt på cirka +10,5 m vid en 
GC-tunnel under järnvägen. Därifrån sluttar det uppåt mot den fotbollsplan som ligger 
söder om detaljplanegränsen på cirka +17,5 m (Figur 5). 
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Figur 5. Topografisk karta över utredningsområde med höjddata-raster från 

Lantmäteriet (2020). 

2.4 Geologi och hydrogeologi 

Bebyggelse och infrastruktur återfinns ovanpå fyllnadsmassor med ett fåtal inslag av berg 
i dagen i de högsta punkterna. Omgivande kullar i detaljplanens närområde utgörs också 
av berg i dagen med fyllnadsmassor i de lägre belägna delarna (Figur 6). 

Fyllnadsmassorna kan vara olika mäktigt och utgöras av olika slags material och 
partikelfraktioner, vilket gör det omöjligt att bedöma markens infiltrationskapacitet utan 
geotekniska undersökningar. Dock är detta av sekundär betydelse i denna utredning då en 
del av den framtida bebyggelsen och infrastrukturen kommer ligga ovanpå nya 
fyllnadsmassor och mestadels kommer att vila ovanpå bjälklagsstrukturer, som föreslagna 
dagvattenåtgärder får förhålla sig till. 
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Figur 6. Jordartskarta, grundlager, skala 1:25 000 – 1:100 000 (SGU, 2020). Röda 

ytor markerar berg i dagen, streckade ytor fyllnadsmassor. 

2.5 Nuvarande dagvattenhantering och ytavrinning 

En översiktlig kartering av flödesvägarna i dagvattenledningsnätet, ytavrinning och 
översvämningskänsliga områden har genomförts och resultaten presenteras i Figur 7, 
Figur 8 och i större format i Bilaga 1a och 1b. För dagvattensystemet visas de generella 
flödesvägarna i ledningsnätet. 

Utifrån topografi och stadsbebyggelse har flödespilar ritats ut för flödesvägar av ytlig 
avrinning av regn- och smältvatten. I Scalgo (2020) har ett simulerat 100 mm-regn ansatts 
för att ge en översiktlig bild av potentiellt instängda områden och topografiska 
lågpunkter. Detta är en kraftigt förenklad skyfallskartering som inte tar hänsyn till 
ledningsnät, infiltration eller tidsmässig dynamik i systemet. 

Delområde Väst 

Vid Solna Business Park avrinner ytvatten från norr till söder, ner mot banvallen som i 
sig är en lågpunkt (Figur 7). Banvallen avgränsas av en trågkant mot den del av 
detaljplanen som avhandlas i denna utredning. Banvallen är vanligtvis uppbyggd med ett 
relativt mäktigt makadamlager, oftast med dränering i botten. Hur Trafikverket ämnar 
hantera skyfall, ytvatten och dagvatten finns beskrivet i två PM: Underlagsrapport 
Ytvatten (Trafikverket, 2020) och PM Skyfall och översvämning (Trafikverket, 2018). 

Dagvattennätet leder generellt dagvattnet från Solna Business Park i sydöstlig riktning. 
Allt dagvatten avleds bort från området, under Frösundaleden och sedan till den 
dagvattentunnel som till slut rinner söderut mot Ulvsundasjön (Figur 8). 
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Figur 7. Dagvattenhantering och ytavrinning i delområde Väst. För större bild, se 

Bilaga 1a. 

Delområde Mitt 

I delområde Mitt är avrinningsbilden något mer komplicerad på grund av det kuperade 
landskapet. Dagvatten inom utredningsområdet, samt från strax norr om planområdet, 
leds mot den dagvattentunnel som först går västerut, sedan sydväst under spårområdet 
och slutligen sydsydost för att avvattnas mot Ulvsundasjön. I södra delen av området 
finns även ett ledningsstråk som leds västerut och ansluter till dagvattentunneln söder om 
planområdet (Figur 8). 

Ytavrinning längs med banvallen sker från öst till väst (mot Solna Business Park). Norr 
om spårområdet finns flera kullar med berg i dagen som avrinner mot banvallen. Det 
finns en större lågpunkt kring flertalet bostadsområden strax norr om planområdet som är 
översvämningsbenäget. Det finns även en hydrauliskt instängd lågpunkt precis söder om 
spåren i och omkring den GC-tunnel som går under banvallen. Omgivande terräng i söder 
sluttar mot lågpunkten som riskerar få stående vatten när ledningsnätet når full kapacitet 
(Figur 8). 
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Figur 8. Dagvattenhantering och ytavrinning i delområde Mitt. För större bild, se Bilaga 

1b. 

2.6 Ytvattenrecipient – Ulvsundasjön 

Ytvattenrecipient för planområdet är Mälaren-Ulvsundasjön (SE658229-162450). 
Uppströms Ulvsundasjön ligger Bällstaån och nästa vattenförekomst ”nedströms” är 
Mälaren-Riddarfjärden. Denna del av Mälaren är stark påverkad av omgivande urban 
markanvändning och har klassats som känslig för tillförsel av föroreningar enligt stadens 
dagvattenstrategi (Solna Stad, 2017). Ulvsundasjön är övergödd, har syrefattiga 
förhållande, problem med miljögifter och är utsatt för en fysisk påverkan som förändrar 
de akvatiska habitaten. 

Hela recipientens avrinningsområde är 19,2 km2. Det delavrinningsområde där 
detaljplanen ingår (SUBID 7222) är 9,6 km2 stort och består enbart av tätort och 
hårdgjorda ytor. Delavrinningsområdet har en modellerad närsaltstransport på 
3 800 kg N/år och 370 kg P/år (SMHI och Havs- och vattenmyndigheten, 2022), vilket 
motsvarar ett arealläckage på 3,9 kg N/år/ha och 0,39 kg P/år/ha. 

2.6.1 Ekologisk status 

Ulvsundasjön har enligt den senaste statusklassningen (2021-12-21) otillfredsställande 
ekologisk status på grund av övergödning, miljögifter och morfologiska förändringar. 
Gällande riskbedömning för övergödning är kvalitetsfaktor Växtplankton (klorofyll a) 
utslagsgivande och stöds av kvalitetsfaktorn Näringsämnen (totalfosfor, med observerad 
halt 30 µg/l jämfört med referensvärde 13 µg/l). Båda dessa har måttlig status. 

Gällande riskbedömning för fysisk påverkan är kvalitetsfaktorn Bottenfauna 
utslagsgivande. Faktorn visar på otillfredsställande status gällande morfologiska 
förändringar och kontinuitet. För miljögifter är den sammanvägda bedömningen för 
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Särskilda Förorenande Ämnen (SFÄ) måttlig, där koppar och icke-dioxinlika PCB:er inte 
uppnår god status (Länsstyrelserna m.fl., 2022). 

Beslutad miljökvalitetsnorm (MKN) för Mälaren-Ulvsundasjön är måttlig ekologisk 
status till år 2027. Anledningen till att MKN sätts till lägre än god ekologisk status anges 
vara vattenförekomstens påverkan av tätortsbebyggelse i direkt närhet till strandlinjen 
som ger en fysisk (hydromorfologisk) påverkan. Kvalitetsfaktorerna Bottenfauna och 
Morfologiskt tillstånd har av denna anledning fått undantag med ett mindre strängt krav 
(måttlig ekologisk status) med skälet att det anses omöjligt att uppnå god status till 2027. 

Flera andra kvalitetsfaktorer påverkas även av den urbana markanvändningen inom 
avrinningsområdet. Ytterligare kvalitetsfaktorer som har getts undantag inkluderar 
Näringsämnen, Växtplankton och SFÄ (koppar och icke-dioxinlika PCB:er) på grund av 
tekniska skäl.  

2.6.2 Kemisk status 

Ulvsundasjön uppnår ej god kemisk status med undantag för överallt överskridande 
ämnen (PBDE och kvicksilver). Prioriterade ämnen vars gränsvärden överskrids är 
antracen, bly, kadmium, tributyltenn (TBT) och perfluoroktansulfonsyra (PFOS). För 
antracen, bly, kadmium och TBT behöver utsläppsminskande åtgärder genomföras så 
snart som möjligt då tiden från åtgärd till minskning av halter i sjön är lång. 

MKN är satt till god kemisk ytvattenstatus till 2027 (med undantag för överallt 
överskridande ämnen) dock med ett senare målår för PFOS. Påverkansbilden är komplex 
och det är oklart vilka åtgärder som är både möjliga och effektiva. Vattenförekomsten 
behöver därför ingå i ett övervakningsprogram för att kartlägga påverkansbilden och 
sedan kunna sätta in rätt åtgärder så fort som möjligt.  

2.6.3 Sammanfattning 

Ytvattenrecipienten för planområdet uppnår idag varken god ekologisk eller kemisk 
status och är känslig för ytterligare tillförsel av föroreningar. Den komplexa 
påverkansbilden gör det svårt att uppnå god status och det är högst sannolikt att 
miljökvalitetsnormerna kommer att förlängas ytterligare i tid jämfört med de nu 
beslutade. Det är därför viktigt att planerad exploatering i detaljplaneområdet inte 
försämrar recipientens möjlighet att uppnå dess MKN. De ämnen som associeras med 
dagvatten och är viktigast ur recipientsynpunkt med hänsyn till vattenförekomstens 
statusklassning är fosfor, koppar, bly och kadmium. För övriga ämnen (PCB, antracen, 
TBT och PFOS) bedöms tillförseln till recipient via dagvatten vara marginell eller 
försumbar. 

En sammanställning av statusklassning och MKN för Ulvsundasjön finns i Tabell 1. 
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Tabell 1. En sammanfattning av Ulvsundasjöns statusklassning och beslutade 

miljökvalitetsnormer. Under varje statusklassning anges de ämnen eller 

kvalitetsfaktorer som bidrar till klassningen. Inom parantes anges år för utförd 

statusklassning och det år miljökvalitetsnormen ska vara uppfylld. 

 Kemisk ytvattenstatus* Ekologisk status 

Statusklassning (år) Ej god (2021) Otillfredsställande (2021) 

Ämnen/kvalitetsfaktorer Antracen Ej god Växtplankton Måttlig 

 Bly Ej god Bottenfauna Otillfredsställande 

 Kadmium Ej god Näringsämnen Måttlig 

 PFOS Ej god SFÄ (Cu & PCB) Måttlig 

 TBT Ej god Konnektivitet Måttlig 

   Morfologiskt tillstånd Otillfredsställande 

MKN (år) God status (2027)** Måttlig status (2027) 

* med undantag för överallt överskridande ämnen kvicksilver och PBDE. 
** med senare målår för PFOS. 

2.6.4 Solna stads åtgärdsprogram för Ulvsundasjön 

I Solna stads åtgärdsprogram för Ulvsundasjön (2019) redovisas förbättringsbehov och de 
åtgärder som staden avser vidta för förbättrad vattenkvalitet i Ulvsundasjön. Rapporten 
presenterar tre platsspecifika samlade nedströmsåtgärder för att hantera 
föroreningsbelastning från befintlig bebyggelse och planerad exploatering. Samtliga tre 
ligger i anslutning till recipienten och därmed utanför detta detaljplaneområde. 

Därtill presenteras ett antal lokala uppströmsåtgärder, att tillämpa löpande vid till-, om- 
och nybyggnation. ”I ny- och tillbyggnation ska alltid lokala uppströmsåtgärder 
prioriteras framför större samlande lösningar nedströms” (Solna stad, 2019: s. 4). Ett 
urval av dessa lokala åtgärder innefattar: 

• Nedsänkta växtbäddar och grönytor i gaturum 

• Kantparkeringar med växtbädd eller rasteryta 

• Parkeringar med nedsänkta grönytor 

• Skevning av vägar och avledning av dagvatten mot intilliggande grönytor 

• Torgytor med nedsänkta växtbäddar 

Det specifika förbättringsbehovet för Solna stad (beting) uppgår till 64 kg P/år. Med 
genomförande av de tre föreslagna nedströmslösningarna beräknas betinget uppfyllas 
med råge (131 kg P/år). Dessutom skapas ytterligare minskning av fosforbelastningen 
genom uppströms lokala åtgärder, som även beräknas ha en positiv effekt på belastningen 
av föroreningar typiskt associerade med dagvatten från vägtrafik såsom tungmetaller och 
PAH:er. 

2.7 Grundvattenförekomst 

Det ligger ingen grundvattenförekomst inom detaljplanens påverkansområde. Den 
närmsta grundvattenförekomsten, Stockholmsåsen-Haga, ligger i ett annat 
avrinningsområde. 
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2.8 Riktlinjer för dagvattenhantering 

Dagvattenutredningen har utgått från Solna stads dagvattenstrategi (2017). I strategin 
konstateras att omhändertagande av dagvatten ska ses över vid planering och 
myndighetsövning samt vid ny- och ombyggnation. Dokumentet innehåller fyra 
delstrategier för att uppnå en hållbar och långsiktig dagvattenhantering: 

1) Minimera föroreningar 

2) Minimera översvämningsrisker 

3) Möjliggöra mervärden 

4) Säkerställa att den långsiktiga dagvattenhanteringen sker på ett effektivt sätt  

Från delstrategierna presenteras följande riktlinjer:  

• Dagvatten ska omhändertas och renas lokalt så nära källan som möjligt och med 
bästa möjliga teknik. Dagvattenhanteringen ska utformas på sådant sätt att en 
nederbördsmängd på minst 20 millimeter vid varje givet nederbördstillfälle 
fördröjs och renas. En dimensionering på minst 20 mm möjliggör fördröjning och 
rening av ca 90 % av årsnederbörden. Om utformningen inte är en permanent 
volym bör den kunna avtappas via ett filtrerande material med hastighet som ger 
en mer effektiv rening (d.v.s. att det finns tillräcklig uppehållstid). 
Dagvattensystemen bör ha en mer långtgående rening än sedimentering.  

• Dagvatten ska inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten 
i stadens sjöar, havsvikar och vattendrag inte kan följas. 

• Dagvatten ska inte medföra att vattenkvaliteten i stadens grundvatten försämras 
eller att grundvattennivåer ändras. 

• Från vägar ska staden i takt med stadens ut- och ombyggnad se till att rening av 
dagvatten sker före utsläpp till ytvattenrecipient eller grundvatten. 

• Byggnads- och anläggningsmaterial innehållande miljöstörande ämnen, som 
koppar och zink, ska undvikas. 

• Bebyggelse, infrastruktur och dagvattenhantering ska höjdsättas och utformas så 
att dagvatten inte riskerar att orsaka skadliga översvämningar, varken inom eller 
utom planområdet, varken nu eller i ett framtida förändrat klimat. 

• Dagvatten ska användas som en resurs vid stadens utbyggnad för att skapa 
attraktiva och funktionella inslag i stadsmiljön. 

• Dagvatten ska beaktas i varje skede av stadsbyggnadsprocessen. 

Dagvattenhanteringen ska systematiskt ses över och åtgärdas när åtgärder i den befintliga 
staden genomförs, såsom ombyggnad av stadens vägar, gator och torg. 
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3 Planerad exploatering 

I strukturplanen (Figur 9) planeras bland annat för 13 nya kvarter (A, B, C, D, E, F, G, 
I/H, J, K, L, M, N) för bostäder, kontor och förskolor, ett grönstråk och ändringar av 
områdets topografi i och med överdäckningen av järnvägen. Karta över framtida 
markanvändning finns i Bilaga 2b. 

3.1 Delområde Väst  

I nordvästra hörnet anläggs ett kvarter för kontor (kvarter K) intill nuvarande kafferosteri. 
Sydöst om kvarter K blir det ett litet torg och ett gångstråk över järnvägen för att nå nya 
Huvudsta station. På var sin sida om kvarter K och Kafferosteriet löper Ekenbergsvägen 
och Englundavägen som görs om och får karaktären av lokalgator. Englundavägen förses 
med parkeringar längs med vägen. 

På andra sidan järnvägen kommer Ekensbergsvägen få ny sträckning, busshållplatser, 
parkeringsplatser med mera. Längs med väg och intill spåren kommer kvarteren L, M och 
N utgöra nya kontorslokaler (Figur 9). 

3.2 Delområde Mitt 

I det mellersta området av detaljplanen kommer Trafikverkets tunneltak fyllas upp med 
en överbyggnad på i medeltal en meter för att möjliggöra lokalgator, gång- och cykelstråk 
samt ett grönstråk som löper ovanpå hela tunneltaket från väst till öst. Grönstråket 
kommer brytas av med torgliknande utformningar på tre ställen; mellan kvarter A och B, 
mitt emot kvarter J och i stråket mellan kvarter G i öst och kvarter I-H och F i väst. 

Både norr och söder om tunneltaket uppförs byggnader för kontor, bostad och förskolor. 
Tre kvarter kommer ligga norr om spåret, fem söder och spåret och en fastighet löper 
tvärs över tunneltaket med frigång under den del som korsar tunneltaket. Kvarter A och B 
i vid tunneltakets västra del blir kontorshus medan kvarter C, D, E, I-H och det 
tvärgående kvarteret G möjliggör för bostäder. Slutligen möjliggör kvarter F och J för 
kombinerade kvarter för förskola och bostäder (Figur 9). 

Bostadskvarteren utformas generellt med större andel icke-hårdgjorda ytor som 
exempelvis innegårdar. Kvarteren med kontor innehåller generellt större andel takytor 
och mindre innergårdar (i vissa fall under tak) och fler takterrasser. 

Mellan de två delområdena Väst och Mitt kommer Försundaleden byggas om för att 
förändra trafiksituationen i området. 
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Figur 9. Strukturplan med namngivning av de olika kvarteren. Ovan: Delområde Väst. 

Nedan: Delområde Mitt. 
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3.3 Förändring av markanvändning 

Jämfört med nuvarande markanvändning kommer den sammanvägda 
avrinningskoefficienten för hela utredningsområdet (ϕ) minska något från 0,51 till 0,43 
(Tabell 2). Avrinningskoefficienten är ett indirekt mått på hårdgörningsgrad och anger 
den andel av ett nederbördstillfälle som förväntas avrinna och bilda dagvatten. 
Exempelvis innebär ϕ = 0,43 att 43 % av nederbördsvolymen på årsbasis kan förväntas 
avrinna som dagvatten. 

Delområde Mitt får i princip oförändrad hårgörningsgrad, från 0,41 till 0,40. 
Hårdgörningsgraden för delområde Väst minskar däremot från 0,75 till 0,55. Framför allt 
är det parkeringar, vägar och andra asfaltsytor i den västra delen av detaljplanen som 
ersätts med kontorsområden. 

Trots att utredningsområdets yta ökar från 13,4 ha till 14,0 ha innebär den minskade 
hårdgörningsgraden att den totala hårdgjorda (reducerade) ytan minskar från 6,9 ha till 
6,0 ha (Tabell 2). 

Tabell 2. Sammanställning av ytor för nuvarande och framtida markanvändning. 

Φ anger avrinningskoefficient, A area och Ared den reducerade arean (A∙Φ). 

 Φ Nuvarande [ha] Framtida [ha] 
Markanvändning [-] A Ared A Ared 
Asfaltsyta 0,80 3,53 2,82   

Blandat grönområde 0,12 4,91 0,59 0,10 0,01 

GC-bana 0,80 0,63 0,51 0,41 0,33 

Grusyta 0,40 0,16 0,06   

Idrottsplan 0,25 0,74 0,19   

Parkering 0,80 1,25 1,00 0,08 0,06 

Spårvagnsräls 0,50 0,23 0,12 0,23 0,12 

Takyta 0,90 0,48 0,43 0,02 0,01 

Väg ÅDT 500 0,80 0,66 0,53 0,52 0,42 

Väg ÅDT 1 000 0,80 0,25 0,20   

Väg ÅDT 6 300 0,80 0,41 0,33 0,41 0,33 

Väg ÅDT 31 000 0,80 0,12 0,10 0,12 0,10 

Flerfamiljhusområde* 0,40   5,72 2,29 

Kontorsområde** 0,50   3,64 1,82 

Parkmark 0,10   2,14 0,21 

Skolområde 0,45   0,48 0,22 

Torg 0,80   0,14 0,12 

Totalt  13,4 6,9 14,0 6,0 
Sammanvägd avrinningskoefficient (Φ) 0,51 0,43 

* Inkluderar bostadsbyggnader, lokalgator, vägdiken, tak, uppfartsvägar, mindre parkeringar, gräsmattor m.m. 
** Inkluderar kontorsbyggnader, parkeringar och övriga trafikerade ytor samt mindre andel grönytor. 
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4 Flödes- och föroreningsberäkningar 

För alla beräkningar i denna rapport, exempelvis dimensionerande flöden och 
föroreningsbelastning, redovisas resultaten arealnormerade1. Detta för att ge en rättvis 
bild över exploateringens förväntade förändring, då utredningsområdets ytor skiljer sig 
före och efter exploatering (se Figur 2 och Figur 3 samt Tabell 2). 

4.1 Dimensionerande flöde 

Dimensionerande flöde har beräknats enligt rationella metoden (Ekvation 1). Den 
rationella metoden är lämplig använda för områden mindre än 50 hektar som är nära 
rektangulärformade med liknande rinntider från olika delområden (Lyngfelt, 1981). Det 
är viktigt att förstå att metoden är en approximation där resultaten ska utläsas som 
ungefärliga. 

Ekvation 1. Rationella metoden för beräkning av dimensionerande flöde 

qdim         dimensionerande flöde 

A             områdets area 

ϕ            områdets arealviktade avrinningskoefficient 

i(tr, T)     dimensionerande regnintensitet (en funktion av varaktighet [tr] och  

             återkomsttid [T]) 

kf           klimatfaktor 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 

Följande indata har använts: 

• Områdets areal (A) och viktad avrinningskoefficient (ϕ) enligt Tabell 2. 

• Den dimensionerande varaktigheten (tr) definieras som den längsta rinntiden 
inom avrinningsområdet. För mindre avrinningsområdet eller områden med kort 
sträcka till ledning används oftast 10 minuter som schablon, så även här. 

• Återkomsttiden (T) anger sannolikheten att motsvarande flöde inträffar eller 
överskrids ett enskilt år. Ett 10-årsregn är ett regntillfälle där sannolikheten att 
det inträffar ett enskilt år är 1 på 10. Sannolikheten att ett 10-årsregn inträffar 
under någon gång under en 10-årsperiod är 63 %. Sannolikheten att ett 10-
årsregn överskrids under en 10-årsperiod är alltså större än sannolikheten att den 
underskrids. Enligt Solna stads dagvattenstrategi ska 10 års återkomsttid 
användas. 

• Klimatfaktorn (kf) i den rationella metoden används för att kompensera för ökade 
framtida nederbördsmängd och -intensitet. I Svenskt Vattens P110 (2016) 
rekommenderas en klimatfaktor på minst 1,2. Här används klimatfaktor 1,25 
enligt Solna stads dagvattenstrategi. 

I Tabell 3 redovisas resultatet av genomförda flödesberäkningar för nutida och framtida 
markanvändning, för ett 10-årsregn (enligt Solna stads dagvattenstrategi) med 10 
minuters varaktighet. Förändringen från nuvarande flöde på 1 530 l/s (exkl. klimatfaktor) 
till framtida flöde på 1 740 l/s (inkl. klimatfaktor) motsvarar en ökning på 15 % (Tabell 

 
1
 Det vill säga att flöden och föroreningsbelastningen divideras med områdes yta för att uttrycka 

resultaten per ytenhet, t.ex. per hektar. 
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3). Denna ökning beror på användandet av klimatfaktor (25 %) och ökad areal för det 
framtida scenariot. 

Då det dimensionerande flödet är direkt proportionellt mot områdets hårdgörningsgrad är 
en jämförande bild istället det specifika dimensionerande flödet, vilket beräknas minska 
något från 114 l/s/ha till 99 l/s/ha (exkl. klimatfaktor). Det framtida specifika 
dimensionerande flödet med hänsyn till klimatfaktor beräknas till 124 l/s/ha (Tabell 3). 

Tabell 3. Dimensionerande flöde för nutida respektive framtida markanvändning för ett 

regn med 10 års återkomsttid, exklusive och inklusive en klimatfaktor på 1,25. 

Specifikt flöde Q10 (l/s/ha) exkl. kf Q10 (l/s/ha) inkl. kf 

Nuvarande markanvändning 114 142 

Framtida markanvändning 99 124 

Totalt flöde Q10 (l/s) exkl. kf Q10 (l/s) inkl. kf 

Nuvarande (13,4 ha) 1 530 1 900 

Framtid (14,0 ha) 1 390 1 740 

 

4.2 Magasinsbehov 

Enligt Solna stads dagvattenstrategi ska 20 mm regn vid varje givet nederbördstillfälle 
fördröjas och renas. Det bedöms möjliggöra fördröjning och rening av ca 90 procent av 
årsnederbörden. Behovet av fördröjningsvolym har beräknats enligt Ekvation 2. 

Ekvation 2. Beräkning av erforderlig fördröjningsvolym.  

Ui = erforderlig fördröjningsvolym [m3] 

dr = regnvolym som ska hanteras inom planområdet (0,020 m för Solna stad) [m] 
Ai = avrinningsområdets area [m2] 

φi = markanvändningsspecifik avrinningskoefficient [-] 

𝑈𝑖 = 𝑑𝑟 ∙ 𝜑
𝑖

∙ 𝐴𝑖  

I beräkningarna för magasinsbehov har ytor som blandade grönområden och parkmark 
uteslutits. Dessa ytor antas kunna magasinera 20 mm naturligt i och med deras låga 
avrinningskoefficient. Beräkningarna ger en erforderlig magasinsvolym på drygt 
1 000 m3 för det planerade detaljplaneområdet (Tabell 4). Det ska påpekas att dessa 
siffror är på översiktlig nivå för hela planområdet. I avsnitt 6 och 7 anges förslag på 
lösningar som är mer detaljerade och specifika för vissa områden i planen. 

Tabell 4. Erforderlig fördröjningsvolym utifrån planerad bebyggelse och 20 mm 

fördröjning. 

Yta 
A 

[m2] 

Φi  

[-] 

Erforderlig magasinsvolym 

[m3] 

Vägar* 9 600 0,80 150 

Flerfamiljshusområde 51 000 0,40 410 

Kontorsområde 44 000 0,50 440 

Förskola/bostadsområde 4 400 0,45 39 

Totalt 110 000  1 040 

* Markanvändningarna flerfamiljshus-, kontors- och skolområde inkluderar lokalgator, mindre parkeringar m.m. Denna 
vägyta är de lokalgator och större vägar som ligger utanför ovan nämnda markanvändningsområden. 
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4.3 Närsalts- och föroreningsbelastning 

Föroreningstransport i planområdet har beräknats i Stormtac (2022) med indata i form av 
markanvändningsarealer enligt Tabell 2 tillsammans med årsmedelnederbörden för 
Stockholm (592 mm). Beräkningarna har gjorts för nuvarande situation samt en framtida 
situation utan införande av dagvattenåtgärder. 

StormTac är ett beräkningsverktyg som bland annat modellerar halter och belastning av 
föroreningar i dagvatten på årsbasis. Modellen bygger på data från både Sverige och 
andra delar av världen, främst västra Europa och USA. Föroreningssammansättningen i 
dagvatten omfattar i verkligheten stora inom- och mellanårsvariationer, samt stora 
geografiska skillnader. Det är därför svårt att ta hänsyn till lokala förutsättningar. Utifrån 
denna kunskap är det viktigt att tolka siffror med försiktighet då de inhyser variationer 
och osäkerheter. Resultaten presenteras, som tidigare diskuterats, arealnormerade, samt 
som intervall utifrån den absoluta osäkerhet som modellen presenterar (generellt +/- 25 
till 30 % beroende på ämne). 

I framtida planområde förväntas aktiviteterna öka (mer människor, rörelser, bilar m.m.). 
Även om hårdgörningsgraden minskar något innebär förändringen i markanvändning från 
exempelvis lågintensiva asfaltsytor för upplag till bostadskvarter med lokalgator och 
mindre parkeringar att föroreningsbelastningen generellt ökar något. Alla beräknade 
förändringar ligger dock inom ett intervall som också kan innebära en minskning. 

De fyra ämnen som enligt beräkningarna i första hand riskerar att öka (något högre 
siffror) är fosfor, bly, zink och kadmium (Tabell 5). Tre av dessa fyra ämnen är särskilt 
viktiga ur recipientperspektiv; fosfor, bly och kadmium, se avsnitt 2.6.3). Det är därför 
angeläget att säkerställa att 20-mm kravet medför att föroreningsbelastningen av dessa 
ämnen inte ökar, och helst minskar. 

Tabell 5. Beräknad föroreningsbelastning från planområdet i nuläget och efter 

exploatering. Beräkningarna är genomförda med schablonvärden i Stormtac. 

Totalbelastning är angivet som ett intervall utifrån den beräknade absoluta 

osäkerheten i Stormtac. Förändringen i belastning markeras med gult om belastning 

både kan förväntas öka och minska utifrån beräknade intervall. 

Parameter  Nuvarande belastning Framtida belastning Förändring 

 Västra Mellersta Totalt Västra Mellersta Totalt (+/- %) 

P [kg/år/ha] 0,57 0,33 0,28–0,52 0,72 0,62 0,47–0,86 -10 % till +210 % 

N [kg/år/ha] 9,1 5,2 4,6–8,4 5,3 4,7 3,6–6,3 -57 % till +37 % 

Pb [g/år/ha] 43 27 22–43 70 51 40–75 -9 % till +240 % 

Cu [g/år/ha] 110 69 55–110 91 78 57–110 -46 % till +96 % 

Zn [g/år/ha] 240 170 130–250 380 300 230–430 -8 % till +220 % 

Cd [g/år/ha] 1,8 0,9 0,8–1,5 2,3 1,8 1,4–2,6 -6 % till +250 % 

Cr [g/år/ha] 38 22 18–34 36 31 22–43 -35 % till +140 % 

Ni [g/år/ha] 31 17 15–28 23 22 16–29 -44 % till +91 % 

SS [kg/år/ha] 240 150 120–230 270 220 170–310 -27 % till +150 % 
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4.4 Markföroreningar 

Det har gjorts en utredning av Iterio gällande markföroreningar inom detaljplanen, både 
av nuvarande massor och planerade fyllnadsmassor. Det har inte upptäckts några förhöjda 
halter av föroreningar som föranleder att inte rekommendera möjligheten att infiltrera 
dagvatten. Infiltration av dagvatten till underliggande mark är positivt för att efterlikna en 
mer naturlig hydrologi och bidra till grundvattenbildningen. 

På grund av detaljplanens tekniska komplexitet och kravställande från andra aktörer utgår 
denna utredning från att alla åtgärdsförslag för dagvatten i kommande avsnitt 6 och 7 
anläggs med täta bottnar eller begränsade möjligheter till infiltration. Om det i ett 
projekteringsskede skulle visa sig möjligt att infiltrera dagvatten utan att riskera andra 
intressen vill vi dock poängtera att detta är önskvärt. 
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5 Översikt av föreslagen dagvattenhantering 

I kommande avsnitt presenteras föreslagen dagvattenhantering inom detaljplanen. 
Åtgärdsförslagen baseras på Solna stads dagvattenstrategi, Ulvsundasjöns 
åtgärdsprogram, samt kravet att inte försämra möjligheterna för Ulvsundasjön att uppnå 
beslutade miljökvalitetsnormer. Åtgärderna har framarbetats tillsammans med andra 
teknikområden, Solna stad och för kvartersmark tillsammans med berörda exploatörer. 

I praktiken innebär ovan riktlinjer och krav att dagvatten ska fördröjas i system 
dimensionerade för avrinning från hårdgjorda ytor motsvarande 20 mm nederbörd med en 
mer långtgående rening än sedimentering. Dagvattenanläggningarna ska implementeras 
lokalt, nära källan (så kallade LOD-lösningar) och helst skapa mervärden och baseras på 
naturliga processer. 

I avsnitt 6 presenteras föreslagen dagvattenhantering på allmän platsmark. För allmän 
platsmark finns ytterligare detaljer som hänvisas till PM Förprojektering 
dagvattenhantering på allmän platsmark – detaljplan Mälarbanan i Solna stad (WRS, 
2022). I avsnitt 7 finns åtgärdsförslag för dagvattenhantering på kvartersmark där 
kompletterande information kan finnas hos respektive exploatör. I Bilaga A ges en 
översiktlig teknisk beskrivning av de åtgärdsförslag som tas upp i avsnitt 6 och 7. 

5.1 Beräkningsmetodik 

5.1.1 Åtgärdsnivån 20 millimeter 

I kommande avsnitt beräknas i första hand erforderliga volymer och ytor för 
dagvattenhantering med Ekvation 2 (avsnitt 4.2). Med hänsyn till lämpliga 
avrinningskoefficienter beräknas volymen dagvatten som behöver fördröjas och 
magasineras från hårdgjorda ytor när 20 mm nederbörd avrinner från dessa ytor. Denna 
volym dagvatten fördelas sedan ut på föreslagna dagvattenlösningar utifrån lämplig 
dimensionering av anläggningarna. Var volymen allokeras beror på anläggningstypen. 
Exempelvis räknas nedsänkta växtbäddars fördröjningsvolym som skillnaden mellan 
växtytan (jorden) och nivån då bäddarna bräddar (t.ex. över en kant eller till en 
bräddbrunn) då bäddarna emottar en koncentrerad tillförsel av dagvatten. 

Även skelettjordar och makadamdiken tar emot en koncentrerad tillförsel av dagvatten 
men har en tillräcklig infiltrationskapacitet i deras ytlager. Här räknas 
fördröjningsvolymen som det hålrum som finns i makadamlagret eller skelettjorden. 
Även gröna taks fördröjningsvolym är det hålrum som finns i växtsubstratet vari 
vegetationen har sina rötter, samt till viss del det dräneringslager som finns undertill. 

5.1.2 Åtgärdsnivån 20 millimeter med reducerad våtvolym 

För vissa typer av anläggningar kan dock dagvatten både fördröjas i ett ytligt magasin och 
i ett poröst filtrerande marklager. Dessutom kan det filtrerande marklagret tömmas på 
dagvatten under regnets gång vart eftersom det filtrerar ned genom marken och dräneras 
till underliggande mark eller till dagvattenledning. Om alla dessa faktorer medräknas kan 
våtytan (ovan mark) reduceras för vissa anläggningar och därmed ta mindre yta i anspråk. 
Dock kan denna metod endas tillämpas för växtbäddar, infiltrationsstråk och dränerade 
gräsytor. Den kräver dessutom att följande tre villkor gäller: 

1. Det finns ett ytligt magasin. 
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2.  Den huvudsakliga reningen sker i passagen genom ett filtrerande marklager vars 
långsiktiga infiltrationshastighet (efter växtetablering) är maximalt 100 mm/h. 

3. Filterdjupet har tillräcklig mäktighet för att effektiv rening ska kunna uppnås. 

När ytor för dagvattenhantering har varit bristfälliga har denna metodik för reducerad 
våtvolym använts om det gällt nämnda typer av dagvattenanläggningar. Det finns ett 
beräkningsverktyg för detta på Stockholm Vattens dagvattenhemsida. För beskrivning av 
metodiken hänvisas till rapporten Dimensionering av biofilter och regnbäddar för 
dagvattenrening - Beräkningsmetodik med teori och exempel (Pramsten, 2021). 

6 Förslag till dagvattenhantering på allmän 

platsmark 

6.1 Tunneltaket, grönstråket och Gröna gatan 

Tunneltaket utgörs av ett centralt grönstråk med cykel- och gångstråk samt lokalgator 
(Gröna gatan) som sträcker sig ovanpå Mälarbanans överdäckning från Frösundaleden i 
väst till tunnelmynningen i öst (Figur 10). 

 
Figur 10. Läget för tunneltaket (inringat med fet röd linje). 

På tunneltaket finns möjligheter för en robust och multifunktionell dagvattenhantering. 
Längs med hela tunneln finns en stor andel gröna och öppna ytor i det öst-västliga 
grönstråk som bryts av torgytor. Mindre lokalgator och GC-vägar löper norr och söder 
om grönstråket. 

En begränsande faktor är dock mäktigheten på tunnelns överbyggnad. Överbyggnaden 
varierar mellan 80 och 120 cm och är i medeltal ungefär 100 cm mäktig. En annan faktor 
att ta hänsyn till är att det krävs ett tätt dagvattensystem för den allmänna platsen för att 
inte leda ner dagvatten i Trafikverkets fastighet. Överdäckningen innebär att 
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fastighetsbildningen, och därigenom gränsen mellan Trafikverkets och Solna stads 
fastighet, blir tredimensionell. Trafikverkets fastighet avgränsas uppåt av tunnelns tak av 
skyddsbetong och i sidled tre meter ut från tunnelns ytterkanter. 

En öppen och grön dagvattenlösning som passar sådana förutsättningar är nedsänkta 
växtbäddar. De anläggs med jämna mellanrum i parkens kanter, både i norr och i söder, 
med mindre träd, buskar och växter för att omhänderta dagvatten från omkringliggande 
hårdgjorda lokalgator, GC-vägar och torgytor vid ”normala” regn.  

Totalt behövs cirka 16 växtbäddar längs med grönstråket utifrån gatornas lutning och 
möjligheterna att avvattna växtbäddarna. Växtbäddarnas ytbehov varierar mellan 20 och 
80 m2 beroende på tillrinningsområdets storlek och karaktär. Totalt behöver cirka 590 m2 
nedsänkta växtbäddar anläggas på tunneltaket. Se placering och ytbehov av växtbäddarna 
i Figur 11 eller i Bilaga 4. Läs mer om nedsänkta växtbäddars tekniska utformning i 
Bilaga A (s. 83). 

Det är viktigt att skeva de dagvattenalstrande gatorna mot insläppen till växtbäddarna. På 
tunneltaket lutar lokalgatorna ungefär 1 % in mot växtbäddarna och grönstråken. 
Insläppsanordningen kan se ut på olika sätt, men bör ha en grovavskiljande funktion 
innan vattnet leds in till växtbädden. Exempelvis kan det vara en rännstensbrunn som via 
en ledning med galler avvattnar gatan (Figur 12) eller en spygattbrunn med 
sedimentationskar (Figur 13). Inloppsanordningen behöver kunna sprida vattnet över hela 
växtbädden för att motverka erosion. Därför är det också viktigt att växtbädden anläggs 
med en plan överyta. 

På tunneltaket ska växtbäddarna vara nedsänkta cirka 20 cm från omgivande kantsten 
eller liknande avgränsning (i de fall överbyggnaden på tunneltaket är mindre mäktig, ned 
mot 80–90 cm, kan en nedsänkning på 15 cm vara tillräcklig). Dagvattnet sprids över hela 
växtbädden och kan alltså resultera i en maximalt 20 cm stående vattenyta innan vattnet 
bräddar till dagvattennätet, via exempelvis en kupolbrunn. Bädden planteras med 
torktåliga växter och anläggs med en sandbaserad jord med tillräcklig 
infiltrationskapacitet. Ytan kan även täckas med ett lager grus för att motverka erosion 
och minska avdunstningen på sommaren. 

Dagvattnet kan då infiltrera genom växtsubstratet för rening och samlas upp i ett 
dränerande lager i botten. Den nedsänkta växtbädden förses med en tät botten, 
exempelvis bentonitlera eller geomembran. Dagvattnet avleds från dränlagret med en 
dränledning 110 mm PE som ansluts till en tät dagvattenledning 160 mm PP utanför 
växtbädden. Den täta ledningen ligger ovanpå tunneltakets skyddsbetong i ett lager med 
lättfyllning och ansluter till dagvattenledningar 200 mm PP som anläggs i det utrymme på 
tre meter som skjuter ut från sidan av tunnelkonstruktionen. Dessa tre meter är ett 
skyddsområde som ingår i Trafikverkets fastighet och som görs tillgängligt för eventuellt 
underhåll av tunnelkonstruktionen och förses därför med ett icke tjälskjutande material. 
Åtkomst till dagvattenledning regleras därför förslagsvis genom U-områden och i 
exploateringsavtal. Ovan beskrivna avledning av dagvatten sker på självfall då 
tunneltakets skyddsbetong lutar cirka 1 % ut mot kanterna likt ett sadeltak. Se Figur 14. 

De nedsänkta växtbäddarna för dagvattenhantering anläggs i kanten mellan lokalgatorna 
och grönstråket. Grönstråket är den del som består av ”växtbädd för buskar/gräs” och 
”stenmjölsyta” i Figur 14. Denna yta är till stor del genomsläpplig och anses därför kunna 
omhänderta det regn som faller ovanpå ytan. I botten av grönstråket, i lågpunkterna 
närmast de nedsänkta växtbäddarna, läggs dräneringsledningar för att avleda det vatten 
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som infiltrerar ned genom grönstråket. Detta görs för att undvika att vattnet diffust skulle 
infiltrera ner i Trafikverkets tunnelfyllning. Grönstråkets dränledningar ansluter sedan till 
samma dagvattenledningar som för de nedsänkta växtbäddarna. Då vatten tillåts infiltrera 
ner genom tunnelns överbyggnad under grönstråket är det viktigt i ett anläggningsskede 
att näringsinnehållet i dessa massor är begränsat för att undvika näringsläckage.  

Då grönstråket är lätt nedsänkt i förhållande till omgivande mark kan det vid kraftiga regn 
tillfälligt tillåtas att överdämmas för att undvika skador på omkringliggande bebyggelse. 
På så vis fungerar även grönstråket som en skyfallsåtgärd. 

 

 
Figur 11. Ytor och placering av växtbäddar (mörkare gröna polygoner) på tunneltaket. 

Det visas även föreslagen dragning av dräneringsledningar (streckade vinröda linjer), 

dagvattenledningar (heldragna lila linjer) och ytavrinning (blåa pilar). Ovan: västra 

delen. Nedan: östra delen. Skisserna finns i större format i Bilaga 4. 
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Figur 12. Exempel på inloppslösning till skelettjord eller nedsänkt växtbädd. 

Rännstensbrunnen kan även placeras i höjd med vägen så länge tillräckligt med fall 

finns till bädden. 

 
Figur 13. Exempel på inlopp till växtbädd via en spygattbrunn med sedimentationskar 

som gör att sediment ansamlas i karet utan behov av att rensa i själva växtbädden. 
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Figur 14. Sektion av tunneltaket (AJ Landskap) som visar den principiella 

dagvattenhanteringen på tunneltaket. Sektionen visar norra delen av tunneltaket men 

södra delen är i princip en spegelbild med grönstråket i mitten (stenmjölsytan). 
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6.1.1 Nedsänkta växtbäddar som farthinder 

På tunneltaket ser vi även möjlighet att använda nedsänkta växtbäddar i gata som 
hastighetsdämpande åtgärder, exempelvis vid övergångsställen (Figur 15). De växtbäddar 
som är utritade i Figur 11/Bilaga 4 skulle därför i ett senare skede kunna flyttas ut helt 
eller delvis i gatan för att skapa en enfilig passage som fartsänkande åtgärd. 

 

Figur 15. Nedsänkta växtbäddar på Öringevägen i Tyresö som även fungerar som 

farthinder vid ett övergångsställe. 

6.2 Vägar, angöringsytor, gång- och cykelbanor 

Allmän platsmark i urbana områden utgörs traditionellt sett av ytor med hög 
hårdgörningsgrad som alstrar stora volymer dagvatten, oftast med högre föroreningshalter 
än dagvatten från kvartersmark. Biltrafiken är en stor källa till föroreningar i dagvatten, 
varför åtgärder vid vägar, gator, parkeringar och angöringsytor är viktiga för att minska 
belastningen till recipient. 

I planområdet planeras en stor andel av lokalgatorna anläggas med trädalléer. I den täta 
staden behöver träden ofta anläggas i skelettjord för att de ska få tillräcklig tillförsel av 
vatten, möjliggöra utbyte av syrgas och koldioxid samt för att skapa utrymme för 
rotbildning. Skelettjordar gör oftast träd i stadsmiljö mer vitala och skapar samtidigt en 
möjlighet att rena och fördröja dagvattnet. Skelettjordar används därför för många av de 
träd utmed gator i planområdet som inte ligger på tunneltaket. På någon enstaka plats 
föreslås istället en nedsänkt växtbädd eller grönyta. Längs med en gata används också 
makadamdike istället för skelettjordar på grund av platsbrist. En sammanfattning av 
föreslagna åtgärder i gata från avsnitt 6.2.1 till 6.2.7 finns i Tabell 6. 
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Tabell 6. Sammanfattning av föreslagna dagvattenlösningar för gata, angöring, gång- 

och cykelvägar. 

Område Dagvattenlösning 

Erforderlig yta (m2) 
eller antal (st.) 

Gata 1 och 3–7 
Skelettjord i gata 1 för allt dagvatten, 
planerat 2040 m2.  

870 m2 

 
13 st. kompletterande träd i 
skelettjord i gata 3, 4, 5 och 6 

- 

Gata 2 och Oskarsrogatan Träd i skelettjord längs med angöring  3 st. 

 Nedsänkt (0,2 m) grönyta 34 m2 

Ankdammsgatan 
Träd i skelettjord längs med gata och 
bredvid angöringsytor, planerat 
530 m2. 

410 m2 

Gata 8 
Träd i skelettjord längs vid 
angöringsytor 

13 st. 

 Nedsänkt växtbädd vid vändplan 50 m2 

Ekensbergsvägen mellan 
Sturegatan och Cirkusgränd 

Träd i skelettjord* 23 st. 

Ekensbergsvägen norra 
Makadamdike 1,4 m djupt, mellan gata 
och GC-väg 

100 m2 

Englundavägen och gata 10 
Träd i skelettjord vid angöringsytor och 
vid cykelparkeringar 

11 st. 

 Nedsänkt (0,2 m) växtbädd i Torget 190 m2 

* Gatusträckning projekteras och anläggs av Trafikverket. Därför har endast en schablonmässig beräkning av 
behov för omhändertagande av dagvatten beräknats. 

För kommande skisser i plan i avsnitt 6.2.1 till 6.2.7 används följande teckenförklaring: 

 

6.2.1 Gata 1 och 3–7 

Gatorna 3–7 är tvärgator till Gröna gatan på tunneltaket och löper i princip i nord-sydlig 
riktning för att ansluta till den större Gata 1 som löper i öst-västlig riktning (Figur 16). 
Höjdsättningen är sådan att Gata 7 lutar nordost mot Gröna gatan till en lågpunkt i 
korsningen Gata 7/Gata 6. Gata 6, 5, 4 och 3 lutar sedan ned mot Gata 1 med ökande 
lutning från väst till öst; Gata 6 lutar 0,7 % och Gata 3 lutar 7,1 %. Gata 1 avrinner mot 
en lågpunkt i sydost. I Bilaga 3a och Bilaga 3b finns karteringar över framtida 
ytavrinning i delområdena Väst och Mitt. 

På tvärgator 4, 5, 6 och 7 anläggs gatuplanteringar av träd med undervegetation i form av 
buskar på ena sidan av gatan. De kommer inte vara nedsänkta och inräknas därför inte i 
dagvattenhanteringen. Dock är ytorna själva gröna och genomsläppliga och kan därmed 
hantera det regn som faller på själva ytan och säkerligen ta emot visst vägdagvatten 
beroende på planteringarnas utformning. 

Längs med gata 3, 4, 5 och 6 anläggs fyra träd per gata, totalt 16 stycken, utmed 
angöringsytorna på andra sidan gatan från gatuplanteringarna med undervegetation. 
Träden anläggs i skelettjord för trädens vitalitet men medräknas inte i den erforderliga 
fördröjningsvolym som krävs enligt åtgärdsnivån på 20 mm. Detta då framför allt gata 3 
och 4 och delvis gata 5 har relativt brant gatulutning och vägdagvattnet från dessa gator 
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avrinner snabbt ned mot gata 1. Däremot kan säkerligen träden emotta en viss del 
vägdagvatten och kan ses medföra en säkerhetsmarginal för dagvattenhanteringen. Allt 
dagvatten från gata 3–7 och gata 1 med omgivande hårdgjorda ytor beräknas istället 
omhändertas i trädalléer i skelettjord utmed gata 1. 

 
Figur 16. Lägena för Gata 1 och Gata 3–7 (gatunamnen är inringade med feta röda 

linjer). 

Skelettjordar består i princip av lager med olika porösa makadamfraktioner som 
trädrötterna kan växa ut i. I denna plan planeras så kallade luftiga skelettjordar anläggas 
där makadamlagrena hålls luftiga (jord/kompost spolas inte ned i makadamlagren). 
Istället blandas porös biokol som tillgängliggör näring till träden. Detta gör att 
tomrummet i skelettjorden uppgår till ungefär en tredjedel, vilket skapar större volymer 
för dagvattenhantering. En vanlig tumregel är att 15 m3 skelettjord krävs per träd, vilket 
skapar en dagvattenvolym på 5 m3/träd. Se en teknisk beskrivning av skelettjordar i 
Bilaga A. 

Trädplanteringarna i gata 1 kommer att ligga i stråk, likt Figur 17, vilket är en fördel för 
att skapa större sammanhängande dagvattenvolymer. En typisk sektion i gata 1 består av 
2,5 m angöring/parkering, 6,5 m gata och 1,6 m cykelväg. Det innebär att det krävs ett 
träd planterat i luftig skelettjord var 30:e löpmeter gata för att omhänderta 20 mm 
avrinning från den gatan. I situationsplanen (AJ Landskap 2022-04-29) är träden längs 
med skelettjordsparkeringarna utplacerade var tionde löpmeter. Dessutom anläggs 
skelettjordarna i gata 1 från cykelvägens kant ända in till fastighetsgränsen för kvarter C, 
D, E, F och G, under gångbanan (se Figur 18). Detta skapar extra volymer skelettjord 
som därmed med marginal även kan omhänderta tillkommande vägdagvatten från 
tvärgatorna 3–7. 
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Figur 17. Anläggandet av luftig skelettjord. Det grova skärvlagret har precis lagts. 

Trädgropsfundamenten sticker upp. 

 
Figur 18. Del av sektion av gata 1 med träd planterade i skelettjord under markytan 

från kanten av cykelbanan hela vägen in till kvartersgräns, under gångvägen. 

  



 

 

Dagvattenutredning för detaljplan ombyggnation av Mälarbanan i Solna kommun, WRS AB 

2022-06-15 

      37 (89) 

Totalt utgör de hårdgjorda ytorna med gata, parkering, gång- och cykelväg i gata 1 cirka 
11 100 m2. Ytterligare 7 100 m2 hårdgjorda ytor alstrar dagvatten från gata 3–7. 
Tillsammans skapar detta en erforderlig fördröjningsvolym på 290 m3. 
Skelettjordsgroparna anläggs ungefär en meter djupa, vilket gör att totalt 870 m2 
skelettjord behöver anläggas för att omhänderta 20 mm. I situationsplanen (AJ Landskap 
2022-04-29) är det planerat totalt 2 040 m2 luftig skelettjord längs med gata 1 (Figur 19), 
som då med god marginal uppfyller stadens åtgärdsnivå. 

För att dagvattnet ska nå skelettjorden är det viktigt att skeva vägar och andra hårdgjorda 
ytor mot insläppen, alternativ leda in vattnet från andra sidan vägen genom vägkroppen 
till skelettjorden om gatan är bomberad. Innan dagvattnet når anläggningen bör det 
passera en grovavskiljare, exempelvis ett galler eller sedimentationskar (Figur 12 och 
Figur 13, s. 31), på samma sätt som för växtbäddarna. 
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Figur 19. Dagvattenhantering för gata 1 och 3–7. Ovan: västra delen. Nedan: östra 

delen. Trädalléer i skelettjord planteras utmed gata 1. Enstaka träd planteras även i 

skelettjord på gata 3–6 (nr. 76–88).  
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6.2.2 Gata 2 och Oskarsrogatan 

Gata 2 löper nedanför kvarter G i nord-sydlig riktning och möter Oskarsrogatan som 
kommer från öst. Där gatorna möts ligger Vattenfalls nätstation, nedanför en kraftigare 
slänt från gatuplan. Norr om gatan, vid tunnelmynningen ska Trafikverket ha tillgång till 
en räddningsyta, som därför behöver vara tillgänglig för exempelvis uppställning av 
räddningsfordon. Öster om Vattenfalls nätstation planeras ett svackdike/nedsänkt grönyta 
som ska fungera som skyfallsmagasin (Figur 20). Oskarsrogatans lågpunkt ligger därför 
vid svackdikets inlopp i norr. 

 
Figur 20. Lägena för Gata 2 och Oskarsrogatan (gatunamnen är inringade med feta 

röda linjer). 

Dessa två gator får ingen större publik utformning eller gestaltning. Gata 2 ligger nästan 
tio meter nedanför tunneltaket, ”Terrassen” (som nås via en trappa), och förses med en 
stödmur på östra sidan för att inte leda ner skyfall eller dagvatten mot Vattenfalls station. 
Gatan behöver endast omhänderta dagvatten från hårdgjorda ytor vid gatan, totalt 700 m2. 
Detta görs med tre stycken träd planterade i luftig skelettjord utmed parkeringsytan på 
gatans västra sida (Figur 21). 

Till lågpunkten i Oskarsrogatan, intill inloppet till svackdiket för skyfall, leds dagvatten 
från cirka 1 200 m2 hårdgjorda ytor. Här föreslås dagvattnet ledas till en enklare nedsänkt 
grönyta med infiltrerbar överyta. Grönytan anläggs på norra sidan om gatan mittemot 
svackdiket (Figur 21), och sänks ned så att den i medeltal kan fyllas till 0,2 m med 
dagvatten. Ytan behöver då vara cirka 35 m2 stor baserat på beräkningar med reducerad 
våtvolym (se avsnitt 5.1.2). Gräs besås på en luftig sandbaserad jord som maximalt får ha 
en infiltrationskapacitet på 100 mm/h. Dagvattnet kan efter infiltration tillåtas perkolera 
ner till underliggande mark, alternativ dräneras till dagvattennätet via ett dränlager med 
makadam och dränledning. Då gatan förses med kantsten behöver intag till grönytan ske 
med inloppsanordning, exempelvis rännstensbrunnar. Läs mer om infiltration i grönytor i 
Bilaga A. 

Svackdike för skyfall 

Räddningsyta 
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Figur 21. Dagvattenhantering för gata 2 och Oskarsrogatan med träd i skelettjord (nr. 

89–91) och infiltration i nedsänkt grönyta (nr. 92). 
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6.2.3 Framnäsgatan och Ankdammsgatan 

Norr om tunneltaket och grönstråket kommer en ny väg ansluta till Framnäsbacken och 
Ankdammsgatan som löper i öst-västligt riktning (Figur 22). På dessa gator planeras 
trädalléer längs med gatan planterade i luftig skelettjord. Norr om kvarter H/I, på den nya 
gatan och Framnäsbacken, kommer planteringarna placeras på den södra sidan, mellan 
bil- och cykelväg. Längre österut på Ankdammsgatan planteras träden i skelettjord under 
cykelparkeringar och längs med parkeringsplatser på gatans norra sida (Figur 23). 

Gatorna med omgivande hårdgjorda ytor alstrar dagvatten från cirka 8 600 m2. Med en 
avrinningskoefficient på 0,8 för gata, parkering, gång- och cykelvägar behöver knappt 
140 m3 dagvatten renas och fördröjas i lokala dagvattenanläggningar. Detta görs just i 
skelettjordarna, som totalt planeras på en yta av 530 m2: Med ett anläggningsdjup på 1 m 
kan skelettjordarna magasinera 170 m3 dagvatten och därmed uppfylla stadens 
åtgärdsnivå på 20 mm med viss marginal. 

Gatorna skevas åt det håll skelettjordarna befinner sig på för att ytledes leda 
vägdagvattnet till anläggningarna. 

 
Figur 22. Läget för Ankdammsgatan (gatunamnet är inringat med fet röd linje). 
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Figur 23. Dagvattenhantering för gatorna norr om grönstråket; en ny gata, del av 

Framnäsbacken och del av Ankdammsgatan, med trädalléer planterade i skelettjord. 

Ovan: västra delen. Mitt: mellersta delen. Nedan: östra delen. 
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6.2.4 Gata 8 

Gata 8 löper nordväst-sydost, mellan kvarter L, M, N och Mälarbanan. Bilvägen är 
tvåfilig och 6,5 m bred men blir 3,25 m bred och enfilig längs med en sträcka där 
Trafikverkets trågkant är bredare för att göra plats för ett teknikhus (Figur 24). 

 
Figur 24. Läget för Gata 8 (gatunamnet är inringat med fet röd linje). 

Gaturummet är smalt och det har varit problematiskt att göra plats för all infrastruktur i 
den allmänna platsmarken. Det innebär att dagvattenåtgärderna hör behöver vara 
platseffektiva. Det bedöms ändå vara möjligt att mestadels omhänderta dagvattnet med 
träd i luftig skelettjord som anläggs omlott med parkering i angöringsytor på gatusidan 
närmast kvarter L, M och N. Totalt tillrinner dagvatten från 1 970 m2 hårdgjorda ytor 
utmed gata 8 fram till sektionen där vägen blir enfilig. Detta dagvatten leds till träd i 
skelettjord som placeras omlott med de angöringsytor som planeras närmast 
kvartersmarken. Det erforderliga volymbehovet för att omhänderta 20 mm motsvarar 
drygt sex träd men på sträckan har nio stycken träd placerats ut då det finns risk att 
växtfundamenten för träden blir något mindre i detta område. På sträckan sydost om den 
enfiliga vägsträckan placeras ytterligare fyra träd i skelettjord som får en tillrinningsyta 
på cirka 1 060 m2 gata, gång- och cykelväg. 

Mellan kvarter M och N anläggs en vändplan för trafik. Vändplanen i sig utgör en 
lågpunkt. Här föreslås en enklare nedsänkt växtbädd för att omhänderta dagvatten från 
cirka 1 790 m2 tillrinningsyta. Här har metoden för reducerad våtvolym använts (se 
avsnitt 5.1.2). Då krävs att växtbädden är 50 m2 stor om den sänks ned 0,2 m. Om det 
finns möjlighet att utöka den ytliga våtvolymen till 0,3 meters djup kan växtbäddens yta 
minska till drygt 40 m2 istället (Figur 25). 

Teknikhus 
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Figur 25. Dagvattenhantering för gata med träd planterade i skelettjord (nr. 18–30) 

och en nedsänkt växtbädd intill trågkanten (nr. 17). Ovan: västra delen. Nedan: östra 

delen. 
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6.2.5 Ekensbergsvägen mellan Sturegatan och Cirkusgränd 

Sträckan Ekensbergsvägen mellan Sturegatan och Cirkusgränd skall projekteras och 
byggas av Trafikverket (Figur 26). Den ingår alltså inte i denna utredning för Solna stad.  

 
Figur 26. Ekensbergsvägen, sträckan mellan Sturegatan och Cirkusgränd, är inringat i 

rött. 
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6.2.6 Ekensbergsvägen norra 

Den norra delen av Ekensbergsvägen (Figur 27) ingår i förprojekteringen av allmän 
platsmark, till skillnad från Ekensbergsvägens sträckning mellan Cirkusgränd och 
Sturegatan som alltså projekteras av Trafikverket. Likt resterande sträckning av vägen är 
utrymmet mellan bilväg och cykelväg begränsat. Bredden varierar mellan 1,0 och 2,2 
meter. För att skapa utrymme för hantering av dagvatten föreslås här därför ett 
makadamdike i utrymmet mellan just gata och cykelväg. Träd i skelettjord är troligen 
också genomförbart om växtfundamentet kan sträcka sig in under cykelvägen men 
troligen väljs andra dagvattenlösningar då vägen inte har samma karaktär av lokalgata 
som exempelvis gata 1 (se avsnitt 6.2.1), där träd i skelettjord anläggs längs med hela 
vägens sträckning. 

Makadamdiken kan fördröja och avleda dagvatten, och har potential att bidra med viss 
rening. De kan utformas på flera sätt och anläggs ofta i anslutning till gator, vägar och 
parkeringar. En fördel med makadamdiken är att de kräver mindre utrymme än 
exempelvis svackdiken eller infiltrationsstråk. Se principutformning av makadamdiken i 
Bilaga A. 

I detta fall finns ungefär 110 m2 yta tillgängligt för makadamdiket längs med 
Ekensbergsvägen norr om Sturegatan. Utformningen av ytan i norra delen av planområdet 
är inte helt fastställd men det antas här att den utgörs av hårdgjorda ytor. Totalt blir då 
tillrinningsområdet 2 300 m2, vilket motsvarar en fördröjningsvolym på 46 m3 dagvatten. 
Då makadamdiken är något smalare i botten – minsta rekommenderade bottenbredd är 
0,5 m – behöver dikesdjupet vara cirka 1,5–1,6 meter. Det är något djupare är normalt. 
Alternativt kan makadamdiket vara något grundare om det skapas mer plats för 
anläggningen i den norra delen av planområdet som delvis inte är förprojekterat (Figur 
29). Makadamdiken anläggs ofta med någon slags genomsläpplig gräsarmering i 
marknivå, exempelvis av betonghålsten (Figur 28). Diket behöver också vara något 
nedsänkt i förhållande till omkringliggande ytor för att dagvattnet ska ledas dit. 

 
Figur 27. Läget för Ekensbergsvägen norra (gatunamnet är inringat med fet röd linje). 
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Figur 28. Makadamdike på parkeringsplats där gräsarmering av betonghålsten lagts i 

överytan. 

 

Figur 29. Dagvattenhantering för norra Ekensbergsvägen med makadamdike mellan 

gata och cykelväg. 
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6.2.7 Englundavägen 

Englundavägen går på östra sidan Kafferosteriet i planområdets norra del (Figur 30). 
Vägen sluttar svagt åt sydväst, ner mot det som kallas ”Torget” och mot den gångbro som 
leder över Mälarbanan för anslutning till den nya stationen och plattformarna. Även 
lokalgatorna som omgärdar kvarter K sluttar ned mot Torget. 

 
Figur 30. Englundavägens läge (gatunamnet inringat med fet röd linje). 

Totalt skapas ett cirka 5 400 m2 stort lokalt tillrinningsområde. Dagvattenhanteringen här 
fördelas på träd i skelettjord längs med gatan och vid cykelparkeringar, samt på en 
nedsänkt växtbädd i Torget. Torget består till ungefär hälften av en nedsänkt torgyta med 
ett underliggande skyfallsmagasin. Den nedsänkta torgytan kommer att motta ytlig 
avrinning från skyfall och leda ner detta i magasinet under mark vid behov. Vatten avleds 
dock först till den nedsänkta växtbädden i norra delen av torgytan för omhändertagande 
av dagvatten (Figur 31). Först när växtbädden bräddar leds vatten ner i skyfallsmagasinet. 
Växtbädden är knappt 190 m2 och har kapacitet att motta dagvatten från cirka 2 300 m2 
gata. 

För tillrinning från övriga 3 100 m2 kompletteras dagvattenhanteringen i området med 
ytterligare träd i skelettjord. Träd kommer att planteras i lokalgatan precis väster om 
kvarter K. Tre stycken träd krävs för dagvattenhanteringen men troligen blir det fler. 
Ytterligare fyra träd i skelettjord placeras vid cykelställ på andra sidan gatan från Torget. 
Minst fyra träd i skelettjord krävs även i angöringsytorna som finns på ömse sida 
Englundavägen. Totalt krävs alltså elva träd i skelettjord tillsammans med den nedsänkta 
växtbädden i torget för att nå åtgärdsnivån på 20 mm (Figur 32). 
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Figur 31. Sektion av Torget, intill kvarter K, kafferosteriet och Englundavägen. Torget 

består av en nedsänkt torgyta och en ytterligare nedsänkt växtbädd. Under gångväg 

och torgyta ligger ett underjordiskt skyfallsmagasin. 

 
Figur 32. Dagvattenhantering för Englundavägen med träd i skelettjord (nr. 65–75) 

och en nedsänkt växtbädd (nr. 64) i norra delen av Torget. 

6.3 Tvärbanan 

Tvärbanan skär igenom planens norra del och löper i sydvästlig-nordostlig riktning innan 
den svänger av 90 grader bakom Kafferosteriet (Figur 33). Den exakta uppbyggnaden av 
tvärbanan är inte känd men spåret löper genom planområdet upphöjt från omgivande 
mark (Figur 34). Där tvärbanan är upphöjd och inte löper i gatan byggs banvallen troligen 
upp av spårballast och underballast, som ligger under räls och slipers. Spårballasten 
består normalt av ett 600–700 mm tjockt lager av makadam utan nollfraktion. Den kan i 
sin tur vara underbyggd av cirka 400 mm underballast av krossmaterial som kan innehålla 
nollfraktion. 
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Spårballasten antas ha en porositet på cirka 0,3 och kan därmed utjämna cirka 200 mm 
nederbörd, det vill säga tiofalt stadens åtgärdsnivå. Dessutom erhålls en viss fördröjning 
av regnvattnet då underballastens begränsade infiltrationskapacitet gör att dagvattnet 
långsammare infiltrerar ner genom banvallen ner till dräneringsskiktet. 

Ur reningssynpunkt kan det antas att filtreringen som sker genom makadambädden 
motsvarar en ungefärlig reningsgrad av ett makadamdike. 

 
Figur 33. Tvärbanans läge (inringat med fet röd linje). 

 
Figur 34. Tvärbanan i planens norra del, nuvarande utformning. Foto: Google Maps 

Streetview.  
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7 Förslag till dagvattenhantering på 

kvartersmark 

Totalt i planen bildas 13 fastigheter som möjliggör för byggnation av bostäder, kontor, 
centrum, förskola och parkeringsgarage. Totalt kommer dessa fastigheter utvecklas av tre 
olika exploatörer; Skanska, Fabege och Humlegården. I Tabell 7 nedan sammanfattas 
vilka kvarter som utvecklas av vilka exploatörer samt vilken byggnation som plankartan 
möjliggör. För en översikt i plan hänvisas till översiktskartan i Figur 4 och strukturplanen 
i Figur 9. 

Tabell 7. Sammanfattning av exploateringen av planens 13 olika 

fastigheter/kvartersmark med dess användning av mark och vatten för kvartersmark 

(PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.) enligt plankartan (AIX 2022-04-26). 

Exploatör Kvarter Användning av kvartersmark 

S
k
a
n
s
k
a
 

J Skola, bostadsgård får anläggas på tak, bostäder, centrum 

C Bostäder, centrum, parkeringsgarage 

D Bostäder, centrum, parkeringsgarage 

E Bostäder, centrum, parkeringsgarage 

F Bostäder, centrum, parkeringsgarage 

H/I Bostäder, centrum 

F
a
b
e
g
e
 A Kontor, centrum, (elnätsstation) 

B Kontor, centrum, parkeringsgarage 

G Bostäder, centrum, parkeringsgarage, (elnätsstation) 

K Kontor, centrum, parkeringsgarage 

H
u
m

le
-

g
å
rd

e
n
 L Kontor, centrum, parkeringsgarage 

M Kontor, centrum, parkeringsgarage 

N Kontor, centrum, parkeringsgarage 

 

7.1 Dagvattenhantering generellt på kvartersmark 

En sammanfattning av principiella lösningar för kvartersmark beskrivs nedan. De 
framtagna åtgärderna redovisas sedan för kvarteren som Skanska exploaterar i avsnitt 7.2, 
Fabege i avsnitt 7.3 och slutligen Humlegården i avsnitt 7.4. 

7.1.1 Bostadsområden 

Inom bostadsområden är ofta växtbäddar eller liknande åtgärder lämpliga lösningar för 
dagvattenhanteringen. De tillför grönska till kvarteret och kan i regel integreras väl på 
exempelvis en innergård. På innergårdar kan de i lokala lågpunkter kompletteras med 
nedsänkta grönytor eller ytor med genomsläpplig beläggning, exempelvis grus, hålstens-
beläggning eller marksten med genomsläppliga fogar beroende på gårdens karaktär och 
utformning. Det är belagt att nedsänkta växtbäddar, om de anläggs och dimensioneras 
rätt, har god kapacitet att fördröja dagvatten och rena både partikulära och lösta 
föroreningar i vattnet. 

I vissa områden är gårdarna mindre och då krävs ofta alternativ eller kompletterande 
fördröjning av dagvatten på taken. Här är så kallade gröna tak ett bra alternativ. Gröna tak 
finns i många utformningar, allt från tunnare sedumtak som är några centimeter tjocka, 
till mäktigare ängstak med örter och vedartade perenner med 15–30 centimeters djup. 
Med 60 centimeters tjocklek eller mer kan även buskar och mindre träd trivas. Det är 
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viktigt att de vegetationsbeklädda taken anläggs med växter som tål näringsfattig jord för 
att undvika att bidra med näringsämnen i avrinningen från taken. Gröna tak ska främst ses 
som fördröjningsåtgärd då regnvattnet som faller på taken får ses som relativt 
föroreningsfritt bortsett från viss atmosfärisk deposition. 

7.1.2 Kontorsområden 

Generellt har kontorsområden mer ”kompakt” karaktär än bostadsområden med mindre 
innergårdar och ytor. Växtbäddar fungerar även här bra då de kan göras yteffektiva. I 
flera av kvarteren som ska utvecklas för kontor har metodiken för reducerad våtvolym 
använts (se avsnitt 5.1.2) då det varit brist på yta för dagvattenhantering. På så sätt kan 
växtbäddarna anläggas med något mindre yta än om de dimensioneras för 
omhändertagande av 20 mm nederbörd enbart i det ytliga magasinet. 

Även olika typer av genomsläpplig beläggning med underliggande magasin av 
exempelvis makadam får anses som en lämplig lösning för kontorsområden. Ytbehovet 
här kan ses som noll då ytan ändå behöver beläggas. Det blir då snarare en kostnads- och 
utformningsfråga. I denna detaljplan har dock exploatörerna valt att inte gå vidare med 
genomsläppliga beläggningar specifikt som dagvattenåtgärd. 

7.1.3 Växtbäddar nedsänkta mer än 0,2 m i marknivå 

I kommande avsnitt föreslås nedsänkta växtbäddar som åtgärd för hantering av dagvatten 
på flera fastigheter med bostäder och kontor. I många fall planeras dessa nedsänkta cirka 
0,3 meter. Enligt Boverkets byggregler (BBR) kan det vara nödvändigt att alla växtbäddar 
med ett djup på mer än 0,2 meter i förhållande till marknivå förses med ett 
tillfredsställande skydd mot barnolycksfall (drunkning). Växtbäddar som är upphöjda i 
förhållande till marknivå behöver inte förses med skydd. 

Enligt BBR (2011:6) avsnitt 8:95 ska ”brunnar, bassänger och liknande anläggningar ha 
de säkerhetsanordningar som behövs […] Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt.” 
Följande avsnitt 8:951 anger att ”en fast plaskdamm eller motsvarande med maximalt 
0,2 meters vattendjup behöver dock inte ha något särskilt skydd.” 

Lämpliga skyddsanordningar kan exempelvis vara ”Ett staket som är minst 0,9 meter 
högt och som barn inte kan krypa under eller klättra över,” en skyddstäckning eller ett 
skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd (Boverket, 2018). 

7.2 Skanska 

För dagvattenhanteringen i kvarteren C, D, E, F, I/H och J har principer för 
dagvattenhanteringen utarbetats tillsammans med Skanska och Kod arkitekter. Underlag 
har inhämtats från förslagen dagvattenhantering och takplan (Kod arkitekter, 2022).  

Sammanfattningsvis använder sig kvarter C, D, E och F av liknande principer. Takvatten 
som kan ledas in till bostadsgårdarna omhändertas i nedsänkta växtbäddar. Dessa sänks 
ned 0,3 m förhållande till marknivån och kan då behövas förses med skydd mot 
olycksfall, se avsnitt 7.1.3. Resterande takvatten leds till upphöjda växtbäddar längs med 
fasaden i förgårdsmark. Huskropparna för dessa kvarter har justerats så att det finns cirka 
en meter förgårdsmark mellan fasad och fastighetsgräns. Utav denna förgårdsmark kan 
ungefär hälften av ytan användas för dagvattenhantering då den andra hälften försvinner 
till entréer med mera. 
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För kvarter H/I finns tillräckliga ytor med förgårdsmark inom fastighetsgräns för 
nedsänkta växtbäddar och eventuellt infiltrerbara gräsytor. I kvarter J kommer 
dagvattenanläggningarna att anpassas utifrån förskolan som planeras där. Exploatören har 
valt att inte använda sig av gröna tak. 

En sammanfattning av föreslagen dagvattenhantering presenteras i Tabell 8. 

Tabell 8. Sammanfattning av föreslagen dagvattenhantering för Skanskas exploatering 

av kvarter J, C, D, E, F och I/H. För varje kvarter betyder ”innergård” att dagvattnet 

leds mot och omhändertas inne på bostadsgården. ”Förgårdsmark” betyder att 

takvatten leds mot och omhändertas på förgårdsmarken intill husfasaden mot allmän 

platsmark. ”Terrass” innebär att takdagvatten leds mot takterrasser. Alla växtbäddar i 

tabellen antas ha en ytligt fördröjningsvolym på 0,3 m. 

 Ytor (m2) 

Dagvattenhantering 

Ytbehov 
(m2) 

 Tak Innergård 
el. dyl. 

Tot. red. 
area 

Avr.koeff. (φ) 0,9 0,45  

Kvarter C      

Innergård 1 130 1 130 1 530 Nedsänkta växtbäddar 100 

Förgårdsmark 650  590 Upphöjda växtbäddar 40 

Kvarter D      

Innergård 2 150 2 070 2 870 Nedsänkta växtbäddar 190 

Förgårdsmark 1 030  930 Upphöjda växtbäddar 60 

Kvarter E      

Innergård 2 320 1 660 2 830 Nedsänkta växtbäddar 190 

Förgårdsmark 640  570 Upphöjda växtbäddar 40 

Kvarter F      

Innergård 1 790 2 030 2 520 Nedsänkta växtbäddar 170 

Förgårdsmark 800  720 Upphöjda växtbäddar 50 

Kvarter I/H      

Gårdsmark 180 1 350 770 Nedsänkta växtbäddar 50 

Terrass väst 740  670 Växtbäddar på takterrass  45 

Terrass mitt 820  740 Växtbäddar på takterrass 50 

Terrass öst 740  670 Växtbäddar på takterrass 45 

Servitut 240  220 Ev. växtbädd i trappa 15 

Kvarter J      

Förskola 100  90 
Upphöjda växtbäddar (0,3 m) 
intill terrassen 

6 

 530  480 
Upphöjda växtbäddar (0,3 m) 
intill husfasad 

32 

    

Kompletteras ev. med 
genomsläppliga lekytor samt 
tunnor, rännor och ”dammar” 
för lek och lärande 

- 

Bostäder 350  320 
Upphöjda växtbäddar (0,3 m) 
intill husfasad 

21 
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7.2.1 Kvarter C, D, E och F 

Som beskrivits tidigare bygger dagvattenhanteringen i kvarter C, D E och F på liknande 
principer. Kvarteren har huskroppar vars fasader löper längs större delen av lokalgatorna 
och de inrymmer en centralt belägen gårdsplan. Huskropparna i söder förses med 
takterrasser medan taken för bostadshusen i väst, norr och öst förses med sadeltak.  
Kvarter C höjdsätts så att skyfall kan avledas österut från gården mot gata 6 medan 
kvarter D, E och F har trappor eller portiker i söder mot gata 1. Se Figur 35 och Figur 37 
för planritningar samt Figur 36 och Figur 38 för fasadgestaltning och taktyper. 

Gällande dagvattenhanteringen omhändertas dagvatten från innergårdarna och de tak som 
lutar in mot gårdarna i nedsänkta växtbäddar placerade på innergårdarna. Detaljerad 
höjdsättning av innergårdarna är inte gjord ännu, men förslagsvis placeras växtbäddarna i 
lokala lågpunkter inne på gården, antingen vid fasad eller i en grönyta. Växtbäddarna kan 
integreras i gårdens utformning och grönska. De kan vara nedsänkta i marken och 
efterlikna traditionella rabatter eller upphöjda från marknivån likt planteringslådor 
beroende på gestaltningen av gården. Upphöjda växtbäddar är generellt något dyrare att 
anlägga. 

Takvatten från de tak som lutar bort från innergårdarna omhändertas istället i upphöjda 
växtbäddar som anläggs längs med en meterbred remsa förgårdsmark inom 
fastighetsgräns. Förgårdsmarken kommer även användas för entréer och annat varför 
cirka hälften av ytan beräknas kunna användas till dagvattenhantering. 

För kvarter C leds dagvatten från totalt 1 130 m2 takytor och 1 130 m2 yta innergård till 
just innergården (Figur 35). Detta motsvarar en erforderlig fördröjningsvolym på 31 m3 
som kan fördelas på 100 m2 nedsänkta växtbäddar om bäddarna är nedsänkta 0,3 m. Om 
bäddarna anläggs grundare, exempelvis med 0,2 m nedsänkning, ökar ytbehovet med 
50 % till 150 m2. Bjälklagets mäktighet och överbyggnad avgör förutsättningarna. För att 
en nedsänkning på 0,3 m ska vara möjlig krävs en totalt anläggningsdjup på cirka 1 m då 
filtermaterialet behöver vara minst 0,5 m djupt och dräneringslagret i botten cirka 0,2 m. 

De upphöjda växtbäddarna på förgårdsmark anläggs upphöjda i förhållande till gata, men 
med samma typ av nedsänkning så att vatten kan ställa sig ytligt i bädden upp till en 
definierad bräddnivå, exempelvis 0,3 m. Då krävs 40 m2 växtbäddar på förgårdsmarken, 
vilket enbart är 25 % av total tillgänglig yta förgårdsmark som uppgår till 160 m2. Även 
om ungefär hälften av ytan försvinner till entréer och andra funktioner finns tillräckliga 
ytor för dagvattenhantering. 

På samma sätt som för kvarter C har erforderliga volymer och ytor för dagvattenhantering 
beräknas för kvarter D, E och F. För kvarter D krävs 190 m2 nedsänkta växtbäddar på 
innergården och 60 m2 upphöjda växtbäddar på förgårdsmark. Det upptar 40 % av 
tillgänglig förgårdsmark på 150 m2 (Figur 35). 

 



 

 

Dagvattenutredning för detaljplan ombyggnation av Mälarbanan i Solna kommun, WRS AB 

2022-06-15 

      55 (89) 

 
Figur 35. Schematisk beskrivning av dagvattenhantering för kvarter C och D. 

 
Figur 36. Gestaltning av fasader, kvarter C, vy från öster (Kod arkitekter 2022-04-19). 
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För kvarter E krävs 190 m2 nedsänkta växtbäddar på innergården och 40 m2 upphöjda 
växtbäddar på förgårdsmark. Det upptar 28 % av tillgänglig förgårdsmark på 140 m2 
(Figur 37). 

För kvarter F krävs 170 m2 nedsänkta växtbäddar på innergården och 50 m2 upphöjda 
växtbäddar på förgårdsmark. Det upptar 41 % av tillgänglig förgårdsmark på 120 m2 
(Figur 37). 

 
Figur 37. Schematisk beskrivning av dagvattenhantering för kvarter E och F. 

 
Figur 38. Gestaltning av fasader, kvarter F, vy från öster (Kod arkitekter 2022-04-19). 

 

 

 

 



 

 

Dagvattenutredning för detaljplan ombyggnation av Mälarbanan i Solna kommun, WRS AB 

2022-06-15 

      57 (89) 

7.2.2 Kvarter H/I 

Dagvattenhanteringen för kvarter H/I bygger på liknande principer som föregående 
kvarter C, D, E och F. En stor del av takytorna i detta kvarter kommer dock att utgöras av 
takterrasser med lägre takhöjd än omgivande huskroppar. Till dessa takterrasser kan 
takvatten från omgivande tak ledas för fördröjning i växtbäddar som anläggs på terrassen. 
Beroende på terrassens uppbyggnad och gestaltning kan bäddarna vara nedsänkta i 
taket/bjälklaget eller upphöjda i förhållande till taknivån. Se Figur 39 för plan och Figur 
40 för fasad- och takgestaltning. 

Det antas att fördröjningsvolymen (våtvolymen) för växtbäddarna är 0,3 m. Då 740 m2 
takyta, inklusive takterrassen, leds till den västra takterrassen krävs där 45 m2 växtbäddar, 
det vill säga cirka 14 % av takterrassens yta. Samma siffror gäller även för den östra 
takterrassen medan motsvarande siffror för mellersta takterrassen är 50 m2 och 12 %. I 
Figur 39 har växtbäddarna schematiskt placerats på den norra delen av takterrassen som 
är en våning lägre. Detta är höjdmässigt fördelaktigt och medför att det troligen relativt 
enkelt går att leda takvattnet till bäddarna. Nackdelen kan vara att de då är placerade i 
norrläge med skuggeffekter och då måste planteras med skugg- och torktåliga växter. 
Slutlig placering av bäddarna måste studeras i projekteringsstadiet. 

Nedanför takterrasserna anläggs förslagsvis ytterligare växtbäddar för omhändertagande 
av dagvatten från gårdsmarken inom fastighetsgräns. I väster krävs en mindre växtbädd 
för omhändertagande av det västra taket. Dessa kan vara nedsänkta i förhållande till mark 
och upplevs som försänkta rabatter intill husfasaden. Även dessa placeringar kan ändras 
framöver beroende på gestaltning och höjdsättning av gården. Totalt behöver cirka 50 m2 
nedsänkta växtbäddar anläggas på gårdsmarken. 

Slutligen leds dagvatten från det östra taket till en yta i intilliggande trappa med servitut 
för just dagvattenhantering. Troligen anläggs också här en nedsänkt växtbädd som då 
behöver vara 15 m2 stor. 

 
Figur 39. Schematisk beskrivning av dagvattenhantering för kvarter H/I. 
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Figur 40. Gestaltning av fasader, kvarter I/H, vy från norr (Kod arkitekter 2022-04-

19). Längst i öst (till vänster i figuren) avleds takvatten från halva taket till ett servitut 

i trappan som ligger intill fastighetsgräns. 

7.2.3 Kvarter J 

I kvarter J kommer den västra byggnaden inhysa en förskola i tre våningar med en takyta 
på 634 m2 och den östra byggnaden blir bostäder i åtta våningar med en takyta på 352 m2 
(Figur 41). 

Förutsättningarna för skolbyggnaden skiljer sig något från resterande kvarter. Vanligtvis 
blir slitaget på ytorna kraftigare och växtbeklädda infiltrationsytor i nivå med 
gårdsmarken på förskolegården riskerar att förslitas och porerna sätta igen med försämrad 
funktion som följd. Lösningar behöver därför väljas så att de håller över tid. En sådan 
lösning kan vara växtbäddar med en nedsänkt fördröjningsvolym som är upphöjda i 
förhållande till mark- eller taknivån (Figur 43 t.v.) för att undvika slitage. Då 
växtbäddarna höjs upp i förhållande till omgivningen behöver de troligen heller inte 
förses med skydd mot olycksfall trots att nedsänkningen av fördröjningsvolymen är mer 
än 0,2 m (se avsnitt 7.1.3). Gröna tak kan vara en annan lösning men exploatören har valt 
att inte gå vidare med det i detta kvarter. 

Totalt behöver växtbäddar på cirka 60 m2 anläggas som omhändertar regnvatten från 
kvarterets hårdgjorda ytor. Uppepå förskolans terrasstak kan bäddar som avvattnar den 
mindre upphöjda extra våningen anläggas väl synliga och gestaltas för att smälta in. Då 
förskolan kommer byggas med träbeklädnad, se Figur 42, byggs förslagsvis bäddarna 
också upp med träramar och trädetaljer. Bädden eller bäddarna behöver totalt vara 6 m2 
med en nedsänkning på 0,3 m. 

Resterande yta av det relativt platta taket avleds till byggnadens framsida som vätter ut 
mot gatan uppepå tunneln. Gröna gatan. Här fångas takvattnet upp av upphöjda 
växtbäddar som anläggs intill husfasaden. Genom att de är upphöjda över markytan ger 
de intrycket av att vara stora rabatter eller planteringslådor. De skapar även gröna ytor 
och inbjudande miljöer för förskolans barn och anställda. Med ett fördröjningsdjup på 0,3 
m krävs två växtbäddar på 16 m2 vardera (se föreslagen placering i Figur 41) för att 
uppfylla åtgärdsnivån 20 mm. Läs mer om växtbäddar i Bilaga A. 

För att komplettera och ge ett enhetligt intryck föreslår vi även att bostadsbyggnaden 
förses med upphöjda växtbäddar intill husfasaden som vätter i vinkel mot 
Gata 9/Ankdammsgatan. Med 0,3 m nedsänkning mellan växtytan och bräddnivå i 
växtbädden, det vill säga fördröjningsdjupet, krävs två växtbäddar à 11 m2 (Figur 41). 

Resterande del av kvarteret kommer till stor del vara grön och därmed kunna omhänderta 
regnvatten genom markens inneboende infiltrationskapacitet. Norr om huskropparna 
ligger en mindre höjd där slänterna kommer förses med planteringar för att undvika 
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erosion. För skyfall kommer även ett större, brett svackdike anläggas. Lekplatser som 
anläggs på skolgården kan förses med genomsläpplig beläggning som sand, flis eller 
gräsarmering för att kunna magasinera dagvatten (Figur 43 t.h.). 

 
Figur 41. Schematisk beskrivning av dagvattenhantering för kvarter J. Det större huset 

i väst kommer att inhysa förskoleverksamhet och den mindre huset i öst blir bostäder. 

 
Figur 42. Planprogramvy (Kod arkitekter 2022-04-19) över kvarter J, sett från Gröna 

gatan från väst. I förgrunden ses förskolan och i bakgrunden skymtas den högre 

bostadsbyggnaden. 
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Figur 43. T.v. Upphöjda växtbäddar vid fasad. T.h. Genomsläpplig beläggning i form av 

fallflis vid lekplats. Foto: Hasselfors Garden. 

När en pedagogisk verksamhet byggs finns också möjligheten att använda dagvatten som 
en resurs och pedagogiskt verktyg för barns lek och lärande. Dagvatten behöver inte bara 
vara något som ska avledas och renas. Särskilt takvatten är vanligtvis förhållandevis fritt 
från föroreningar. De upphöjda växtbäddarna kan därför användas och exempelvis 
kopplas till en regnvattentunna för bevattning (Figur 44a). På hårdgjorda ytor i marknivå 
kan små dagvattenrännor och ”dammar” (pölar) anläggas i gatsten. Lätt lutande trärännor 
kan byggas i olika vinklar för att bjuda in till lek. Se flertalet exempel i Figur 44.  

Ett annat exempel där dagvatten används som en resurs är på Tåsinge plads, Köpenhamn. 
Regnvatten från omkringliggande takytor samlas upp i en underjordisk tank där vattnet 
renas. Från tanken kan vattnet sedan manuellt pumpas upp till ytan av både barn och 
vuxna genom ”regndroppar” på torget som inbjuder till lek. Från ytan rinner vattnet till 
nedsänkta växtbäddar i en annan del av torget. Regnparasoll bredvid dropparna samlar 
också upp regnvatten (Figur 45). 

Att synliggöra dagvattnet kan skapa en värdefull pedagogisk resurs. Ytor för lek och 
lärande som i Figur 44 och Figur 45 lämpar sig mestadels på flack mark i anslutning till 
byggnaderna, men det är också möjligt att bygga system med vattenrännor för dagvatten i 
slänterna vid kullen norr om förskolan. 
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Figur 44. Exempel på tillvaratagande av takvatten som en resurs för skolverksamhet. 

(a) Regntunna för bevattning av rabatter på grönt tak [stormwater.pca.state.mn.us], 

(b) Regntunna för vattenlek [www.fonds1818.nl], (c) ”Lökränna” för öppen avledning 

som bjuder in till vattenlek [www.steriks.se], (d) Betongplattor med rännor och 

”dammar” som kan läggas i olika mönster [www.kathlijndebooij.nl], (e) Öppen 

dagvattenränna i gatsten [groenblauwenetwerken.com], (f) Träränna för vattenlek 

(som skulle kunna anslutas till en regntunna) [www.houtplezier.nl]. 
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Figur 45. Regnparasoll och vattendroppar på Tåsinge plads. Dagvatten samlas upp 

från omkringliggande tak och renas i underjordiska magasin. Vattnet kan sedan 

pumpas upp till ytan vid regndropparna med manuella pumpar. 
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7.3 Fabege 

För dagvattenhanteringen i kvarteren A, B, G och K (Tabell 9) har principer utarbetats 
tillsammans med Strategisk arkitektur och underlag har inhämtats från deras PM 
Dagvatten (Strategisk arkitektur, 2022). De växtbäddar som planeras sänkas ned 0,3 m i 
förhållande till marknivå kan behöva förses med skydd mot olycksfall, se avsnitt 7.1.3. 

Tabell 9. Sammanfattning av föreslagen dagvattenhantering för Fabeges exploatering 

av kvarter A, B, G och K. 

 Ytor (m2) 

Dagvattenhantering 
Ytbehov 

(m2) 

 Tak Innergård 
el. dyl. 

Tot. red. 
area 

Avr.koeff. (φ) 0,9 0,45  

Kvarter A 1 020 110 970 
Nedsänkta och/eller upphöjda 
växtbäddar (0,3 m) 

65 

Kvarter B 2 200  2 000 Nedsänkta växtbäddar (0,3 m) 50 

    
Ev. kompletterat med gröna tak 
(120 mm tjockt) 

- 

Kvarter G 2 000 310 1 920 Nedsänkta växtbäddar (0,3 m) 40 

    
Underjordiskt fördröjnings-
magasin (15 m2 under mark) 

- 

    Gröna tak (120 mm tjockt) 325 

Kvarter K 
Norra huset 

800 140 780 
Nedsänkta växtbäddar (0,3 m) 
på förgårdsmark 

70 

    
Servitut med upphöjda 
växtbäddar i trappan i väst 

12 

Kvarter K 
Länkbyggnad 

590  530 
Nedsänkta/upphöjda 
växtbäddar (0,3 m) 

15 

    
Ev. komplettering med gröna 
tak/ängstak 120 mm 

- 

Kvarter K 
Södra huset 

2 300 1 200 2 600 
Nedsänkta växtbäddar på 
bostadsgård (0,3 m) 

170 

7.3.1 Kvarter A 

Kvarteret ansluter mot Frösundaleden i väster, befintlig naturmark (parkmark) i norr och 
öster, (parkmark) och den överdäckade tunneln i söder. I kvarterets norra del finns flera 
värdefull befintliga träd (ekar) som i största möjliga utsträckning ska bevaras.  

Kvarteret är tänkt att utvecklas som kontorslokaler och är utsatt i plankartan som kontor 
och centrum i bottenvåningen. Det består av två huskroppar som i princip löper längs 
med fastighetsgräns i syd och i väst. Resterande mark är mindre ytor gårdsmark. Taken är 
i princip platta med svag lutning utåt kanterna (se Figur 46), varför takdagvattnet kan 
ledas till nedsänkta växtbäddar på husens nordöstra sida. En mindre yta med växtbäddar 
finns även längs fasaden på husens sydvästra sida samt på förgårdsmarken i sydöst som 
kommer att inhysa en pocketpark och uteservering (se Figur 47). 

För att klara åtgärdsnivån på 20 mm krävs en total yta på 65 m2 om bäddarna är 
nedsänkta 0,3 m. Detta motsvarar en erforderlig fördröjningsvolym på 19 m3. De 
markerade gröna ytorna för växtbäddar i Figur 47 motsvarar totalt 165 m2 och en 
fördröjningsvolym på 50 m3, vilket med marginal uppfyller åtgärdsnivån. Det är önskvärt 
att viss marginal finns då en del av ytan säkerligen kommer att anläggas med exempelvis 
kantsten, gångar och liknande. 
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Figur 46. Fasadgestaltning av kvarter A (Fabege 2022-03-23). Kvarteret är sett från 

nordöst (A3, se infälld bild). I grönt är det markerat nedsänkta och upphöjda 

växtbäddar och hur dessa kan varieras utifrån fasadgestaltning. 

 
Figur 47. Planerad dagvattenhantering för kvarter A. Röd linje = kvartersmark, 

fastighetsgräns. Gröna ytor = nedsänkta växtbäddar för dagvattenrening. 
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7.3.2 Kvarter B 

Även kvarter B ska utvecklas för att möjliggöra kontorsverksamhet. Det markeras även i 
plankartan som centrum och byggs med ett underliggande parkeringsgarage. Kvarteret 
saknar öppen gård. Därför föreslås mindre kvartersmarkytor (förgårdsmark) öster om 
byggnaden möjliggöra olika typer av dagvattenhantering, dränering samt underlätta för 
skötsel och drift. 

De hårdgjorda takytorna på cirka 2 200 m2 innebär en erforderlig fördröjningsvolym 
dagvatten på knappt 40 m3. Huskropparna förses med till stor del platta tak men med 
skärmtak i mitten och ett parti i sydost där takvåningen övergår till takterrass (Figur 48). 
Från denna sydöstra takdel kan takdagvatten ledas till den grönmarkerade ytan i sydost, 
se Figur 49. 

På den grönmarkerade ytan i Figur 49 anläggs en nedsänkta växtbädd för rening av 
dagvatten. Det är föreslaget en nedsänkt växtbädd på totalt 50 m2 med 0,3 m 
nedsänkning. Då kraven för när reducerad våtvolym kan tillämpas, används tillhörande 
beräkningsverktyg (Stockholm Vatten och Avfall, 2022), se avsnitt 5.1.2. Med denna 
metod beräknas 50 m2 precis vara tillräckligt för att rena och fördröja allt takdagvatten 
och uppfylla åtgärdsnivån på 20 mm. 

Fabege har emellertid tagit höjd för dagvattenreningen och föreslår kompletterande 
fördröjning av dagvatten med gröna tak på delar av huset. Om exempelvis en tredjedel av 
taket (drygt 700 m2) förses med växtbeklädnad med ett 120 mm tjockt växtsubstrat med 
porositet 33 % så kan ytterligare 29 m2 regnvatten fördröjas.  

 
Figur 48. Fasadgestaltning av kvarter B (Fabege 2022-03-23), vy från nordöst (B1, se 

infälld bild) med nedsänkta växtbäddar markerade i grönt. 
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Figur 49. Planerad dagvattenhantering för kvarter B. Röd linje = kvartersmark, 

fastighetsgräns. Gröna ytor = nedsänkta växtbäddar för dagvattenrening. 

7.3.3 Kvarter G 

Kvarter G är det östligaste huset i detaljplanen och ansluter till marknivå både norr och 
söder om Mälarbanan, med en länkbyggnad mellan huskropparna som överbygger 
tunneltaket ovanpå Mälarbanan. Kvarteret blir i huvudsak ett bostadsområde men tillåts 
även utvecklas som centrumområde (i bottenplan) och med parkeringsgarage. På grund 
av storleken och utbredningen av kvarteret delas det upp i norra huset, södra huset och 
länkbyggnaden som hanterar sitt dagvatten genom olika lösningar. 

Norra huset 

Byggnaden i norr har förgårdsmark framför byggnaden mot gatumark (tunneltaket) i 
söder. Denna yta ska möjliggöra en robust dagvattenhantering, dränering och underlätta 
för drift och skötsel tillsammans med ett servitut i trappan väster om kvarteret. I väst, öst 
och norr ansluter byggnad till allmän platsmark vid fasad. 

Takytan på norra huset är drygt 800 m2 stort och medför en erforderlig fördröjningsvolym 
på 14 m3. Taket lutar svagt från norr till söder (Figur 50). Den grönmarkerade ytan på 
förgårdsmarken i Figur 51 motsvarar 70 m2 och kan med en nedsänkning på 0,3 m rena 
och fördröja 21 m3 dagvatten. Alltså finns tillräckliga ytor med för dagvattenhantering 
med marginal, vilket är önskvärt då mindre ytor kan falla bort för till exempel åtkomst för 
skötsel, kantsten, gestaltning med mera. 

Även om ytan för nedsänkta växtbäddar är tillräcklig finns möjlighet att ytterligare rena 
och fördröja dagvatten genom servitutet som medföljer fastigheten i trappan väster om 
byggnaden. Det kan behövas som alternativ hantering av takavvattning om exempelvis 
inte allt takvatten kan ledas till förgårdsmarken. Ytan på cirka 12 m2 för servitutet passar 
för upphöjda växtbäddar. Med en nedsänkning på 0,3 m kan ytan fördröja ytterligare 
cirka 4 m3 dagvatten.  
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Figur 50. Fasadgestaltning av kvarter K (Fabege 2022-03-23). Kvarteret är sett från 

öst. 

 
Figur 51. Tänkt dagvattenhantering för kvarter K, norra huset. Röd linje = 

kvartersmark, fastighetsgräns. Gröna ytor = nedsänkta växtbäddar för 

dagvattenrening. Observera servitutet i trappan i väster utanför fastighetsgräns. 

Länkbyggnad 

Länkbyggnaden är den del av kvarter G som länkar samman norra och södra sidan och 
som löper ovanför tunneltaksparken. Länkbyggnaden består endast av takytor, totalt 
590 m2 som skapar en erforderlig fördröjningsvolym för dagvatten på knappt 11 m3. 

En justering av fastighetsgräns har tillgängliggjort en yta på cirka 15 m2 för hantering av 
dagvatten sydost om länkbyggnaden, se Figur 52. Hit kan vatten från det platta taket (se 
Figur 50) ledas till en nedsänkt eller upphöjd växtbädd från stuprör. Bädden har med en 
nedsänkning på 0,3 m tillräcklig kapacitet att omhänderta all avrinning från taket om 
beräkningsmetoden för reducerad våtvolym (se avsnitt 5.1.2) används, antaget att 
bäddens växtsubstrat har en infiltrationskapacitet på 100 mm/h. 

Delar av taket kommer att nyttjas för takterrass men komplettering av 
dagvattenhanteringen föreslås ske med 120 mm tjocka gröna tak (ängstak). Om 
exempelvis halva taket bekläs med ett ängstak skapas ytterligare 12 m3 
fördröjningsvolym. 
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Figur 52. Utsnitt från plankarta (AIX 2022-04-26) med del av kvarter G. 

Fastighetsgränsen sydöst om länkbyggnaden (med takhöjd +42 m) har justerats med 

en meter på en sträcka för att möjliggöra omhändertagande av dagvatten inom 

fastigheten. Ytan för dagvattenhantering är inringad med röd linje.  

Södra huset 

Det södra huset har en större bostadsgård byggd på bjälklag, vars öppning ligger på den 
västra sidan ut mot den så kallade Lutande parken. I gestaltningsprogram för 
bostadsgården anges en utformning med ungefär 50 % grönytor kombinerat med 
gångstråk till entréer (Figur 53). 

Totalt utgörs södra huset av 2 300 m2 takytor och 1 200 m2 bostadsgård, vilket skapar en 
erforderlig fördröjningsvolym på 52 m3. I illustrationsplanen av innergården är cirka 
400 m2 grönmarkerade ytor (Figur 54) som är lämpliga att anläggas som nedsänkta med 
sandbaserat växtmaterial för rening och fördröjning av dagvattnet från taken. Alla 
byggnadskroppar förses med platta tak (se Figur 50). Således kan allt dagvatten ledas in 
mot bostadsgården. Om växtbäddarna sänks ned 0,3 m har grönytorna möjlighet att 
fördröja 120 m3 dagvatten. Det finns alltså marginal. För att möta åtgärdsnivån på 20 mm 
behöver minst 170 m2 växtbädd vara nedsänkt och utformad för dagvattenhantering, alltså 
knappt halva den grönmarkerade ytan.  

Innergården höjdsätts även så att entrén utgör lågpunkt och kraftiga regn ytledes kan 
avledas mot Lutande parken (allmän platsmark) och vidare söderut. 
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Figur 53. Referensbild för bostadsgårdarna till kvarter G från Fabeges 

fasadgestaltningsplan (2022-03-23). 

 
Figur 54. Planerad dagvattenhantering för kvarter K, södra huset. Röd linje = 

kvartersmark, fastighetsgräns. Gröna ytor = nedsänkta växtbäddar för 

dagvattenrening. 
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7.3.4 Kvarter K 

Kvarteret utvecklas som kontorsutrymmen, centrum och med parkeringsgarage. För 
dagvattenhantering, dränering samt skötsel och drift av anläggningar finns ytor inom 
kvartersmark i norr, söder och väster om byggnad. 

Totalt utgörs kvarter K av takytor på knapp 2 000 m2 och gårdsytor på 300 m2, vilket ger 
en erforderlig fördröjningsvolym på 38 m3. Taken på de tre huskropparna är platta men i 
olika nivåer (Figur 55). Nivåmässigt utgör den sydöstra delen av kvarteret en lokal 
lågpunkt, dit takvattnet leds. Här anläggs en nedsänkt växtbädd på cirka 40 m2 för rening 
och fördröjning av dagvatten. 

Då kraven för att tillämpa metoden för reducerad våtvolym är uppfyllda (se avsnitt 5.1.2), 
har en erforderlig yta för växtbädden beräknats om allt dagvatten från tak och gårdsytor 
ska omhändertas. Totalt krävs då 45 m2, alltså något mer än den yta som planeras. För att 
hantera återstående dagvatten föreslår exploatören att det anläggs fördröjningsmagasin 
under mark innan avledning till dagvattennätet i gata. Dessutom kompletteras det med 
gröna tak på byggnaderna. Del av takytan kommer även nyttjas för takterrass som kan 
anläggas med växtbäddar dit takvattnet leds. 

Med alla dessa åtgärder bedöms åtgärdsnivån på 20 mm uppfyllas med marginal. Utöver 
de nedsänkta växtbäddarna (där det räknas på reducerad våtvolym) krävs egentligen bara 
en ytterligare volym på 4,2 m3 för rening och fördröjning av dagvattnet. Om vi istället 
räknar med den förenklade metoden där endast den ytliga fördröjningsvolymen i 
växtbädden medräknas skulle de nedsänkta växtbäddarna då magasinera 12 m3 dagvatten. 
Alltså krävs då ytterligare 26 m3 magasin. Vi antar att halva denna volym förläggs till ett 
fördröjningsmagasin under mark och halva till gröna tak. Då skulle det underjordiska 
magasinet kunna vara 3 x 5 m och 1 m djupt med 90 % hålrum (antaget kassettmagasin, 
rörmagasin eller liknande) och ett 120 mm tjockt grönt tak med 33 % porositet skulle då 
behöva anläggas på 325 m2.  

 
Figur 55. Fasadgestaltning av kvarter K (Fabege 2022-03-23). Kvarteret är sett från 

sydöst (K1, se infälld bild). Föreslagen plats för nedsänkta växtbäddar är markerad i 

grönt. 
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Figur 56. Planerad dagvattenhantering för kvarter K. Röd linje = kvartersmark, 

fastighetsgräns. Gröna ytor = nedsänkta växtbäddar för dagvattenrening. För 

kvarteret planeras även ett underjordiskt fördröjningsmagasin och att delar av taket 

förses med grönt tak. 
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7.4 Humlegården 

Kvarter L, M och N är avlånga kvarter som löper längs med södra sidan av Mälarbanans 
öppna spårdel strax väster om Frösundaleden. Området kommer att utvecklas som 
kontorsområde uppbyggt på bjälklag med underliggande parkeringsgarage. 
Kvartersmarken kommer troligen inte börja exploateras förrän om minst tio år enligt plan, 
vilket gör att alla detaljer inte är lösta ännu, så även gällande dagvattenhanteringen. 

Inriktningen är dock att omhänderta dagvattnet genom att göra knappt två tredjedelar av 
takytorna vegetationsbeklädda, så kallade gröna tak. Resterande tredjedel förses med 
gröna terrasser, det vill säga takterrasser med upphöjda växtbäddar som fångar takvattnet. 
Gårdsytorna i markplan kommer de delvis vara gröna, delvis hårdgjorda. På 
innergårdarna anläggs därför nedsänkta växtbäddar för dagvattenhanteringen. Bäddarna 
kan behöva förses med skydd mot olycksfall om de sänks ned med mer än 0,2 m i 
förhållande till marknivån, se avsnitt 7.1.3. 

Se en sammanfattning för kvarteren i Tabell 10. 

Tabell 10. Sammanfattning av föreslagen dagvattenhantering för Humlegårdens 

exploatering av kvarter L, M och N. 

 Ytor (m2) 

Dagvattenhantering 
Ytbehov 

(m2) 

 Tak Innergård 
el. dyl. 

Tot. red. 
area 

Avr.koeff. (φ) 0,9 0,45  

Kvarter L 590  530 Intensivt grönt tak (200 mm) 590 

 1 190  1 070 Extensivt grönt tak (50 mm) 1 190 

 980  880 
Upphöjda växtbäddar (0,3 m) 
på takterrass  

60 

  1 840 830 
Nedsänkta växtbäddar (0,3 m) 
på gårdsytor 

55 + 9 

Kvarter M 1 400  1 260 Extensivt grönt tak (50 mm) 1 400 

 1 490  1 340 
Upphöjda växtbäddar (0,3 m) 
på takterrass  

90 + 40 

  1 630 730 
Nedsänkta växtbäddar (0,3 m) 
på gårdsytor 

50 

Kvarter N 420  380 Intensivt grönt tak (200 mm) 420 

 1 010  910 Extensivt grönt tak (50 mm) 1 010 
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7.4.1 Kvarter L 

I kvarter L bekläs de högsta takytorna med ”underhållsfri sedum”. Inget tak är visserligen 
underhållsfritt men tunnare, så kallade extensiva vegetationsbeklädda tak kräver generellt 
mindre underhåll än intensiva, tjockare vegetationsbeklädda tak. Tunnare sedumtak 
(Figur 57) kan vanligtvis omhänderta cirka 5–10 mm nederbörd beroende på taklutning 
innan taken blir vattenmättade och regnvattnet rinner av via takens dräneringslager. Ett 
grönt tak med ett växtsubstratslager som är 50 mm tjockt och har en porositet på 20 % 
kan exempelvis magasinera maximalt 10 mm om taklutningen är liten. 

 
Figur 57. Sedumtak på Sveavägen 44 i Stockholm, cirka 50 mm tjockt. Foto: Aina 

Pihlgren, Ekologigruppen AB. 

Ytterligare 10 mm nederbörd från sedumtaken behöver därför fördröjas på annat sätt. Om 
de tjockare gröna taken, som ofta kan bekläs med ängsväxter, buskar och ibland även 
mindre träd, är 200 mm tjocka med 20 % porositet kan de magasinera 40 mm regnvatten. 
De kan alltså förutom att omhänderta 20 mm på dess egen yta även ta emot motsvarande 
20 mm nederbörd från ytterligare en yta lika stor. Eller, som i detta fall, 10 mm från en 
yta som är dubbelt så stor som taket självt. Det innebär att avrinning som överskrider 
10 mm nederbörd från hela sedumtaket i nordväst på 515 m2 kan avledas mot det tjocka 
gröna taket på 400 m2. I sydost kan 380 av 670 m2 sedumtak avledas mot det tjocka gröna 
taket på 190 m2. Övrig avrinning från cirka 290 m2 av sedumtaket leds förslagsvis ner på 
innergården där det fördröjs och renas i nedsänkta växtbäddar tillsammans med dagvatten 
från gårdsytorna. Se Figur 58. 

Gårdsytorna i kvarter L är totalt cirka 1 840 m2, vilket skapar en erforderlig 
fördröjningsvolym på 17 m3. Dagvattnet från gårdsytorna omhändertas i nedsänkta 
växtbäddar med en total yta på 55 m2 om bäddarna är nedsänkta 0,3 m mot 
bräddnivå/marknivå. Ytterligare 9 m2 nedsänkta växtbäddar krävs på innergården för att 
även omhänderta motsvarande 10 mm avrinning från del av det sydöstra sedumtaket. 

På takterrasserna anläggs upphöjda växtbäddar. Då takterrasserna är terrasserade (se 
Figur 59) kan takvatten från de högre belägna terrasserna ledas till växtbäddar på de lägre 
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belägna terrasserna. Då det totalt finns 980 m2 takterrass i kvarter L behöver 
växtbäddarna totalt utgöra 60 m2 om de har en fördröjningsvolym (våtvolym) på 0,3 m. 

 
Figur 58. Situationsplan för kvarter L med tunnare och tjockare gröna tak, terrasstak 

och hårdgjorda och gröna gårdsytor (White arkitekter 2022-04-19). 

 
Figur 59. Fasadsektion av kvarter L, sett från norr. 
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7.4.2 Kvarter M 

Kvarter M består av två högre huskroppar som bekläs med extensivt tunnare grönt tak 
och tre lägre huskroppar med takterrasser, se Figur 60 och Figur 61. Liknande principer 
används för att beräkna behovet av dagvattenhantering för kvarter M som för kvarter L. 
Det innebär att de tunnare gröna taken kan fördröja cirka 10 mm nederbörd innan de blir 
vattenmättade. Därför behöver en volym motsvarande 10 mm från de gröna taken även få 
plats i de planerade upphöjda växtbäddarna på takterrasserna, tillsammans med den 
avrinning som även skapas på själva takterrasserna vid regntillfällen. 

Detta innebär att växtbäddar med 0,3 m fördröjningsvolym behöver anläggas på totalt 
130 m2, varav 40 m2 är det extra ytbehov som behövs för avrinning från sedumtaken. 

Slutligen krävs hantering av dagvattnet från gårdsytan på 1 625 m2. Med samma 
beräkningsprinciper som ovan krävs då nedsänkta växtbäddar på en yta av 50 m2. 

 
Figur 60. Situationsplan för kvarter M med tunnare gröna tak, terrasstak och 

hårdgjorda och gröna gårdsytor (White arkitekter 2022-04-19). 

 
Figur 61. Fasadsektion av kvarter M, sett från norr. 
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7.4.3 Kvarter N 

Kvarter N exploateras också för att möjliggöra för kontorslokaler och består i princip av 
ett punkthus med åtta våningar. I bakkant av byggnaden är det endast en våning, vars tak 
bekläs med tjockare grönt tak. Det högre taket får tunnare sedumtak. Se Figur 62 och 
Figur 63. 

Det tunnare sedumtaket på 1 010 m2 (Figur 62) kan troligen omhänderta cirka 10 mm 
nederbörd om växtsubstratet är 50 mm tjock då taket är platt. Det innebär att 10 mm 
nederbörd, eller drygt 9 m3 takvatten behöver ledas ner till det intensiva 
vegetationsbeklädda taket ovanför våning 1. Det tjockare gröna taket beräknas kunna 
magasinera cirka 17 m3 vatten. Då magasinsbehovet för 20 mm nederbörd på detta 
tjockare gröna tak motsvarar knappt 8 m3 finns då precis tillräckliga volymer (9 m3) för 
att även leda ner vatten som överskrider 10 mm nederbörd från det tunnare gröna taket. 

 
Figur 62. Situationsplan för kvarter L med tunnare och tjockare gröna tak (White 

arkitekter 2022-04-19). 

    
Figur 63. T.v. Fasadsektion av kvarter N, sett från norr. T.h. Tvärsektion av kvarter N, 

sett från öst. Ett tunnare grönt tak läggs på det högre taket och tjockare grönt tak på 

det lägre belägna taket. 
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8 Effekter av föreslagna åtgärder 

Utifrån att föreslagna åtgärder implementeras enligt kapitel 5 kan det förväntas en robust 
och långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom planområdet med fördröjning och rening 
av motsvarande 20 mm nederbörd. 

8.1 Dimensionerande flöde och magasinering 

Med föreslagen dagvattenhantering förväntas det specifika dimensionerande flödet från 
planområdet halveras, från 114 till 55 l/s/ha, trots att det för ett framtida scenario är 
medräknat en klimatfaktor (1,25). För hela planområdet ändras ett dimensionerande  
10-årsflöde från 1 420 l/s med nuvarande situation till 730 l/s (Tabell 11) trots 
klimatfaktor och en ökning av planområdets yta, från 13,4 till 14,0 ha. 

Minskningen i dimensionerande flöde beror framför allt på att riktlinjer om 20 mm 
omhändertagande av nederbörd tillämpas. I och med detta ökar den dimensionerande 
varaktigheten från 10 min till 36 min då fyllnadstiden för dagvattenanläggningar som 
omhändertar 20 mm avrunnen nederbörd är 26 min vid ett dimensionerande 10-årsregn 
(Stockholms stad, 2017b). 

Tabell 11. Jämförande tabell för dimensionerande 10-årsflöde med nuvarande 

markanvändning (exklusive klimatfaktor), samt för framtida markanvändning där 

åtgärder för 20 mm omhändertagande har implementerats (inklusive klimatfaktor). 

Specifikt flöde Q10 (l/s/ha) 

Nuvarande markanvändning (exkl. kf) 114 

   varav delområde Väst 172 

   varav delområde Mitt 93 

Framtida markanvändning med åtgärder (inkl. kf) 55 

   varav delområde Väst 70 

   varav delområde Mitt 51 

Totalt flöde Q10 (l/s) 

Nutid (12,5 ha) [exkl. kf] 1 420 

Framtid (13,2 ha) [inkl. kf] 730 

 

8.2 Närsalts- och föroreningsbelastning 

För att utvärdera belastningen av närsalter, tungmetaller och partiklar i dagvattnet efter 
planerad exploatering med införda åtgärdsförslag har ytterligare en modellkörning gjorts i 
StormTac (2020). I Tabell 12 listas den markanvändning som har använts i StormTac 
med antagandet om implementering av dagvattenåtgärder. Generellt är 
markanvändningen försiktig och det är möjligt att belastningen i verkligheten blir lägre än 
den angiven i Tabell 13. Bland annat anges att kontorsområdena har skelettjord för 
gatudagvattnet men ingen LOD för kvartersmark, samt att vägar renas i öppet dike, som 
generellt har lägre reningseffekt än skelettjordar och växtbäddar som har föreslagits i 
denna utredning. 
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Tabell 12. Antagen framtida markanvändning i StormTac efter implementering av 

åtgärder.  

Framtida markanvändning Framtida markanvändning med åtgärder 

Blandat grönområde Blandat grönområde 

Parkmark Parkmark 

Flerfamiljhusområde Flerfamiljhusområde med gatuträd och skelettjord med LOD kvarter 

Kontorsområde Kontorshus med gatuträd och skelettjord och kvarter utan LOD 

Skolområde Flerfamiljhusområde med gatuträd och skelettjord med LOD kvarter 

Väg Gata efter reduktion i öppet dike 

 

Med markanvändningen i Tabell 12 som del av indata erhålls en framtida belastning 
enligt Tabell 13. Belastningen av alla närsalter och tungmetaller förväntas minska jämfört 
med nuvarande belastning. 

Transporten av närsalter från detaljplaneområdet förväntas med största sannolikhet 
minska. Förändringen i fosforbelastning beräknas till mellan -65 % och +14 %, för kväve 
är motsvarande siffror -71 % till -10 % (Tabell 5). De förväntas dessutom hamna under 
modellerat arealläckage för fosfor och kväve från Ulvsundasjöns hela avrinningsområde. 
För fosfor är belastningen 0,18–0,32 kg P år-1 ha-1 mot modellerad belastning på 
0,37 kg P år-1 ha-1 och för kväve är motsvarande siffra 2,4–4,1 kg N år-1 ha-1 mot 
modellerad belastning i ARO på 3,9 kg N år-1 ha-1 (SMHI och Havs- och 
vattenmyndigheten, 2022). 

De största minskningarna jämfört med nuvarande belastning beräknas ske för bly, koppar, 
kadmium, krom och nickel, som beräknas minska med cirka 30–80 % (Tabell 13). 

Tabell 13. Schablonmässigt beräknad avskiljning av föroreningar i föreslagna 

anläggningar för planområdet. 

Parameter 

Nuvarande 
belastning 

Framtida belastning 
med åtgärdsförslag Förändring 

(+/- %) 

Min Max Min Max 

P [kg år-1 ha-1] 0,28 0,52 0,18 0,32 -65 %  till +14 % 

N [kg år-1 ha-1] 4,6 8,4 2,4 4,1 -71 % till -10 % 

Pb [g år-1 ha-1] 22 43 9 16 -80 % till -27 % 

Cu [g år-1 ha-1] 55 110 22 40 -79 % till -26 % 

Zn [g år-1 ha-1] 130 250 70 120 -72 % till -7% 

Cd [g år-1 ha-1] 0,8 1,5 0,3 0,5 -81 % till -30 % 

Cr [g år-1 ha-1] 18 34 7 12 -81 % till -34 % 

Ni [g år-1 ha-1] 15 28 6 10 -79 % till -36 % 

SS [kg år-1 ha-1] 120 230 50 100 -77 % till -21 % 
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8.3 Påverkan på recipient och miljökvalitetsnormer 

Det är svårt att göra direkta kopplingar och bedömningar av påverkan från dagvatten på 
en recipient och dess miljökvalitetsnormer. Det beror främst på två orsaker; 

1. Dagvattenföroreningar anges (oftast) som totalhalter medan MKN för berörda 
ämnen (oftast) anges som lösta eller biotillgängliga halter. Det finns metoder för 
att bedöma lösta/biotillgängliga halter utifrån totalhalter men det medför 
ytterligare ett stegs osäkerhet. 

2. Modellering av föroreningstransport i dagvatten bygger på flödesproportionell 
provtagning medan provtagning i recipient normalt sett sker med stickprover. 
Två olika provtagningsmetoder ger olika resultat. 

Med det sagt bedöms ändå detaljplanen totalt sett minska föroreningstransporten till 
recipient. Därmed försämras inte möjligheterna att uppnå MKN utifrån att åtgärder 
anläggs som omhändertar 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor. Planen påverkar främst 
kvalitetsfaktorerna Näringsämnen och SFÄ inom ekologisk status, samt ett par 
prioriterade ämnen inom kemisk status (se Tabell 1, s. 18). 

Ekologisk status 

Kvalitetsfaktorn Näringsämnen bedöms idag som måttlig i Ulvsundasjön, baserad på 
höga fosforhalter jämfört med referensvärdet. Med största sannolikhet minskar 
fosforbelastningen från planområdet (-65 % till +14 %). 

Koppar är ett av två ämnen som klassas till måttlig status inom kvalitetsfaktorn SFÄ, på 
grund av höga halter i sedimentet. Det finns även MKN för koppar i vattenmatrisen 
uttryckt som biotillgänglig halt. Troligen minskar halten biotillgänglig koppar från 
planområdet då totalbelastningen förväntas minska och en del av kopparn i dagvattnet 
ofta föreligger i löst form 

Kemisk status 

Inom kemisk status är det främst bly och blyföreningar, samt kadmium och 
kadmiumföreningar som är av intresse i denna kontext. Status för dessa ämnesgrupper 
klassas som ej god på grund av höga halter i sedimentet. För bly och kadmium finns även 
gränsvärden som avser vattenfasen, mätta eller modellerade som biotillgänglig (årsmedel) 
halt (för bly) och upplöst (maximalt tillåten koncentration) halt (för bly och kadmium). 
För dessa gränsvärden finns inga data. 

Bly förekommer i stor utsträckning i partikulär form i dagvattnet, och påverkar därför 
möjligen inte MKN nämnvärt. Dess totalbelastning förväntas ändå minska med 27–80 %. 
Kadmium däremot transporteras delvis i löst form med dagvattnet. Den totala 
kadmiumtransporten beräknas minska med 30–81 %. 
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9 Slutsatser 

• Grönstråket på tunneltaket utformas nedsänkt i landskapet vilket gör att den 
tillfälligt kan överdämmas vid kraftiga regn. Vid normal nederbörd avvattnas alla 
hårdgjorda ytor mot nedsänkta växtbäddar som löper mellan grönstråket och 
gatan. 

• På övrig allmän platsmark hanteras dagvatten framför allt genom att leda det till 
träd planterade i skelettjord och kompletteras med nedsänkta växtbäddar och 
infiltration i nedsänkt grönyta. Där dessa inte kan anläggas, exempelvis på grund 
av platsbrist, föreslås makadamdiken. 

• Inom bostadskvarteren kan takytor avvattnas mot nedsänkta växtbäddar på 
innergården, vilka integreras med övriga ytor och grönska. Takvatten kan även 
omhändertas i växtbäddar placerade på terrasstak och i intensiva och extensiva 
gröna tak. Vissa bostadskvarter kommer förses med upphöjda växtbäddar intill 
husfasad på förgårdsmark ut mot lokalgator. 

• Inom kontorsområden kan också nedsänkta växtbäddar användas tillsammans 
gröna tak för att omhänderta dagvattnet. I ett fall kompletteras 
dagvattenhanteringen med ett underjordiskt magasin. 

• Dagvatten kring den planerade förskolan kan skapa möjligheter att integrera 
vatten i verksamheten, till exempel med upphöjda växtbäddar, regnvattentunnor, 
vattenrännor och små dammar för lek och lärande. 

• Med föreslagna åtgärder minskar områdets dimensionerande 10-årsflöde med 
hälften. 

• Med föreslagna åtgärder minskar föroreningsbelastningen avsevärt och 
närsaltstransporten till Ulvsundasjön minskar. 

• Planen bedöms med föreslagna åtgärder inte försämra möjligheterna att uppnå 
Ulvsundasjöns miljökvalitetsnormer, snarare förbättra dem.  
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Bilaga A - Översiktlig teknisk beskrivning av 

dagvattenanläggningar 

Nedsänkta växtbäddar 

Nedsänkta växtbäddar är planteringsytor med förmåga att både fördröja och rena 
dagvatten. De bidrar också med grönska och biologisk mångfald. Minsta anläggningsdjup 
är cirka en meter och bäddens yta bör vara cirka 5–10 % av tillrinningsområdets 
hårdgjorda yta. 

Växtbäddars utformning kan anpassas till platsspecifika förhållanden och önskat 
utseende, vilket innebär att de kan se väldigt olika ut. Följande beståndsdelar förekommer 
dock i de flesta anläggningar (i ordning av vattnets väg genom anläggningen); inlopp med 
erosionsskydd (och eventuellt sandfång), fördröjningszon med bräddbrunn, filtermaterial 
och dräneringslager (Figur 64). 

Fördröjningszonen består av ett ytmagasin som oftast är 10–30 cm djupt och gör att 
dagvatten tillfälligt kan bli stående i bädden innan det infiltrerar. Om fördröjningszonen 
fylls leds överskottsvattnet till dagvattennätet genom en bräddbrunn som anläggs i höjd 
med växtbäddens övre kant. Det är viktigt att bräddbrunnen anläggs på rätt nivå (se Figur 
64), annars försvinner hela fördröjningsvolymen! 

 
Figur 64. Principiell uppbyggnad av en nedsänkt växtbädd. 

Under fördröjningsvolymen anläggs en filterzon av sandbaserad växtjord eller annat 
växtsubstrat av näringsfattigt slag. Näringsrikt material bör undvikas för att inte riskerar 
ett näringsläckage till Ulvsundasjön. Dock kan en mindre mängd organiskt material (till 
exempel kompost) tillföras bäddens övre skikt för att förbättra den vattenhållande 
förmågan, till nytta för växtligheten och för bäddens förmåga att binda föroreningar. Det 
är viktigt att sandjorden har tillräcklig infiltrationskapacitet. Rekommenderad infiltra-
tionskapacitet är cirka 100 (50–300) mm/h och filterdjupet bör vara minst 500 mm. 
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Växtbädden kan antingen ha en tät eller öppen botten beroende på föroreningsbelastning 
och/eller infiltrationskapaciteten i underliggande mark. I denna detaljplan antas alla 
växtbäddar anläggas med tät botten på grund av platsspecifika förutsättningar, men en 
öppen botten är att föredra och bedöms i detta fall inte riskera urlakning av 
markföroreningar, se avsnitt 4.4 (s. 26). Oavsett val bör det anläggas ett dräneringslager i 
botten av bädden med en dräneringsledning omgiven av ett lager makadam. 

Bäddar i gaturummet kan förses med en lätt upphöjd kant mot gångbana för att lättare 
upptäckas med käpp av personer med synvariation. 

Under etablering av växtbädden krävs regelbunden bevattning. Kontroll av växtligheten 
etablering bör ske under de första ett till två åren. Löpande underhåll innefattar 
ogräsrensning och växtskötsel samt inspektion och rensning av inlopp och bräddavlopp. 
Efterhand kommer filtermaterialets genomsläpplighet att minska. För att åtgärda detta 
behöver ytlagrets antingen luckras upp eller bytas ut. Den senare åtgärden minskar risken 
för att de föroreningar som bundits i ytan frisätts genom nedbrytning av organiskt 
material. 

Växtligheten bidrar delvis med rening men har som huvudsaklig funktion att upprätthålla 
infiltrationskapaciteten. Växtslagen behöver anpassas utifrån jordtypen men exempel på 
ofta lämpliga växtval är starr, gräsarter och örter som trivs i fuktängar. 

Skelettjord 

Att plantera träd i stadsmiljö i skelettjord ger flera fördelar. Förutom att fördröja och rena 
dagvatten bidrar vattnet även med näringstillförsel och vitalitet till träden. Ofta har träd i 
stadsmiljö ett för litet markutrymme för att utvecklas naturligt. Med så kallad skelettjord 
skapas en extra tillväxtzon för rotsystemen samtidigt som de kan omhänderta dagvatten 
från hårdgjorda ytor. 

När trädet ska planteras fylls en utschaktad grop med grov makadam (100–150 mm 
skärv). I en så kallad luftig skelettjord består detta lager endast av makadam vilket skapar 
en hög porositet (ca 30 %). I en vanlig skelettjord spolas jord/kompost ned i hålrummen, 
vilket sänker porositeten till ca 10 %. I vissa kommuner blandas biokol ned istället för, 
eller tillsammans med, jorden för att ytterligare förbättra trädens livsvillkor, och till viss 
del förbättra reningen. Detta överlagras sedan med ett cirka 20 cm tjockt luftigt bärlager 
(makadam 32–64 mm). Närmast rotklumpen kan även ett finare makadamlager (2–6 mm) 
med biokol och kompost anläggas (Figur 65). 

Minsta anläggningsdjup är 0,8 m för mindre träd. Minst 1,0 m behövs för normalstora 
träd. Ett träd som i vuxet skede får en krondiameter över åtta meter behöver en 
anläggningsvolym på cirka 15 m3. Anläggs ett sådant träd i en luftig skelettjord kan alltså 
cirka 5 m3 dagvatten fördröjas per träd. Mindre träd, exempelvis rönn, kan klara sig på 5–
10 m3 anläggningsvolym. Med luftig skelettjord blir ytbehovet cirka 2–4 % av 
tillrinningsområdet hårdgjorda yta, för vanlig skelettjord är motsvarande siffra 6–12 %.  

Dagvatten som alstras på omkringliggande ytor kan ledas till skelettjordarna via 
rännstensbrunnar med sandfång och dräneringsledningar, alternativt via kombinerade 
luftnings- och dagvattenbrunnar. Strax ovanför skelettjordens botten anläggs en 
dräneringsledning. På så sätt skapas ett sedimentationsmagasin för ytterligare 
föroreningsavskiljning. En bräddningsfunktion som ansluts till dagvattennätet behöver 
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anläggas för tillfällen då skelettjordens infiltrationskapacitet överskrids, till exempel vid 
extrema nederbördstillfällen. 

Nedsänkningar bör omgivas av en lätt upphöjd kant eller förses med galler för att 
underlätta för personer med synvariation. 

 
Figur 65. Principskiss för en luftig skelettjord med biokol (Stockholms stad, 2017a). 

Efter anläggning är skelettjordar relativt underhållsfria. Dock krävs regelbunden rensning 
av brunnar så att tillförsel av både vatten och syre kan upprätthållas (gäller skelettjordar 
som ligger under tät beläggning). Om föroreningsbelastningen är hög (t.ex. från tungt 
trafikerade vägar) kan skelettjorden behöva bytas ut med jämna mellanrum då 
sedimenterade partiklar kan skapa igensättning. 

Infiltration i grönyta  

En vanlig gräsmatta eller annan naturmark kan användas för att fördröja och rena 
dagvatten. Tekniken kan bidra med naturlig grundvattenbildning (dock inte inom detta 
planområde) och grönska i stadsmiljön. 

Infiltrationskapaciteten i en vanlig gräsyta är 10–100 mm/h. Gräsytor med väldränerad 
överyta kan infiltrera flera hundra millimeter per timme. En tumregel är att en vanlig plan 
grönyta ska vara lika stor, eller dubbelt så stor som avvattningsytan för att kunna ta hand 
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om en nederbördsvolym på 20 mm. Ytbehovet minskar om grönytan kan sänkas ner, om 
den i viss utsträckning går att överdämma eller om den har en hög infiltrationskapacitet. 

Grönytor avsedda för infiltration kan utformas på flera olika sätt: med en väldränerad 
överyta, som en skålformad gräsyta, eller som en vanlig gräsyta utan skålning. En 
infiltrerbar grönyta utformas ofta lätt skålformad för att undvika att vatten rinner vidare. 
För att motverka erosionsbildning bör markytans lutning inte överstiga 5 %. Gräsytan 
anläggs så att den utgör en lokal lågpunkt i landskapet dit vattnet leds och kan bli stående 
tillfälligt innan det infiltrerar ner genom marken (Figur 66). 

 
Figur 66. Principskiss för infiltration i en vanlig grönyta. Vattnet leds till ytan på bred 

front. Infiltrationsförmågan kan förstärkas om sand blandas in i det jordlager som 

ligger närmast gräsytan. Ytan kan också göras skålformad. 

Den viktigaste komponenten, utöver höjdsättningen för att skapa fördröjningsvolymen, är 
den väldränerade överytan som besås med gräs. Här kan sand användas som 
huvudkomponent, likt växtbäddar, eller en markuppbyggnad av sten (90 %) och kompost 
(10 %), så kallad schotterrasen. Under överytan bör det finnas ett lager sorterat, 
grovkornigt material för att säkerställa god dränering. 

Nederbörd som överskrider infiltrationskapaciteten eller magasinsvolymen behöver 
avledas till dagvattennätet. Ytliga och säkra avvattningsvägar behövs för att ta hand om 
flöden från extrem nederbörd om inte ytan kan vara dämd under en period. 

Bevuxna grönytor är relativt enkla att underhålla. Det är viktigt att etablera önskad 
växtlighet snarast för att motverka erosionsskador och ogräs. Därefter innefattar 
underhållet av gräsklippning och rensning av skräp och löv. Genomsläppligheten kan 
minska något med tiden och bör därför återställas genom att luckra upp ytlagret eller ta 
bort det helt. En konstruktion av detta slag får, till skillnad från jordar med fina partiklar, 
låg vattenhållande kapacitet och kan under torra perioder behöva vattnas. 

Makadamdike 

Ett makadamdike är en yteffektiv dagvattenåtgärd, ofta på allmän platsmark i anslutning 
till gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor. Att anlägga ett makadamdike är en 
relativt billig åtgärd. Kostnaden är normalt lägre än för att anlägga magasin under mark. 

Makadamdiket anläggs genom att ett ungefär meterdjupt dike/schakt fylls med makadam, 
det vill säga krossad och storlekssorterad sten utan nollfraktion. På botten placeras som 
regel ett dräneringsrör som ansluter till dagvattennätet. Detta skapar förutsättningar för 
infiltration och avledning av dagvatten även vid höga flöden. Om röret läggs ett par 
decimeter ovanför botten skapas ett magasin under röret där partiklar som passerat 
makadamlagret kan sedimentera. Makadamdiken kan både ha en tät eller en öppen botten. 
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Diket ska ha ett genomsläppligt lager i överytan (se Figur 67). Dikets bottenbredd bör 
vara minst 0,5 m. Lutningen i längdled bör vara svag (högst 1 %). 

 
Figur 67. En principskiss av ett makadamdike. Makadamfyllning placeras i ett grävt 

dike/schakt. Ibland används geotextil för att förhindra att olika lager blandas. 

Överytan kan bestå av grov makadam eller annat genomsläppligt material. I botten 

placeras ett dräneringsrör med anslutning till dagvattennätet. 

Det måste finnas möjlighet att avleda flöden som är högre än det dimensionerande till 
ledningsnätet eller förbi anläggningen. Om bräddande vatten i ytan runt diket kan skada 
anläggningar, installationer eller infrastruktur krävs ett översvämningsskydd/bräddbrunn. 
Det är viktigt att bräddbrunnen ligger i nivå med den maximalt tillåtna vattennivån i 
dikets lågpunkt så att bräddning inte sker i onödan. 

Fördröjningsvolymen i makadamdiket skapas av porvolymen i fyllnadsmassorna, normalt 
cirka 30 procent av den totala volymen.  

Makadamdiken avskiljer främst partikelbundna föroreningar genom sedimentation. 
Förmågan att avskilja partikelbundna föroreningar kan ligga mellan 50–90 procent, men 
siffrorna är osäkra eftersom det finns få studier som redovisar reningseffekten. I diken 
med dräneringsrör stärks reningseffekten om en sedimentationsvolym skapas genom att 
röret placeras en bit ovanför dikets botten (se Figur 67). En högre andel finare fraktioner i 
makadamdiket ökar också reningskapaciteten, men minskar samtidigt den fördröjande 
volymen och infiltrationskapaciteten. Reningseffekten för lösta näringsämnen och lösta 
metaller kan ligga relativt lågt på mellan 10–20 procent, men även dessa siffror är osäkra. 

Det löpande underhållet innefattar renhållning och ogräsrensning. Yta och 
översvämningsskydd måste kontrolleras regelbundet så att de inte sätter igen. På längre 
sikt kan det finnas behov av att byta ut makadamfyllningen. Sedimenterade partiklar kan 
sätta igen porer och därmed minska infiltrationskapaciteten, särskilt om belastningen är 
hög. 
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Gröna (vegetationstäckta) tak 

En fördel med gröna tak är att de kan användas för att fördröja och reducera mängden 
dagvatten utan att ta någon extra yta i anspråk. Gröna tak kan användas på alla typer av 
byggnader och bidrar med grönska och biologisk mångfald. Beroende på taklutning, 
växtlighet och tjocklek kan de reducera den årliga dagvattenavrinningen med 25 till 75 %. 

Vegetationsklädda tak är uppbyggda i flera skikt, med ett dräneringslager underst. 
Dräneringslagret vilar direkt på tätskiktet i takkonstruktionen. Dräneringslagret 
överlagras av ett jordlager där vegetationslagret i sin tur är förankrat. Nederbörd fångas 
upp av vegetation och jordlager och det vatten som inte magasineras avleds genom 
dräneringslagret (Figur 68). En del av vattnet avdunstar. 

 
Figur 68. Principskiss för gröna (vegetationsklädda) tak. Ett dräneringslager vilar 

direkt på tätskiktet i takkonstruktionen. Nederbörd fångas av vegetation och jordlager 

och en del vatten avdunstar. Om taket blir vattenmättat leds överskottsvatten via 

dräneringslagret till traditionella hängrännor och stuprör. 

Gröna tak brukar indelas i extensiva (tunna) och intensiva (tjocka) tak, med 
övergångsformer emellan. Indelningen görs med utgångspunkt från jordlagrets tjocklek 
och behovet av skötsel. Ett extensivt tak kan bestå av en tunn matta av sedumarter (ofta 
cirka 3–6 cm tjock) eller olika torktåliga gräs- och ängsarter. Etablering av växter i ett 
extensivt tak kan ske genom sådd, plantering, självetablering eller med hjälp av 
prefabricerade vegetationsmattor. Intensiva tak har som regel ett jordlager med en 
mäktighet över 15 centimeter. Här finns möjlighet att använda fler växtarter än i 
extensiva tak, till exempel gräs, fleråriga örter och buskar. Med ett jordlager på minst 
60 cm kan även mindre träd etableras. De intensiva taken kräver ofta bevattning och en 
underliggande takkonstruktion med hög bärighet (över 300 kg/m2). Det är en fördel att 
anlägga gröna tak med låg eller ingen lutning (0–5 grader). En större lutning upp till 30 
grader kan användas men detta minskar takets förmåga att magasinera regnvatten. 

En traditionell sedummatta kan klara att fördröja ungefär fem till tio millimeter nederbörd 
om taket är relativt torrt när regnet börjar. Ett intensivt tak med en mäktighet på över 15 
centimeter kan fördröja och magasinera 20 millimeter nederbörd eller mer. Även när 
gröna tak blir vattenmättade har forskningsstudier visat att de ändå har förmågan att 
fördröja flödestopparna fördröjs något. 

Under etableringsfasen är det speciellt viktigt att följa upp hur valda växter lyckats 
etablera sig. Det kan finnas behov av bevattning, kompletterande sådd eller plantering. 
Ogräs kan behöva rensas bort för hand. Till det löpande underhållet hör kontroll av 
dräneringsstrukturer, hängrännor och stuprör. Det är viktigt att se till så att dessa inte 
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växter igen eller sätts igen av dött växtmaterial och vegetationsrester. Eventuella behov 
av bevattning och gödsling behöver följas upp. 

Ofta uppkommer frågor kring brandsäkerhet för gröna tak. Det finns idag inga särskilda 
regler rörande brandsäkerhet för vegetationsbeklädda tak. Samma regler gäller för dessa 
tak som för alla andra typer av taktäckningar vilket innebär att de ska uppnå 
funktionskravet för taktäckning enligt Boverkets byggregler (Boverket, 2021). Det 
innebär att överbyggnaden som lägst måste uppfylla kraven för brandklassen BROOF(t2). 
Det finns sedumtak på marknaden som uppfyller brandklassens krav för BROOF(t2) men 
för andra vegetationstyper på tak, exempelvis biotoptak, kan det vara svårt att påvisa att 
de är säkra ur brandsäkerhetssynpunkt. I dessa fall ska en utredning genomföras för att 
visa att lagkraven ändå uppfylls (Pettersson Skog m.fl., 2021). 

Det är viktigt att poängtera att gröna tak framför allt bör ses som en fördröjningsåtgärd 
för dagvatten, inte som en reningsåtgärd. Regnvattnet som faller på taken får anses som 
relativt rent. I vissa fall kan till och med vegetationsklädda tak vara en föroreningskälla. 
Till exempel kan jordlager och luftnedfall stå för ett visst tillskott av näringsämnen till 
avrinningsvatten som dräneras. För att minska näringsläckaget bör växter som kräver lite 
näring användas för att minska gödselbehovet. 
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Planförslaget, vy från öst.
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Planförslaget, vy från sydväst.
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Planförslaget, vy från sydväst.
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Planförslaget, vy från öst.

FLYGVY



SID 7 / 29

Planförslaget, vy från sydöst.
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Vy från sydväst mot Kv G.
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1. Ankdammsgatan enligt planförslaget, vy från öst. Till höger syns kv G.
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2. Vy från Skytteholmsparken mot den nya trappan, kv I, H och till höger kv G.
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3. Vy över Norra trappan, kv I, H och till höger kv G.
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4. Sluttande parken, vy från Huvudstafältet upp på överdäckningen.
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5. Södra huvudgatan, vy från sydöst.
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6. Gröna gatan, vy från väst.
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7. Frösundaleden, vy från norr. Till vänster syns förslag till ny bebyggelse enligt pågående angränsande detaljplan.
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PERSPEKTIV

10. Vy från nordöst, mot Sundbybergs station och bebyggelseförslag kv L, M och N.
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11. Huvudsta station, vy från norr.
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Landskapssektion genom södra huvudgatan.

Landskapssektion genom Skytteholmsstråket.



SID 2 1 / 29

SEKTIONER

Plan och sektion genom sluttande parken, snitt i syd-nordlig riktning.
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Plan och sektion genom södra huvudgatan.      Plan och sektion genom Gröna gatan.
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1. Sammanfattning
ELU Konsult AB har utfört en geoteknisk undersökning och utredning för detaljplan Mälarbanan, Solna Stad. Arbetet 
har utförts på uppdrag av Solna Stad genom AIX Arkitekter AB som beställare. Syftet med undersökningen har varit 
att kontrollera och kartlägga jordens lämplighet för planerade konstruktioner. Syftet har också varit att lämna 
geotekniska rekommendationer och belysa vilka åtgärder som behöver studeras vidare under fortsatt projektering. 
Undersökningen kompletterar tidigare geotekniska undersökningar utförda i området.

Resultatet av undersökningen och utredningen visar att jorden i detaljplaneområdet bedöms som lämplig för 
planerat ändamål under förutsättning att rekommendationer i följande PM följs. En stor del av planerade 
konstruktioner kommer att behöva grundläggas på pålar för att undvika sättningsproblematik. Stora uppfyllnader 
kommer förekomma inom planområdet för vägar och parkmark, dessa kommer i flera fall behöva förstärkas för att 
inte orsaka sättnings- och stabilitetsproblem.

Ingen ytterligare geoteknisk undersökning anses behöva utföras för detaljplaneskedet då de geotekniska 
förhållandena har beaktats och bedömts lämpliga för planerad exploatering. Dock kommer kompletterande 
undersökningar krävas i projekteringsskedet som underlag för slutlig dimensionering av grundläggning av 
konstruktioner, gator, parkmark, ledningar osv.  
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2. Uppdrag

2.1. Bakgrund 
Järnvägen från Tomteboda västerut genom Solna, Sundbyberg och vidare ut mot Barkarby och Kallhäll är under 
utbyggnad från två till fyra spår och är en del av den så kallade Mälarbanan. Delsträckan som ligger i anslutning till 
Tomteboda har förberetts för att fyra spår ska fortsätta genom Solna. För järnvägens utbyggnad genom Solna och 
exploatering kring denna upprättas en detaljplan. ELU Konsult AB har på uppdrag av Solna Stad, genom AIX 
Arkitekter AB, utfört geotekniska undersökningar samt sammanställt dessa undersökningar tillsammans med 
geotekniskt underlag från Trafikverket i en Markteknisk undersökningsrapport för det aktuella detaljplaneområdet. 

I arbetet har undersökningar utförda av Trafikverket erhållits som underlag till detaljplanen. Kompletterande 
undersökningar har gjorts där underlag saknats och ny bebyggelse planeras.

2.2. Utredningens syfte 
Den geotekniska utredningen i detta dokument har till syfte att utreda områdets lämplighet för planerad 
exploatering inom detaljplanen. 

PM behandlar inte Järnvägens utbyggnad, inom Trafikverkets mark, utan enbart områden där exploatering planeras 
som ansluter till järnvägsmarken inom detaljplanegränsen.

Föreliggande handling är underlag för framtagande av detaljplan och ska inte utgöra del i förfrågningsunderlag eller 
bygghandling.        

3. Underlag
Följande underlag nyttjas i denna PM:

 Markteknisk undersökningsrapport upprättad av ELU Konsult, daterad 2022-04-06. I denna rapport finns 
även inarbetat undersökningar erhållna från Trafikverket. 

 Planförslag från AIX Arkitekter AB,” Situationsplan_arbetsmaterial_220419.dwg”  

 Modellfil gata med höjdsättning, T32P02101.dwg, Iterio, daterad 2022-04-20

 Modellfil landskap med höjdsättning, L-31-P-02.dwg, AJ Landskap AB, daterad 2022-04-24

 Grundkarta ”200706_Grundkarta Mälarbanan A1-A4_KaVs.dwg” erhållen 2020-08-12

 Laserskanning ”Laserdata Mälarbanan Sweref 18 000.las” erhållen 2020-08-12

 E9961 Arbetsmaterial underlag Geoteknik, Trafikverket, 2021-10-28 

 Principlösning Metkroken, Trafikverket, erhållen 2022-04-26  
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4. Planerad exploatering
Planområdet har indelats i tre delområden benämnda Väst, Mitt och Öst, se figur 1. 

Figur 1 Indelning av detaljplanen i delområden

För den nya detaljplanen planeras exploatering inom delområde Väst och Mitt. Inom delområde Öst planeras ingen 
nyexploatering varför denna del inte berörs i föreliggande PM, mer än kortfattat. I kommande beskrivningar har de 
respektive kvarteren benämnts med bokstäver, kvarter A till och med kvarter K, i enlighet med den namnsättnings 
som projektet använt. 

4.1. Område Väst 
Inom planområdets västra del, mellan Solna Business Park och Lilla Alby, kommer spåren förläggas 2-8 meter under 
befintlig markyta i en trågkonstruktion. Inom tråget planeras en ny station byggas. På ömse sida om tråget planeras 
exploatering med kvarter, dels ett kvarter norr om järnvägen intill Arvid Nordqvist kafferosteri dels med nya 
kontorshus sydväst om järnvägen. 

4.2. Område Mitt 
Vidare österut, från Frösundaleden och fram till en gräns som ligger ungefär i Nybodagatans förlängning, planeras 
järnvägens spår att överdäckas med en betongtunnel. Exploatering med kvarter planeras på ömse sida om tunneln, 
längst i öster planeras en byggnad överbrygga tunneln. För att binda samman de nya kvarteren kommer vägar, 
gångstråk och grönytor förläggas ovanpå tunneltaket. För gator och gångstråk som löper runt om och mellan 
kvarteren, vilka ansluter till ytorna på tunneltaket, kommer höjning av marknivån på upp till 11 meter förekomma.

Orienteringskarta - DP MÄLARBANAN /\IX 

anna.hammarback
Penna
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4.3. Trafikverkets konstruktioner
Trafikverkets skyddszon kring tunnel och tråg sträcker sig 8,5 m utanför centrumlinje ytterspår. Där uppfyllnader 
utförs och tunneln pålas kommer markförstärkning i form av pålad platta utföras inom skyddszonen utanför 
tunnelns vägg. Grundläggningsnivå på plattan kommer vara samma som tunneln, åtgärden benämns som 
skyddspålning. I detta skede är spårlinje höjdsatt och låst, men grundläggningsnivåer på tunnel ej fastställda.

I samband med byggnation av järnvägstunneln och tråget kommer temporära järnvägsspår anläggas söder om 
planerad tunnel och tråg. I östra delen av område Mitt kommer det temporära spåret gå på bank och därefter i 
skärning i väster. En del av befintliga marknivåer kommer därmed förändras temporärt men det ska förutsättas att 
återfyllning utförs till nuvarande nivå. I delområde väst kommer spårens nivå vara omkring dagens marknivåer. Där 
det temporära spåret går på bank kommer marken förstärkas med KC-pelare. 

5. Befintliga förhållanden
5.1. Geologi översiktligt
Längs med aktuell sträcka råder geologiska förhållanden av typisk Mälardalskaraktär med låglänta lerområden som 
omväxlas med uppstickande fastmarksområden med morän och/eller berg. Lerorna har avsatts på silt, sand, grus 
och/eller morän men i undantagsfall även direkt på berg.

Järnvägen har av naturliga skäl historiskt anlagts i lågområdena som huvudsakligen består av lera. 
På sträckan varierar lermäktigheterna generellt mellan ca 2 m och ca 12 m. Över leran finns fyllningsjord med 
varierande sammansättning och mäktighet. Längs ett antal sträckor går järnvägen intill högre belägna 
fastmarksområden. Ställvis finns berg i dagen i skärningar intill järnvägen. Utöver bergskärningar mot järnvägen 
finns tre områden med berg i dagen inom eller i nära anslutning till detaljplaneområdet, samtliga av dessa områden 
finns i delområde Mitt.   

5.2. Delområde Väst

Topografi, ytbeskaffenhet och befintliga konstruktioner
Området är i huvudsak plant. Inom planområdet utgörs markytan av befintlig järnvägsmark, med spår förlagda i 
ballast. Utanför spårområdet förekommer främst hårdgjorda ytor som nyttjas som upplags- och parkeringsytor samt 
mindre grönytor kring järnvägsspåren. 

I planområdets västliga del, närmast Sundbyberg, finns två broar över järnvägsspåren, en för bil-, cykel- och 
gångtrafik (Ekensbergsvägen) samt en separat bro för tvärbanan. På norra sidan om spåren finns en på- och 
avfartsramp till Ekensbergsvägen från Järnvägsgatan som går parallellt med järnvägen och ansluter till Sundbybergs 
station. På södra sidan om järnvägen finns ett äldre Lokstall inom planområdet. 

Marknivåer, jordlagerföljd och grundvatten
Jordlagerföljden inom området utgörs generellt av fyllning på lera. Under leran följer friktionsjord/morän och berg. 
Nedan följer beskrivning om markförhållandena inom de delar där bebyggelse planeras.  
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Figur 2 Jordartskarta (röd = berg eller berg med tunt jordtäcke, skrafferad ljusgul = fyllning på lera, ljusblå = morän)

Kvarter K 
Kvarteret angränsar mot Arvid Nordqvists kafferosteri i nordost Tvärbanans bro i nordväst och järnvägen i söder. 
Markytan faller från ca +13 i norr ned mot järnvägsområdet på ca +11. Undersökningarna visar ca 1,5-3 m fyllning 
ovan ca 3-7 m lera. Under leran följer friktionsjord på berg. 

Tolkade bergnivåer varierar från ca -3 till -4 vid kvarterets sydvästra del mot Järnvägsgatan och stiger norrut till ca 
+4 till +8. 

Grundvattennivåer har under några korta mätperioder åren 2010/2011 resp. år 2015 uppmätts på 2-3,5 m djup, 
motsvarande nivåer +8,5 till +9,4.    

Kvarter L 
Kvarter L gränsar till kvarter Origo i sydväst och mot järnvägen i nordost. Marknivån är ca +11. 
Jorden består av ca 1-3 m tjock fyllning som vilar på varvig lera. Lerans mäktighet varierar mellan 1 m och 11 m. 
Under leran följer friktionsjord på berg. 

Tolkade bergnivåer varierar mellan ca +8,4 till -2,5 där de lägsta nivåerna återfinns i kvarterets östligaste del. 
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Grundvattennivån har mätts regelbundet mellan 2016 till 2019 i friktionsjorden under leran och trycknivån varierar 
mellan +8,2 och +9,3 med medel +8,8. 

Kvarter M 
Kvarter M gränsar till kvarter Stora Blå i sydväst och mot järnvägen i nordost. Marknivån är ca +11. 
Jorden består av ca 1-2,5 m tjock fyllning som vilar på varvig lera. Fyllningens övre skikt är oftast en sandig och 
grusig fyllning men som lite djupare även är uppblandad med lera. Lerans mäktighet varierar mellan 2 m och 8,5 m. 
Någon meter gyttjig lera har påträffats mellan fyllning och lera. I den varviga leran finns sulfidskikt. Under leran 
följer friktionsjord på berg. 

Tolkade bergnivåer varierar mellan -3 i västra delen för att stiga till ca +7 mitt på kvarteret och sedan sjunka igen till 
ca -4 i östliga delen. 

Grundvattennivån har mätts regelbundet mellan 2016 till 2019 i friktionsjorden under leran och trycknivån varierar 
mellan +6,9 och +8,5.

Kvarter N 
Kvarter N gränsar till parkeringshuset Humlegården i sydväst och mot järnvägen i nordost. Marknivån är ca +11. 
Jorden består av ca 1-2 m tjock fyllning som vilar på varvig lera. Lerans mäktighet varierar mellan 2 m och 7 m. I den 
varviga leran finns ofta tunnare skikt av sand, finsand och silt. I ett par provtagningsnivåer har leran klassificerats 
som sulfidjordshaltig. Under leran följer friktionsjord på berg. 

Bergnivåerna stiger från väst till öst från ca -3 till ca +5. 

Grundvattenytan i området ligger enligt mätningar på omkring 2 m djup. 

5.3. Område Mitt

Topografi, ytbeskaffenhet, befintliga konstruktioner
Området sluttar generellt svagt åt öster till en sänka som går i nord-sydlig riktning genom området och som har sin 
lågpunkt belägen öster om planerat Kvarter i F i höjd med järnvägen. Området sluttar också generellt mot befintlig 
järnväg som korsar området i östvästlig riktning, i öster går järnvägen på bank och i väster i skärning. 

Söder om järnvägen utgörs området till stor del av grönytor och skogspartier. Det förekommer fyllnadmassor i 
markytan samt hårdgjorda ytor. Gång- och cykelvägar går dels parallellt med järnvägen dels korsande genom 
planområdet och fungerar som anslutning till och från området. I sydvästradelen av området finns en kvarlämnad 
vägdel (Oskarsrogatan) och delar av anslutningsramper till Huvudstaleden, som inte är i bruk idag. I sydöstra delen 
av området finns en fotbollsplan. I väster korsar Frösundaleden samt en gång- och cykelväg på separata broar över 
järnvägen. I östra delen av område Mitt, mellan kvarter F och G finns en gång- och cykelpassage under järnvägen.
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I nordvästra delen av område Mitt finns ett höjdparti med fastmark som sluttar åt sydost. Området utgörs av 
grönytor, berg i dagen, gång- och cykelvägar samt en lekplats. Öster om lekplatsen finns en större parkeringsplats 
belägen mellan järnvägen och Framnäsbacken. Norr om järnvägen finns Ankdammsgatan som löper parallellt med 
järnvägen inom området med ett långsmalt grönområde beläget mellan dem.  
Under kvarter C löper en dagvattentunnel i berg. Tunneln har sin hjässa på nivå ca +5,0.

Bergteknik
Där befintliga bergslänter och berg i dagen har identifierats består berget av porfyrisk granit tillhörande 
bergkvalitetsklass 1 enligt SGUs kartblad. 

Figur 3 Berggrundskarta från SGU. Blå ringar visar identifierade bergslänter. 

Jordlagerföljd och grundvatten
De geologiska förutsättningarna inom nordvästra delen av delområde Mitt utgörs av höjdområde med berg i dagen 
eller berg med tunt jordtäcke. För resterande delar utgörs jordlagerföljden generellt överst av fyllning på lera. 
Under leran följer friktionsjord/morän och berg. Ställvis finns berg i dagen eller ytnära berg inom området. 

Där de temporära järnvägsspåren kommer att förläggas i skärning kan en förändring av befintlig jordlagerföljd 
förväntas till följd av urgrävning av massor och efterföljande återställning till befintliga marknivåer. 

Nedan följer beskrivning om markförhållandena inom de delar där bebyggelse planeras.   
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Figur 4 Jordartskarta (röd = berg eller berg med tunt jordtäcke, skrafferad ljusgul = fyllning på lera)

Kvarter A
Markytan faller mot sydväst från +22 till +18. Kvarteret ligger på en höjd med tunt jordtäcke av morän på berg. 

I undersökningspunkter utförda längs med södra delen av kvarteret stiger berget från ca +14 till ca +17,5 från 
Frösundaleden och österut. Bergytan stiger även mot norr till ca +20. Jordlagren består av fyllning på lerig silt och 
sandig silt. 

Vattenytan har mätts mellan +17 och +18 men grundvattenrören inom området har också varit torra vid flera 
mättillfällen. Vattnet antas följa bergets överyta och vid riklig nederbörd fylls grundvattenrören på. Söder om 
kvarteret är järnvägsmarken på nivå ca +12,5. 

Kvarter B
Kvarteret ”skär in” i den befintliga vägbanken till Frösundaleden och Huvudstaleden samt fd. anslutningsramper 
varför markytan varierar relativ mycket, från ca +14 till ca +19,5. Fyllningslagret är nedanför vägbanken omkring 1-2 
m tjockt och består framförallt av sandigt grus och stenar men även lerinblandning förekommer. 
Fyllningsmäktigheten ökar mot/under vägbankarna och innehåller även stora stenar och block. Fyllning uppemot 5 
meter har noterats i några borrhål. 
Under fyllningen utgörs jordlagren i huvudsak av torrskorpelera med silt- och sandskikt. Mitt i kvarter B har lös lera 
med upp till 3 meters mäktighet påträffats. Ovan berg finns friktionsjord som benämnts som sand. 

anna.hammarback
Penna

anna.hammarback
Penna
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Bergnivåerna ligger i huvudsak mellan +10 och +15,5, undantag är en punkt mitt i kvarteret där bergytan ligger på ca 
+6.

Grundvattenytan har uppmätts under åren 2015 till 2018 på nivåer från +13,3 till +14,6.  

Kvarter C
Kvarteret är placerat på befintliga vägbanken till fd. anslutningsramp varför markytan varierar relativ mycket, från 
ca +16 till ca +22. Fyllningen i vägbanken överlagrar friktionsjord, troligtvis är det svårt att tolka var fyllning övergår 
till naturligt lagrad friktionsjord. I några borrhål har lera noterats under friktionsjorden ovan berg. 
Fyllningsmäktigheten är upp mot ca 5 m under vägbankarna och innehåller block. Fyllningslagret är nedanför 
vägbanken ca 1 m tjock och underlagras av lera på friktionsjord i vissa borrpunkter och friktionsjord direkt på berg i 
andra. 

Bergnivån i norra och mittersta delen av kvarteret varierar mellan +10 och +15 för att stiga söderut till ca +20.

Grundvattenytan har uppmätts under 2018 i norra delen av kvarteret på medelnivå +14,3. I flertalet mättillfällen 
har grundvattenröret varit torrt.  

Kvarter D
Den gamla kvarlämnade vägbanken ligger inom ytan för kvarteret. Banken är ca 3–4 m hög. Fyllningens tjocklek är i 
undersökningspunkter bredvid och i bankslänten ca 1–3,5 m, bestående av grus och sand, men även torrskorpelera 
förekommer. Sannolikt är fyllningen minst 5–6 m i läge för banken och kan innehålla grövre fraktioner. Närmast 
järnvägen är jorddjupen ca 3 à 4 m och består av fyllning, någon till ett par meter torrskorpelera som vilar på sandig 
siltmorän. 

Intill järnvägen ligger bergytans nivå kring +12, för att falla söderut till ca +7. Centralt på västra sidan av kvarteret 
finns sonderingar där bergytan är ca +6. I dessa djupare sonderingspunkter har 6 till 7 m lös lera påträffats under 
torrskorpan. 

Ett grundvattenrör som pejlades i augusti 2020 visade en grundvattenyta på +15,2, en nivå som bedöms ligga över 
torrskorpebildningen inom kvarteret.    

Kvarter E 
Den övergivna vägbanken finns även i läge för kvarter 4 och är upp till ca 3 m hög. Angränsande till kvarteret finns 
en gång- och cykelväg som löper parallellt med järnvägen i skärning. I södra kanten av kvarteret mot Gata 1 finns en 
bullervall. Marknivåerna inom kvarteret varierar mellan ca +13,7 och +15,5. Undersökningar inom kvarteret, i läge 
för gc-vägen och nedanför vägbanken, visar att jordlagren överst består av ca 0,5-1,5 m fyllning. I läge för 
vägbanken uppskattas fyllningslagret dock till ca 3 à 4 m. I provtagningspunkter består fyllningen av sand, grus och 
torrskorpa. 
Under fyllningen följer ca 1-2 m torrskorpelera på ca 1-2 m sandig och siltig morän.  

Längs östra delen finns ytnära berg med bergnivåer på ca +15. I västra delen har bergytan påträffats på nivå 
omkring +8 till +10. Sonderingar i bullervallen visar att marken utgörs av ca 4 till 5 meter fyllning på, ca 3 till 5 meter 
lera på friktionsjord på berg. Bergnivån är ca +7.   
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Inga grundvattenrör finns inom kvarterets yta. 

Kvarter F 
Kvarteret ligger intill områdets lågpunkt. Marknivån sjunker från ca +15 i sydväst till ca +10,5 i nordost. Både djup till 
berg och lerans tjocklek ökar från söder mot norr. Bergnivåer söder om kvarteret har påträffats på +10 till +14 
medan berget på norra sidan av kvarteret ligger kring nollnivån (±0,5). Jordlagerföljden utgörs av en blandad 
grusfyllning på torrskorpelera och lera som vilar på friktionsjord/morän. Jorddjupen varierar mellan 1,5 m och 12 m. 
Lerlagret är upp till ca 8 m tjockt och innehåller tunna finsandskikt. 

Grundvattennivån har varierat mellan +6 och +8,3 under åren 2015-2017. Ett rör installerat i augusti 2020 visade 
nivå +7,7.       

Lutande parken
Området ligger vid områdets lågpunkt. Marknivåerna faller från ca +12 i söder till ca +10,5 i norr. Bergnivåerna faller 
generellt från ca +9 i söder till ca -2 i norr. Jordlagren består till stor del av lera, med en ökande tjocklek mot norr. 
Intill järnvägen är lerans tjocklek ca 8-10 m. Över leran finns fyllning av olika fraktioner såsom exempelvis grusig 
sand och sandig siltig lera. Under leran följer friktionsjord på berg. 

Grundvattennivån har i juni till september 2020 uppmätts på medelnivå +6,0 vid järnvägen. 

Kvarter G (södra delen)
Marknivåerna faller från ca +12 i söder till ca +11 i norr. Bergnivåerna faller i nordvästlig riktning från ca +7 till ca -2. 

Jordlagren vid de större jorddjupen består till stor del av lera. Intill järnvägen är lerans tjocklek ca 8-10 m. Över leran 
finns fyllning av olika fraktioner såsom exempelvis grusig sand och sandig siltig lera. Under leran följer friktionsjord 
på berg. 

Kvarter G (norra delen)
Inom kvarteret finns befintlig järnvägsbank, ök bank är ca +15. Marknivån norr om befintlig järnvägsbank ligger på 
ca +11 till ca +12. På norra sidan finns överst ca 3 meter fyllning bestående av mullhaltig sandig siltig lera. Under 
fyllningen följer omkring 8-9 m lera som överst är torrskorpefast. Leran är varvig med tunna silt-/sandskikt och även 
tunna sulfidskikt. Under leran följer friktionsjord på berg. 

Grundvattenytans nivå har mätts upp till medelnivå +6,55 under åren 2016 till 2018.

Kvarter H
Markytan faller från ca +14 till ca +11 längs med kvarteret från väster mot öster. Kvarterets södra sida skär in i 
järnvägsbanken som ligger kring +14,5. Berget faller från väster åt öster från ca +5 till ca -1. 
Jordlagren utgörs av fyllning ovan varvig lera som vilar på friktionsjord. I undersökningspunkterna så ökar lerlagret 
från ca 2 m till ca 7 m i riktning från väst mot öst. Samtidigt minskar friktionsjorden under leran från omkring 6 m till 
1 à 2 m.    
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Grundvattenytan har observerats i maj 2020 strax nordost om kvarteret på nivå +7,7.  

Kvarter I
Kvarteret ligger delvis i läge för den befintliga skärning som finns mot spårområdet. Markytan faller från ca +19 i 
nordvästra hörnet till ca +14 i östra delen. Jorddjupet varierar från några decimetrar upp till ca 5,5 m i utförda 
sonderingspunkter som ligger utmed norra sidan av kvarteret. Jordlagren utgörs av fyllning på friktionsjord. 
Provtagning av fyllningen visar grus och grusig siltig sand. Block har påträffats i flertalet av punkterna i 
friktionsjorden inom sista metrarna närmast bergytan.    

Berget faller från +15 i nordväst till ca +11 i sydväst och ca +9 i sydost.

Kvarter J 
Kvarteret planeras inom område med ytnära berg. En sonderingspunkt finns i södra kanten av kvarteret och visar 
fyllning på friktionsjord ner till ca 5 djup. 

Berget ligger på +14. Bedömningsvis stiger berget relativt snabbt mot norr.  

5.4. Område Öst
Inom denna del omfattar planområdet en korridor som bara berör själva järnvägsmarken, ingen nyexploatering 
utöver järnvägens utbyggnad planeras inom aktuell detaljplan. Området beskrivs därför kortfattat. 

Topografi, befintliga konstruktioner 
Järnvägen passerar ett höjdområde på sträckan och går där i jord- och bergskärning. I övrigt går spåren i nivå med 
omkringliggande markytor eller på bank. Två passager passerar järnvägen, en bro vid Huvudstagatan samt en 
obevakad övergång för gång och cykeltrafik öster om bron. 

Längre österut, på delsträckan närmast Tomteboda, så går järnvägen på en hög bank med slänt ner mot norra sidan 
av järnvägen där parkeringsytor finns. Innan denna slänt tar vid så finns en betongklädd permanent 
spontkonstruktion längs med järnvägsspåren som tar upp höjdskillnaden eftersom bankslänt inte ryms. 

Jordlagerföljd och grundvatten
Längs med aktuell sträcka passerar järnvägen områden med berg i dagen eller ytnära berg dels väster om 
Huvudstagatan dels i östra delen vid Tomteboda. Öster om Huvudstagatan utgörs jordlagren av ett lerområde som 
överlagras med fyllning.  
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Figur 5 Jordartskarta (röd = berg eller berg med tunt jordtäcke, skrafferad ljusgul = fyllning på lera, ljusblå = morän)

6. Grundläggningsrekommendationer

6.1. Restriktioner för exploatering intill Trafikverkets skyddszon 

Grundläggning av nya gator och kvarter får inte påverka Trafikverkets konstruktioner negativt eller inkräkta på dess 
skyddszon. För grundläggning på en högre nivå än tunnelkonstruktionen så innebär det att laster inte får tillföras 
tunnelvägg. Byggnader bör pålas, om de inte grundläggs på berg, och uppfyllnader ska projekteras för att undvika 
sättningar och påhängslaster på TRVs pålar. För grundläggning på en lägre nivå än tunnelkonstruktionen innebär det 
att tunnelns grundläggning inte får undermineras.  

Vid pålning av kvarter kan det vara aktuellt med borrade pålar i närheten av järnvägstunneln för att minimera 
påverkan på tunnelns grundläggning och försvarspålningen. 

Se sektionsritningar tillhörande MURen för nivåer på färdigt golv på kvarter i relation till Trafikverkets 
konstruktioner. 

6.2. Delområde Väst 
Kvarter K 
Nivå för färdigt golv planeras till +10,9. 

Grundläggning kommer ske ovan grundvattenytan. 

Grundläggning rekommenderas ske med pålar.

Kvarter L
Nivå för färdigt golv planeras till +5,0. 

Grundläggningen sker under grundvattennivån och en temporär tätspont kommer krävas. För västra delen av 
kvarteret kommer bergschakt att krävas.
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Grundläggningen kommer vara blandad. I väster kan kvarteret grundläggas på berg, för östra delen rekommenderas 
kvarteret att grundläggas på pålar.  

Kvarter M 
Nivå för färdigt golv planeras till +5,0. 

Grundläggningen sker under grundvattennivån och en temporär tätspont kommer krävas. I centrala delar av 
kvarteret kommer bergschakt att krävas.

Grundläggningen kommer vara blandad. I väster och öster kan kvarteret grundläggas på pålar, centrala delen av 
kvarteret kan grundläggas på berg.  

Kvarter N 
Nivå färdigt golv planeras till +5,9. 

Grundläggningen sker under grundvattennivån och en temporär tätspont kommer krävas. Det finns risk för 
bergschakt i kvarterets östra del.

Grundläggning rekommenderas ske med pålar.

6.3. Delområde Mitt 
Kvarter A
Nivå för färdigt golv planeras till +14,3. 

Bergschakt är aktuellt för hela byggnaden.

Byggnaden grundläggs på berg. 

Kvarter B 
Nivå på färdigt golv i kvarter B planeras till +14,3. 

Grundläggningen utförs troligtvis ovan grundvattenytan, men vid höga grundvattennivåer finns det risk att 
schaktbotten för kvarteret är i grundvattennivån. Troligtvis kommer en temporär spont krävas mot Frösundaleden 
för schakt för kvarteret. 

Byggnaden rekommenderas grundläggas på pålar. På grund av befintliga vägbankar samt förekomst av block 
rekommenderas borrade pålar.

Kvarter C
Nivå på färdigt golv i kvarter C planeras till +19,3. 

Grundläggningen utförs ovan grundvattenytan. Troligtvis kommer en temporär spont krävas mot Gata 1 för schakt. 
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Byggnaden rekommenderas grundläggas på pålar. På grund av befintliga vägbankar samt förekomst av block 
rekommenderas borrade pålar. Vissa delar i södra delen av kvarter C kan eventuellt grundläggas direkt på berg. 

Hänsyn ska tas till befintlig dagvattentunnel i berg under kvarteret. Det måste kontrolleras att det finns tillräcklig 
bergtäckning ovan tunneln för att hantera laster från pålar. I annat fall kan detta bli styrande för kvarterets 
grundläggningspunkter i plan. 

I norra delen av kvarter C kommer uppfyllnader på ca 2,6 m krävas under kvarteret. Se avsnitt längre ned för 
åtgärder kring uppfyllnad under byggnad.

Kvarter D
Nivå på färdigt golv i kvarter D planeras till +17,3. 

Grundläggningen utförs ovan grundvattenytan.

Norra delen av kvarteret är belägen utanför befintlig vägbank, här kan grundläggning utföras på slagna pålar, 
grundläggning i befintlig vägbank rekommenderas utföras med borrade stålrörspålar. 

Uppfyllnad erfordras under norra delen av kvarteret med som mest ca 1,9 m. Se avsnitt längre ned för åtgärder 
kring uppfyllnad under byggnad.

Kvarter E 
Nivå på färdigt golv i kvarter E planeras till +15,9. 

Grundläggningen utförs ovan grundvattenytan.

Kvarteret rekommenderas grundläggas på pålar med undantag för östra delen där berget ligger ytligt och 
grundläggning kan ske på packad fyllning på berg. Befintlig vägbank skär centralt genom kvarteret, slagna pålar vara 
svåra att utföra genom vägbanken.

Uppfyllnad erfordras under kvarteret med som mest ca 1,8 m. Se avsnitt längre ned för åtgärder kring uppfyllnad 
under byggnad.

Kvarter F
Nivå på färdigt golv i kvarter F planeras till +15,9. 

Grundläggningen utförs ovan grundvattenytan.

Kvarteret rekommenderas grundläggas på slagna pålar. 

Uppfyllnad erfordras under kvarteret med ca 1,6 till 5 meter. Se avsnitt längre ned för åtgärder kring uppfyllnad 
under byggnad. 

Kvarter G
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Kvarter G, ett kontorskomplex med 7-9 våningsplan med parkeringsgarage, planeras överbrygga järnvägens 
betongtunnel. Lasterna från huset ska föras ner på ömse sida om tunneln. Nivå på färdigt golv i kvarter G planeras 
till +13,55/+12,0 på södra sidan om tunneln och +11,0 på norra sidan av tunneln. 

Grundläggningen utförs ovan grundvattenytan.

Kvarteret rekommenderas grundläggas på pålar. I södra delen av kvarteret finns ett område som är uppfyllt med 
stora block och sprängmassor. Massorna behöver antingen schaktas bort innan grundläggning eller så bör borrade 
pålar väljas som grundläggningsmetod.  Norra delen av kvarteret grundläggs delvis i befintlig järnvägsbank, här 
rekommenderas borrade pålar. 

Uppfyllnad erfordras under södra delen av kvarteret med ca 1,3 till 2,7 meter. Se avsnitt längre ned för åtgärder 
kring uppfyllnad under byggnad.

Uppfyllnader under byggnader B, C, D, E, F och G
Angivna nivåer på färdigt golv innebär att uppfyllnader krävs i varierande omfattning under kvarteren. Uppfyllnad 
bör utföras med pålningsbara massor.

För att inte riskera sättningar som orsakar påhängslaster på pålar samt, på sikt, skapar hålrum mellan pålad platta 
undergrund ska uppfyllnad projekteras med hänsyn till sättningsproblematik. I områden där det finns 
sammanhängande lager av lös lera måste uppfyllnader även projekteras med hänsyn till stabilitet. Detta gäller 
främst sydvästra delarna av kvarter D och E, kvarter F samt delen av kvarter G söder om järnvägen. Se även kapitel 
stabilitet för begränsningar i lastökningar på befintlig mark med hänsyn till totalstabiliteten.
 
Åtgärder för uppfyllnader kan vara en eller en kombination av åtgärder nedan:

 Utskiftning av sättningsbenägna jordar är ett alternativ där mäktigheterna är små och på ringa djup. 
 Lättfyllnad som hel eller delvis lastkompensation för att minimera lastökningen på befintlig mark 
 Tidig utläggning av uppfyllnad och överlast 
 Inblandningspelare (KC-pelare)

Kvarter I och H
Nivå på färdigt golv inom kvarter I och H planeras till +12,3. 

Inom kvarteren varierar grundläggningsförutsättningarna varför blandad grundläggning blir aktuellt. I västra delen 
kan grundläggning göras med packad fyllning på berg eller fast lagrad morän för att troligen övergå till pålning i den 
östra delen. 

Kvarter J
Nivå på färdigt golv i kvarter J planeras till +20,4.  

Bergschakt kommer krävas för norra delen av kvarteret.  
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Norra delen av byggnaden kan grundläggas med platta/sulor på packad fyllning på fast lagrad morän eller berg. 
Södra delen av byggnaden rekommenderas grundläggas på pålar för att undvika ojämna sättningar samt för att 
undvika att föra in last i Trafikverkets tunnelvägg. 

Lutande parken
Mellan kvarter F och kvarter G planeras en gata och torgyta. För att ta upp de stora höjdskillnaderna mellan 
omgivande mark och tunneltak anläggs en bred ramp. Uppfyllnadshöjden för rampen blir från ca 3 m vid gatan i 
söder upp till ca 11 m intill tunneln. I detta område är lermäktigheterna som störst ca 10 m. 
Här kommer robusta åtgärder att krävas ur både sättnings- och stabilitetssynpunkt. 
Möjliga tekniska lösningar är bankpålning där fyllnadshöjden är som störst. Inblandningspelare med tung fyllning 
eller i kombination med lättfyllning är möjlig när fyllnadshöjden och lermäktigheten avtar söderut. 

Norra trappan
För att hantera samma höjdskillnad fast på norra sidan av järnvägen mellan kvarter H och G anläggs trappor. 
Trapporna är sannolikt känsliga för ojämna sättningar varför en pålgrundläggning rekommenderas.

Parkgatan och gata 1 till 7
Parkgatan kommer att anläggas på tunneltaket och på skyddszonen. Grundläggning för skyddszon är pålad platta 
under ca 10 meter packad fyllning. Det bedöms inte nödvändigt med länkplattor mellan tunneltak och skyddszon. 

Gatorna 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 är tvärgator från Parkgatan vars grundläggning är relativt stum. Grundläggning för 
dessa gator ska projekteras så att det inte uppstår differenssättningar där de möter Parkgatan. Direkt söder om 
tunnelns skyddszon kommer temporära spår att anläggas, för vissa gator innebär det en sänkning av befintliga 
marknivåer och eventuellt har förekommande lös jord redan schaktas ur.

Uppfyllnader för gator ska projekteras så att inte sättningar uppstår på sikt samt att det inte föreligger risk för 
stabilitetsproblem, se även kapitel stabilitet för begränsningar i lastökningar på befintlig mark med hänsyn till 
totalstabilitet. Alternativ på tekniska lösningar anpassas till lokala förhållanden och storlek på uppfyllnad och kan 
vara en eller flera av följande alternativ; tidig utläggning, överlast, utskiftning, lättfyllnad, inblandningspelare och 
bankpålning. 
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7. Stabilitetsförhållanden jord
En detaljerad stabilitetsutredning för detaljplaneområdet samt angränsande områden vars stabilitet kan ha 
påverkan på planområdet har utförts. Stabiliteten för nuvarande och planerad situation har betraktats. 

Erforderliga totalsäkerhetsfaktorer har valts enligt IEGs Rapport 4:2010, se tabell nedan.

Figur 6. Utdrag ur IEGs rapport 4:2010, val av säkerhetsfaktorer

Beräkningsprogram
En stabilitetsanalys för respektive sektion har utförts i mjukvaruprogrammet Slope/W i GeoStudio 2016. 
Programmet beräknar säkerhetsfaktorer med avseende på skred och ras i slänter med jämviktsteorier i det vertikala 
planet. För denna analys har cirkulärcylindriska och sammansatta glidytor beräknats med Morgenstern-Price´s 
lamellmetod. Denna beräkningsmetod tar hänsyn till både moment och kraftjämvikt i beräkningen av 
säkerhetsfaktorer mot brott.  

7.1. Nuvarande situation
Kritiska slänter i nuvarande situation har valts ut med följande metodik;
En lutningsanalys har utförts över markytan i och 100 meter utanför planområdet. Underlag har varit en topografisk 
flygscanning. Se ritning G-09.1-101 till -103 för resultat från analysen. 

På nämnda ritningar har också områden med berg, morän och friktionsjord skrafferats in. Underlag till 
fastmarksområden har varit SGUs jordartskarta som har justerats med hjälp av utförda sonderingar inom området. 

Analysen visar att sammanhängande slänter med väsentlig lutning utgörs främst av väg- och järnvägsbankar eller är 
inom fastmarksområden. 

Tabell Val av rekommenderad s/ikerhetsfaktor 
Markanvändning 

Nyexploatering Befintl ig Annan mark 
aebyggel.se ooh 
anläggn ing 

Nybyggnation Pia nl.äggning 

Minst detaljerad Fe> 2 + Fe> 2 + 
översiktlig utredning ska F.,.> 1,5 F.,.> 1,5 
utredning utföras 

Ej tillämpbatt för 
denna rapporl Fe:? 1,7- 1,5 + Fe:? 1,7- 1,5 + Fe:? 1,6-1,4 + 

Delaljerad Foan• :? 1,5-1,4 Fkomb :? 1,5-1,3 F.,,mb :i: 1,4-1,3 
utredning F• :? 1,3 (sand) F• ;? 1,3 (sand) F• ;? 1,3 (sand) 

<» 
<::: 

Ej tillämpbarl för Fe:? 1,5-1,4 + Fe:? 1,4-1 ,3 + Fe:? 1,3-1,2 + c 
E Fördjupad denna rappott F.,.,,0 :i: 1,4-1,3 F,,_:? 1,3-1,2 F.,mb:?: 1,2 Q 

i utredning F• :i: 1,3 (sand) F• :? 1,3 (sand) F• :? 1,2 (sand) ..c 
~ Under ., 

förutsättning att il! 
,gJ reslrikfioner 
t= införs 

Dimensionering Beroende på Stabilitetsforbattrande ålgärd enligt 
<» utförs enligl TD ulredningsnivå, Fe kap 4 .5 .2 .4 alternativt TD"Slänter <::: 
"C "Slänter och ocn F"'""' enligt OCh bankar" I TK Geo .'!! 
-"" bankar" tabellvärde ovan 
-91. alternativt TK 
~ Geo 
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Därefter har en värdering utförts för vilka slänter som bedöms ha tillfredsställande stabilitet alternativt inte har 
påverkan på detaljplaneområdet. Gränsdragningen har varit följande:
 

 Slänter som är lika med eller flackare än 1:1,5 i fastmark 
 Lutningar brantare än 1:1,5 i berg. Detta hanteras under kapitel Stabilitetsförhållanden berg. 
 Slänter och konstruktioner grundlagda på fastmark, exempelvis stödmurar och vingmurar till broar, 

vägbankar.
 Slänter utanför planområdet som inte sluttar mot planområdet
 Slänter utanför planområdet där undergrunden utgörs av morän eller berg och där slänthöjden är mindre 

än släntfotens avstånd till planområdesgränsen. 
 Slänter utanför planområdet där undergrunden utgörs av lera och där slänthöjden är mindre än 5 ggr 

släntfotens avstånd till planområdesgränsen. 

Analysen visar att det finns områden i befintliga väg- och järnvägsslänter där lutningen är över 1:1,5 lokalt. Dessa 
slänter har synats okulärt och bedöms inte vara så branta som analysen säger. Under besiktningen så identifierades 
inte heller några lösa stenar och block på slänterna. Det fanns inte heller några skredtecken. 

Lutningsanalysen visar att en stor del av området lutar 1:10 eller flackare. En generell sektion har beräknats med 
lutningen 1:10 med trafiklast på markytan där skjuvhållfastheten successivt har justerats tills erforderlig 
säkerhetsfaktor har uppnåtts. Denna beräkning visar att om skjuvhållfastheten är över 9 kPa och markytan lutar 
1:10 eller flackare så är stabiliteten tillfredsställande. Härledda värden i MURen visar att enstaka prover inom ett 
fåtal borrhål har uppvisat skjuvhållfasthet på ≤9 kPa. Det bedöms därför som att släntlutningar ≤1:10 inom denna 
utredning inte utgör någon stabilitetsrisk. 

Därefter har fyra slänter identifierats som relevanta att kontrollera. Dessa är belägna inom delområde Mitt. 
Beräkningssektioner genom slänterna har markerats på ritning G-09.1-102. 

Jordslänter

Oskarsrogatan 1 -Sektion A  
Stabilitetsberäkningar för sektion A har utförts för två slänter, Slänt 1 och Slänt 2, som bildas på respektive sida av 
banken som ligger centrerat i sektionen, se figur 7.

I sektion A ligger befintlig marknivå som högst på nivå +17,5 och där har fyllnadslagret sin största mäktighet på ca 3 
m. Släntfoten för Slänt 1 är på nivå +14 och Slänt 2 nivå +15. Leran varierar i tjocklek med sin största mäktighet om 
ca 2 m. Ett moränlager på ca 0,5–2 m överlagrar berget. Berget påträffas på ca nivå +9, förutom under banken där 
berget kommer upp med en högsta nivå på ca +13. 

För beräkningar, se bilaga 1.
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Figur 7. Principbild med jordlagerföljd för beräkningssektion A

Befintlig järnvägsbank -Sektion B 
Se Figur 8 för topografi och jordlagerföljd under befintlig järnvägsbank där höjdskillnaden och lermäktigheten är 
som störst. Marknivån vid överkant bank är ca +14 och faller till nivå +11,5 vid bankens högra sida och +10,5 på dess 
vänstra. Fyllningen har en tjocklek mellan 0,5–2 m. Under fyllningen är ett omfattande lerlager med en tjocklek på 
ca 8 m som underlagras av ca 1,5 m morän. Berget påträffas på nivå +0,5. 

Figur 8. Principbild med jordlagerföljd för beräkningssektion B

Stabiliteten för befintlig järnvägsanläggning kontrolleras av Trafikverket. 

Huvudstafältet -Sektion C 
Huvudstafältet sluttar svagt norrut, sektion C har tagits genom det partiet som lutar kraftigast samt där 
lermäktigheten är stor. 

Befintlig marknivå är ca +13 uppe på släntens krön och på nivå +11 vid släntfoten. Jordlagerföljden för sektion C 
består överst av ca 2 m fyllnadsmaterial, som tunnas ut mot ca 0,5 m tjocklek. Fyllningen underlagras av torrskorpa 
som är ca 2 m tjock och därefter lera på ca 2–3 m. Moränen som tar vid innan berget varierar i tjocklek mellan ca 2–
3 m, se Figur 9. Berg påträffas på ca nivå +2,5 och sluttar uppåt mot nivå +4,5 vid släntens fot. 

För beräkningar, se bilaga 1.

Slänt 1 

Fyllning 

Morän 
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Figur 9. Principbild med jordlagerföljd för beräkningssektion C

Storgatan -Sektion D 
Sektionen har valts på det stället där nivåskillnaden på befintlig mark är som högst samt där det finns risk att delar 
av vägbanken inte ligger på fastmark. 

Storgatan är på nivå ca +26,5 i läge för sektionen, marknivån faller mot släntfot på nivå +12. Jordlagerföljden består 
främst av fyllning, med en största mäktighet på 9 m. Ett tunnare lager torrskorpelera påträffas i slänten, om ca 1 m. 
Moränskiktet med en tjocklek på ca 0,5–1,5 m överlagrar berget, se Figur 10 nedan. Berget faller från nivå ca +20 till 
nivå ca +10. 

I beräkningarna har en trafiklast på 20 kPa placerats uppe på vägbanken. För beräkningar, se bilaga 1.

Figur 10. Principbild med jordlagerföljd för beräkningssektion D

Resultat stabilitet befintlig situation

Tabell 1: Resultat Slope beräkningar befintlig situation

Fall Fc Fkomb

Sektion A Slänt 1 1,5 1,5 
Sektion A Slänt 2 2,1 2,0 
Sektion C 2,8 2,5
Sektion D 1,5 1,5

20E19 

Jb2 •13.1 

Fyllning 

---t-HJ------t-----------tt,l+SkOl"pa---------------------------

Lera 

Morän 

Fyllning 



PM GEOTEKNIK Sida 24(32)

Uppdragsnamn Uppdragsnummer

Mälarbanan DP, Solna 40310
Upprättat av Ort, datum Dokumentnummer

NALA/LOLA Stockholm, 2022-04-29 PM-G02

Säkerhet mot ras och skred för befintliga slänter inom detaljplaneområdet samt för slänter utanför området som 
kan ha påverkan på detaljplaneområdet anses som tillfredställande. 

7.2. Planerad situation 
Delområde Väst
För delområde väst kommer marginella förändringar av befintliga marknivåer ska för planerade lokalgator, dessa 
bedöms kunna utföras utan att nuvarande stabilitetsförhållanden påverkas. Grundläggning av nya kvarter och 
konstruktioner kommer att utföras på pålar där de underlagras av lera. 

Trafikverkets trågkonstruktion kommer dock innebära en avlastning inom området och ge förändrad lastsituation. 
När tråget underlagras av lera ska projektering utföras för att säkerställa att inga glidytor kan slå upp under tråget, 
enligt Figur 11 nedan. Ritning G-10.1-301 visar vilket område där detta är aktuellt. 

Figur 11. Principbild med en potentiell glidyta mot planerat tråg 

Delområde Mitt
Stora uppfyllnader planeras utföras inom delområde Mitt. En jämförelse mellan planerade och nuvarande 
marknivåer har utförts och redovisas i ritning G-10.1-202. Centralt genom delområde Mitt skär Trafikverkets 
tunnelkonstruktion. Denna kommer att pålas och innebär ingen tillförd belastning på markytan. I västra delen av 
område Mitt kommer tunneln att gå i skärning vilket innebär en sänkning av marknivåerna i läge för tunneln och 
förändrad stabilitetssituation. 
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En kartering av bedömd lermäktighet i delområde Mitt har utförts och redovisas också på ritning G-10.1-202. Vid 
tolkning av lermäktighet har endast lös lera beaktats, torrskorpelera har inte inkluderats.   

Stabiliteten har kontrollerats i sektioner redovisade på ritning G-10.1-202. Sektionerna har valts för att vara 
representativa inom ett område med likartad topografi och geoteknik. Det har förutsatts att uppfyllnader utförs 
med tung fyllning och utan markförstärkningar. Då sektionerna är tagna genom väg har en trafiklast på 20 kPa 
placerats på ogynnsamt ställe.

Se beskrivning av beaktade sektioner nedan samt resultat av utförd beräkning i bilaga 2. 

Sektion E1
Sektion E1 har en högsta befintlig marknivå på +17,5 vid den gamla vägbankens krön. Jordprofilen består av fyllning 
med en största mäktighet om 3 m vid banken. Leran har en varierande tjocklek på 1–3 m. Moränens tjocklek 
varierar mellan 0,5–2 m. Berget ligger på ca nivå +10 och sluttar mot nivå +7 under tunneln.  

För planerat skede ska en uppfyllnad utföras. Dess högsta nivå ligger på +20 på planerad tunnel och faller mot nivå 
+18, se Figur 12.

Uppfyllnaden mot tunneln har ej beräknats med glidyteberäkningar eftersom tunneln är grundlagd på fastmark. För 
beräkningar se bilaga 2.

Figur 12. Principbild med jordlagerföljd för beräkningssektion E1

Sektion E2
Sektion E2 ligger i 90o vinkel från sektion E1 och är tagen genom planerad gata och byggnader i kvarter E. Den 
planerade utfyllnaden mot kvarter E är på nivå +20,5. Den nu befintliga marken ligger på nivå +16 utanför kvarteret 
och på nivå +16 till +14 under kvarteret. Under fyllningen finns ett tunnare lager torrskorpa på ca 0,5–1,5 m. I 
sektionens vänstra del, under gatan, påträffas lera under torrskorpan, om ca 2 m. Moränen varierar i tjocklek 
mellan 1,5–3,5 m. Berget ligger på nivå +11.  

För beräkningar se bilaga 2.

Ny utfyllnad 

Fyllning 

Lera 

Morän 
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Figur 13. Principbild med jordlagerföljd för beräkningssektion E2

Sektion F
Sektion F är tagen genom planerat kvarter. Nuvarande marknivå för sektion F ligger på ca nivå +13,5 och sluttar ned 
mot planerad tunnel mot nivå +12. Fyllningen har en tjocklek på ca 1,5 m, torrskorpan är ca 2 m tjock och tunnas ut 
mot 0,5 m. Leran har en omfattning om ca 2 m och även moränen ca 2 m. Berget ligger på ca nivå +6. Se Figur 14. 
För fullständiga beräkningar se bilaga 2. 

Den planerade utfyllnaden under kvarteret ligger på nivå +16,5 och nivån ovan tunneln +21,5. 

Figur 14. Principbild med jordlagerföljd för beräkningssektion F

Sektion G
Vid sektion G ligger befintlig markyta på ca nivå +13 och lutar ner mot nivå +10,5 mot planerad tunnel. Det 
befintliga fyllnadslagret har en varierande tjocklek mellan 0,5–2,5 m. Leran ökar i mäktighet mot tunneln från ca 2,5 
m till 9 m i läge för tunneln. Berget sluttar från nivå +2 vid sektionens vänstra sida till -2 under tunneln. 

För slutskedet är en uppfyllnad planerad, se Figur 15. Den nya utfyllnaden lutar svagt uppåt mot tunneln från ca 
+16,5 till +22 ovan tunneln. 

För beräkningar se bilaga 2.

Figur 15. Principbild med jordlagerföljd för beräkningssektion G
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Resultat stabilitet planerad situation

Tabell 2: Resultat Slope beräkningar planerad situation

Fall Fc Fkomb

Sektion E1 2,3 2,3
Sektion E2 <1,5 <1,4
Sektion F 0,9 0,8
Sektion G 1,1 1,1

Stabilitetsberäkningar visar att planerade förändringar av marknivå innebär att erforderlig säkerhetsfaktor ej 
uppnås i Sektion E2, F och G. Beräkningarna har översatts till plan som redovisar behov av geotekniska åtgärder, se 
ritning G-10.1-302. På planen har det markerats vilka områden som kräver geoteknisk åtgärd i fortsatt projektering 
med avseende på ras och skred. Med åtgärd avses markförstärkning eller lastreducering om inte annat kan påvisas 
med en fördjupad stabilitetsutredning. 

På grund av områdets storlek så kan lastökningar på markytan hamna på pådrivande respektive mothållande sida i 
en glidyteberäkning beroende på hur lastsituationen runt omkring ser ut och vilka åtgärder som vidtas. Eventuella 
åtgärder kan antingen vara markförstärkande, som inblandningspelare, eller lastreducerande, som lättfyllnad. Val 
av förstärkning får påverkan på intilliggande oförstärkta uppfyllnader. Teknisk lösning för förstärkning kommer ej 
väljas i detta skede.

För att marken ska anses som lämplig för planerad bebyggelse, med avseende på ras och skredrisk, behöver 
åtgärder vidtas inom markerade områden. 

Delområde Öst
I delområde Öst kommer befintlig bank att breddas inom den så kallade Metkroken. I övrigt kommer inga 
förändringar av nuvarande marknivåer eller lastförutsättningar att ske. 
Breddningen vid Metkroken innebär en höjning av befintliga marknivåer, undergrunden utgörs av berg på del av 
sträckan samt friktionsjord och lera på en del av sträckan. Förstärkning av denna breddning kommer att utföras 
med konstruktioner enligt Figur 16 och 17 nedan, underlag har erhållits från TRV. Förstärkningen ansluter till den 
redan installerade permanenta sponten nämnd under kap 5.4. 
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Figur 16. Breddning av järnvägsområde i ”Metkroken”. Principlösning för när spåren går på undergrund av friktionsjord/lera 

Figur 17. Breddning av järnvägsområde i ”Metkroken”. Principlösning för när spåren går på undergrund av berg 

Åtgärderna anses som lämpliga. Risk för ras eller skred föreligger ej om åtgärder vidtas som säkerställer stabiliteten.  
Området har markerats i plan G-10.1-303.
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8. Stabilitetsförhållanden berg
8.1. Befintlig situation
Befintliga naturliga bergslänter och bergskärningar inom detaljplaneområdet har markerats på ritning G-10.1-102 
och -103. Slänterna beskrivs nedan

Bergskärning 1, 2, 3 och 4 
Bergskärningarna är mot Trafikverkets anläggning, dessa kontrolleras regelbundet av Trafikverket och förutsätts 
vara stabila samt fria från lösa stenar och block.

Bergslänt 5, 6 och 7 besiktigades okulärt 2022-04-26. 

Bergslänt 5 tangerar planområdets södra gräns och utgörs av både naturligt rundade hällar och skarpa naturliga 
branter samt sprängda skärningar. Inga lösa block eller stenar förekommer i detaljplanegränsens direkta närhet 
eller inom område som kan påverka detaljplanen, se bild 1.

 
Bild 1. Bergslänt 5 fotograferad vid platsbesök 2022-04-26. Del av slänten som är belägen inom detaljplanegräns

I samma bergslänt men längre bort från detaljplanegränsen förekommer ogynnsamma sprickor och kilade block, se 
bild 2. Det förekommer mycket växtlighet i form av buskar och träd i 
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bergslänten. Denna del av slänten är belägen i ett skogsområde, nedanför släntfot förekommer tät vegetation och 
våtmark. 

Bild 2. Bergslänt 5 fotograferad vid platsbesök 2022-04-26. Mycket växtlighet, ogynnsamma sprickplan och kilade block.

Bergsslänt 6 är belägen inom skogsmark och ytan är en naturligt rundad häll. Inga lösa block eller stenar 
förekommer, se bild 3 nedan.

Bild 3. Bergslänt 6 fotograferad vid platsbesök 2022-04-26. 
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Bergslänt 7 är belägen intill parkmark och gångbana. Området är relativt stort med flertalet synliga bergslänter och 
berg i dagen. Slänterna utgörs delvis av naturligt rundade hällar samt berskärningar. Inga lösa block eller stenar 
kunde identifieras, se bild 4 och 5.

Bild 4. Bergslänt 7 fotograferad vid platsbesök 2022-04-26. 

Bild 5. Bergslänt 7 fotograferad vid platsbesök 2022-04-26. 
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Det konstaterades att befintliga bergslänter inte är riskområden med avseende på ras- och blockutfall inom 
planområdet i deras nuvarande utformning. De riskabla partier som identifierades i slänt 6 anses inte påverka 
planområdet, de är dessutom belägna på en plats där människor sällan vistas.

8.2. Planerad situation

Planerade marknivåer kommer inte innebära schaktning i bergslänt 5. Intill slänten kommer det dock att anläggas 
lokalgator med trottoarer. Marknivåerna vid släntfot höjs och slänthöjden minskar. Eftersom lastsituationen 
därmed förbättras bedöms bergslänt 5 vara säker med avseende på stabilitet, ras- och blockutfall i planerad 
situation. 

Nya marknivåer innebär att bergschakt kommer att utföras i bergslänt 6 och 7. Vid detaljprojektering av 
bergschakten bör stabiliteten i första hand säkerställas genom att skapa en naturligt stabil slänt i samråd med 
bergsakkunnig. Det kan dock bli nödvändigt att säkra slänternas stabilitet genom att förankra enstaka block genom 
så kallad selektiv bultning.  Områdena har markerats i åtgärdsplan G-10.1-303 för att en bergteknisk åtgärd krävs i 
fortsatt projektering. Med bergteknisk åtgärd avses förstärkning om inte annat kan påvisas i en fördjupad 
utredning. 
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1. Bakgrund och syfte
Tågsträckan mellan Tomteboda och Kallhäll, en del av Mälarbanan, 
är en av landets mest trafikerade. Spåren används maximalt i 
rusningstid vilket gör att trängsel och förseningar är vanliga. 
För att möjliggöra ökad turtäthet, förbättra framkomligheten och 
pålitligheten bygger Trafikverket ut Mälarbanan från två till fyra 
spår. Pendeltågstrafiken får egna spår och kan utöka turtätheten 
samtidigt som framkomligheten för fjärr- och regionaltåg ökar.

Trafikverket fram en järnvägsplan och Solna stad en detaljplan längs 
den aktuella sträckan.

Trafikverket och Solna stad har i samband med projektet avtalat 
om att delar av Mälarbanan genom Solna ska förlägga i tunnel för 
att möjliggöra ny exploatering i Huvudsta, vilket denna detaljplan 
möjliggör. Dessutom ska en ny station för pendeltågen anläggas i 
Huvudsta. 

Intunnlingen minskar järnvägens barriäreffekt och stärker 
kopplingarna mellan Skytteholm och Huvudsta. Intunnlingen 
möjliggör exploatering av bostäder och verksamheter samtidigt som 
nya mötesplatser skapas och nya kopplingar för gång-, cykel- och 
biltrafik skapas.

Detaljplanen omfattar även exploatering av kontor längs järnvägen 
på sträckan mellan Frösundaleden och Sundbyberg.

Detaljplanen var ute på samråd under våren 2021. 

Iterio har fått i uppdrag av Solna stad att utreda trafik- och 
gatukonsekvenser kopplade till den nya detaljplanen.

iterio 
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2. Planeringsförutsättningar

2.1. Översiktsplan

Solnas kommunfullmäktige antog 2016 en ny översiktsplan med 
sikte på 2030. Solna växer och målet är att bygga sammanhållna, 
levande och trygga stadsmiljöer som förenar innerstadens 
promenadstad med närheten till natur. 

Solna business park pekas ut som ett område med bra 
utvecklingspotential och goda kommunikationer. Arbetsplatser kan 
kompletteras med bostadsbebyggelse för att skapa en tryggare miljö 
och en mer sammanhållen stad. 

Huvudsta pekas ut som ett av Solnas stora utvecklingsområden 
med potential för både bostadsbebyggelse och arbetsplatser. 
Huvudstaleden föreslogs i planen att förläggas i tunnel, men detta 
togs bort i en aktualitetsförklaring 2020.

2.2. Cykelplan för Solna stad

Solnas cykelplan antogs 2016 och aktualiserades 2020. Planen 
understödjer översiktsplanens ambitioner att det ska vara möjligt 
att gå och cykla i hela staden. Syftet med planen är att skapa 
förutsättningar för ett cykelnät som gör det attraktivt att välja 
cykeln som transportmedel. Stadens viktigaste länkar är uppdelade 
i regionala cykelstråk respektive huvudcykelstråk. De regionala 
cykelstråken ska följa de mått och standarder beskrivna i Stockholms 
regionala cykelplan och huvudstråken ska följa rekommendationer i 
GCM-handboken.

Tabell 1  Bredder på dubbelriktat gång- och cykelstråk i Solna
Dubbelriktad gång- och cykelbana
Regionalt stråk minsta mått 4,3 m (1,8 m gång, 2,5 m cykel)
Regionalt stråk god standard 5,3 m (1,8 m gång, 3,5 m cykel)
Huvudcykelstråk, separerat ≥ 5,1 m (1,8 m gång, 0,3 m 

skyddszon, 2,25 - 3 m cykel)
Huvudcykelstråk, oseparerat 3 - 4 m 

2.3. Parkeringsnorm

Solna stads parkeringsnorm antogs 2014 och utvecklades under 
2021. Parkeringsnormen ligger till grund för dimensioneringen av 
parkering för bil och cykel vid detaljplanering och bygglovsgivning 
av nybyggnads- samt ombyggnadsprojekt. Normen anger stadens 
minimikrav avseende antalet platser och dimensionering, samt utgår 
från vilken typ av bostad eller verksamhet som planeras i förhållande 
till närheten till kollektivtrafik. Kravet på parkeringsplatser för bil 
kan minskas om mobilitetsåtgärder genomförs.

2.4. Riktlinjer för infartsparkering

Region Stockholm har tagit fram riktlinjer för infartsparkering 
gällande bil och cykel. Enligt riktlinjerna finns inget behov av 
infartsparkering för bil i Solna. När det kommer till cykelparkering 
vid en spårtrafikstation, terminal eller bytespunkt gäller riktlinjen 
30-40 cykelparkeringsplatser per 100 påstigande per dygn. För en 
hållplats i områden med täta hållplatslägen gäller riktlinjen 10-20 
cykelparkeringsplatser per 100 påstigande per dygn.
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2.5. Närliggande projekt och planer

Huvudstaleden/Frösundaleden

Staden planerar att på sikt omvandlas lederna till en sammanhängande 
stadsgata med gång- och cykelbanor på var sida om gatan samt ny 
koppling till Storgatan och Tritonvägen.
Solna business park

Solna business park ska utvecklas med cirka 35 000 kvadratmeter 
bostäder och cirka 140 000 kvadratmeter lokaler för handel, 
restauranger och annan kommersiell service (illustrerat i Figur 1). 
I projektet ingår även en förskola och LSS-boende. Staden har som 
vision att området ska bli mer levande och stadsmässigt med en 
kombination av både arbetsplatser och bostäder. Projektet bidrar till 
medfinansieringen av Mälarbanans utbyggnad. Planförslaget fanns 
ute på samråd under hösten 2020.

Det pågår även en plan för kontor och centrumändamål för 
fastigheteten Sliparen 1 m.fl.. Planförslaget fanns ute på samråd 
under sommaren 2021.
Mälarbanan Sundbyberg

I samband med att Mälarbanan byggs ut förläggs sträckan genom 
Sundbybergs centrum i tunnel. Barriäreffekten som spåren tidigare 
haft försvinner och området ovanpå tunneln kan utvecklas till en 
ny stadskärna. Sundbyberg har tagit fram ett planprogram som 
antogs av kommunfullmäktige 2018 och som beskriver inriktningen 
för hur området på och kring den nya tunneln ska utvecklas. Den 
nya pendeltågsstationen flyttas söderut och får en ny uppgång 
vid Solna business park. Detaljplanen var ute på samråd under 
2019, järnvägsplanen var ute på granskning under 2020 med en 
kompletterande granskning våren 2021.

Tunnelbana till Arenastaden via Hagalund

Tunnelbanan ska förlängas från Odenplan till Arenastaden och 
kommer även få en ny station i södra Hagalund. Stationen kommer 
att få två uppgångar, en i Hagalunds industriområde och en norr 
om Solnavägen i höjd med Sundbybergsvägen. Detaljplanen för 
utbyggnaden antogs 2019 och enligt tidsplan påbörjas bygget 2020 
och ska vara färdigställt under 2028.

Figur 1  Flygvy över planerad bebyggelse i Solna business park av 
AIX arkitekter och Tengboms. Tagen från planbeskrivning Yrket och 
Fräsaren m.fl..
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Kv. Albygård m.fl.

Detaljplanen för del av kvarteret Albygård m.fl. innebär en etablering 
med cirka 70 nya bostäder och en utvekling av befintlig lågdel mot 
Huvudstagatan med lokaler samt parkeringsgarage. En ny gång- 
och cykelväg möjliggörs längs med södra delen av planområdet. 
Projektet innebär en upprustning av miljön inom kvarteret samt en 
utveckling av Huvudstagatan. Detaljplanen fanns ute på samråd 
under januari/februari 2022.
Turkosen 1

Förslag till detaljplan omfattar cirka 70 - 80 nya bostäder i ny 
bebyggelse mot Huvudstagatan. Inom projektet planeras även 
LSS-bostäder. Förslaget innebär att befintliga byggnader mot 
Huvudstagatan som idag inrymmer en vårdcentral och ett bad rivs. 
Samråd genomfördes under våren 2022.
Hagalund 4:10

Som ett led i att  utveckla Solnavägen till en tät stadsgata planerar 
Solna Stad att bygga bostäder och företagslokaler längs med gatan. 
Planförslaget syftar till att etablera ett torg mellan Solnavägen och 
tunnelbanans biljetthall, söder om torget föreslås ett högt kontorshus. 
I den norra delen av planområdet planeras två bostadskvarter med 
cirka 600 lägenheter. Lokaler för centrumändamål planeras till 
samtliga bottenvåningar. Detaljplanen vann laga kraft i maj 2022.
Kv. Albydal m.fl.

Förslag till detaljplan omfattar cirka 60 000 kvm verksamhetslokaler, 
främst kontor men även publika bottenvåningar längs Solnavägen. 
Bebyggelsen planeras mitt emot kommande tunnelbaneuppgång i 
södra Hagalund. Detaljplanearbetet påbörjades under 2018.
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3. Nulägesanalys
Planområdet ligger längs järnvägen mellan Tomteboda och 
Sundbyberg. Järnvägen är en del av Mälarbanan som byggs ut 
mellan Tomteboda och Kallhäll. 

3.1. Området

Områdets är tätbebyggt med varierande innehåll, allt från bostäder 
till arbetsplatser, service, skolor samt idrotts- och rekreationsytor.

Området ligger centralt i kommunen, nära Sundbyberg,  Huvudsta och 
Solna centrum. Samtliga är noder för handel och kollektivtrafik med 
närhet till tätbebyggda bostadsområden. Större arbetsplatsområden 
hittas framförallt i Solna business park, runt Sundbybergs centrum, 
vid Solna strand och i Solna centrum. 

Möjlighet till rekreation finns på Huvudstafältet som ligger i 
direkt anslutning till delar av området. I närområdet finns även 
Skytteholmsfältet, Solnahallen och Skytteholms IP som erbjuder 
idrottsmöjligheter, ungdomsverksamheter och rekreation.

Det finns tre skolor (IES Solna, Tallbackaskolan och 
Granbackaskolan) i Huvudsta/Västra skogen, samt två skolor 
(Råsundaskolan och Ekensbergsskolan) norr om Frösundaleden vid 
Skytteholms IP. Förskolor finns bland annat på Huvudstafältet och 
vid Skytteholmsfältet.

Figur 2  Entrén till Skytteholmsparken och gång- och cykelstråket 
mot Solna centrum.

Figur 3  Huvudstafältet med en fullstor fotbollsplan, sett från 
Storgatan.
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Figur 4  Målpunkter i Solna och Sundbyberg kring Mälarbanans planområde.
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Det planskilda gångvägnätet i Huvudsta är framkomligt men kan 
upplevas som mindre orienterbart och otryggt. Gångbanorna utmed 
gatorna är smala, bebyggelsen vänder sig från gatorna och det finns 
få målpunkter längs med gatorna.

Tillgängligheten mellan gångstråk på olika nivåer brister ofta, i vissa 
fall saknas koppling helt och i andra finns endast trappor mellan 
stråken.
Tomteboda

I området går gångvägnätet separerat utmed gatorna eller i blandtrafik 
på lågtrafikerade gator. Det finns en gång- och cykelkoppling 
mellan Solnavägen och Bolstomtavägen som går planskilt förbi 
spårområdet.

3.2. Gångstråk 

Gångstråken har varierande karaktär. Området kring Huvudsta 
är mer trafikseparerat medan området kring Solna business park 
mestadels består utav gångbanor utmed vägnätet.  
Solna business park

I Solna business park går gångvägnätet till största del utmed 
vägnätet. Kopplingarna till och från Sundbybergs centrum har bra 
standard medan övriga stråk och tvärförbindelser kan upplevas 
mindre orienterbara och till viss del underdimensionerade. 
Stenhöga

Gångstråken följer vägnätet i Stenhöga och har generellt 
bra standard. Kopplingen till Sundbybergs centrum är bitvis 
underdimensionerad sett till flödet, främst vad gäller gångvägnätet 
kring korsningspunkten med Ekensbergsvägen.
Huvudstafältet

Huvudsta med omnejd är ett trafikseparerat område. Det principiella 
gångvägnätet går genom parker och bostadsområden på en lägre 
nivå än bilvägnätet. Trafikseparering ökar trafiksäkerheten men 
kan upplevas som otryggt under dygnets mörka timmar. Även om 
gångbanor finns utmed nästan alla gator är parkstråken ofta det 
genaste sättet att ta sig runt i området.

Parkstråken är oseparerade, asfalterade gång- och cykelbanor så 
när som trädallén genom Huvudstafältet som är separerat med en 
målad linje. Stråken kan bitvis upplevas underdimensionerade och 
eftersom separering från cykel saknas kan konflikter mellan gång- 
och cykeltrafikanter uppstå. 

Figur 5  Gångstråk från Storgatan ner mot Oskarsrogatan innan 
Storgatan svänger söderut.
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Figur 6  Gångstråk i och i anslutning till Mälarbanans planområde.
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Figur 7  Oseparerat gång- och cykelstråk utmed Mälarbanans 
norra sida. 

Figur 8  Plankorsning för gång- och cykeltrafik öster om 
Huvudstabron.

Figur 9  Separerat gång- och cykelstråket utmed Frösundaleden.

Figur 10  Gång- och cykelstråket genom Huvudstafältet  
är ett regionalt cykelstråk, Sundbybergsstråket. 
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Figur 11  Gång- och cykelbro över järnvägsspår som förbinder 
området Ingenting med Solnavägen.

Figur 13  Smala gångbanor utmed Ekenbergsvägen på bron över 
spåren. Cykelinfrastruktur saknas.

Figur 12  Separerat gång- och cykelstråk utmed 
Ekenbergsvägen är underdimensionerat. 

Figur 14  Oseparerat gång- och cykelstråk på 
Huvudstabron.
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3.3. Cykelstråk

Det finns ett flertal regionala- och huvudcykelstråk utpekade i 
Cykelplan för Solna stad som korsar utredningsområdet. Standarden 
på cykelstråken varierar och cykelplanen redovisar brister på 
respektive stråk. Framförallt noteras att korsningspunkter ofta 
brister i framkomlighet för cykeltrafikanter.
Regionala stråk

De regionala stråken går till stor del på separerade gång- och 
cykelbanor. De uppnår inte god standard1 gällande bredder för 
regionala stråk. De går delvis genom parker vilket påverkar 
orienterbarheten, framkomligheten och tryggheten på stråket. 

Bällstastråket utmed Ekensbergsvägen är underdimensionerat och 
saknar cykelinfrastruktur på bron över järnvägsspåren. Vidare är 
kopplingen ogen för de som cyklar mellan västra Sundbyberg och 
södra Solna.

Sundbybergsstråket går till stor del på separerade gång- och 
cykelbanor och är bitvis underdimensionerat, men håller generellt 
en ok standard. Stråket har en ogen koppling mellan Gränsgatan och 
Huvudstafältet.

Huvudstastråket och Solnastråket är bitvis underdimensionerade 
men håller generellt en ok standard.
Huvudcykelstråk

Huvudstråken ska koppla ihop målpunkter inom kommunen. De går 
till stor del genom parker och bostadsområden, är generellt smala 
och saknar separering mellan gående och cyklister. 

1 Regional cykelplan för Stockholms län (2014)

Figur 15  Gång- och huvudcykelstråk utmed 
Mälarbanans södra sida.

Huvudcykelstråk 1 går genom planområdet söder om spåren, delvis 
i blandtrafik och delvis på en separerad gång- och cykelbana. 

Huvudcykelstråk 3 korsar spåren och går genom planområdet på en 
oseparerad gång- och cykelbana.

Huvudcykelstråk 4 går framförallt i blandtrafik genom Solna 
business park och i övrigt på en oseparerad gång- och cykelbana. 
En genare sträckning utmed spåren i Solna business park är utpekad 
som en saknad länk vilket skulle öka genheten på stråket mellan 
Huvudsta och Solna business park.

Huvudcykelstråk 7 går via Huvudstabron som korsar spåren och 
planområdet. 
Lokala stråk

Det finns ett finmaskigt nät av cykelstråk som täcker hela området 
och dess målpunkter. De lokala cykelstråken varierar i utformningen. 
De går både i blandtrafik 
och på gemensamma 
gång- och cykelbanor. De 
är i mångt och mycket 
ogena och brister ofta i  
orienterbarhet.
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Figur 16  Cykelstråk så som de är utpekade i Solnas cykelplan.
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Lokalbusslinjerna går i kvartstrafik under högtrafik och 
halvtimmestrafik under lågtrafik. Stombussar, tvärbana och 
tunnelbanan har en turtäthet om 7 minuter under högtrafik och ca 10 
minuter under lågtrafik.
Tillgänglighet

Planområdet har idag en god kollektivtrafikförsörjning utifrån 
Trafikförvaltningens riktlinjer2. Enligt riktlinjerna ska närmaste 
hållplats finnas inom 500 meter verklig gångsträcka och för 
närmaste hållplats för stomtrafik är maximal gångsträcka 900 
meter. Fågelvägen kan det översättas till ett radiellt avstånd om 400 
respektive 700 meter. 

Till områdets stomtrafik räknas pendeltågsstationen i Sundbyberg, 
tunnelbanans stationer i Solna centrum, Huvudsta och Sundbyberg, 
tvärbanans stationer i Solna centrum Solna business park och 
Sundbyberg samt stombussarnas hållplatser längs Frösundaleden och 
Huvudstaleden. Alla ligger inom 900 meter från detaljplaneområdet.

Lokala busshållplatser på t.ex. Ankdammsgatan, Storgatan, 
Frösundaleden, Gränsgatan, Landsvägen, Svetsarvägen och i 
centrala Sundbyberg ligger alla inom ett maximalt avstånd om 500 
meter från planområdet.

2 RIPLAN - Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län

3.4. Kollektivtrafik

Kollektivtrafiknätet i området är väl utbyggt med pendeltåg, 
tunnelbana, tvärbana, stombussar och lokala bussar. Solna och 
Sundbyberg centrum är stora kollektivtrafiknoder med omstigning 
mellan kollektivtrafikslagen. Sundbybergs station trafikeras även av 
regionaltåg.

Det finns både lokala och regionala busslinjer i området. Flertalet 
linjer har Solna centrum som ändhållplats och många linjer passerar 
även Sundbyberg C. Buss 113, 129 och 512 är lokala busslinjer i 
området den största nyexploateringen planeras.

Figur 17  Kollektivtrafikens tillgänglighet i Södra Solna
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113 - Blackebergs gård - Sundbyberg - Solna C

129 - Solna centrum - Sundbyberg - Brommaplan

152 - Liljeholmen - Solna C - Bromma flygplats

156 - Danderyds sjukhus - Solna strand 

176 - Mörby stn - Solna - Brommaplan - Stenhamra

177 - Mörby stn - Solna - Brommaplan - Skärvik

302 - Solna stn - Brommaplan - Knalleborg

502 - Solna C - Ulriksdals stn

505 - Solna C - Järvastaden - Ulriksdals station 

506 - Karolinska sjh - Solna C - Hallonbergen - ör

509 - Danderyds sjh - Solna stn - Solna C

512 - Solna C - Spånga station

513 - Solna C - Solna stn - Hagalund - Solna C

Figur 18  Kollektivtrafiken i södra Solna
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3.6. Trafikskadestatistik

Statistiken är hämtad från STRADA 2020-02-26 och omfattar de 
senaste fem åren (2015 - 2019). Gång- och cykelvägar i parkmiljö 
samt gatunätet kring utredningsområdet har tagits med. Huvudstaleden, 
Frösundaleden och Huvudstagatan exkluderades från urvalsområdet. 

STRADA är ett system där polisen och sjukvården rapporterar in 
trafikskador. Inrapporteringen är delvis frivillig och samtliga sjukhus 
anslöts inte förrän 2018. Konflikter eller skador kan uppstå utan att de 
inblandade söker sjukvård eller anmäler till polisen, vilket innebär att 
resultaten endast ska ses som en fingervisning vilken typ av olyckor 
som uppstår och var i området de sker.  

Under perioden har totalt 100 personskador inrapporterats i området. 
I 6 fall uppstod allvarliga skador, i 43 fall måttliga skador och i 
51 fall var skadorna lindriga. 79 fall var singelolyckor, 8 fall en 

konflikt mellan oskyddade 
trafikanter/motorfordon och 
10 fall en konflikt mellan 
två motorfordon. Oskyddade 
trafikanter var inblandade 
i 84 av 100 inrapporterade 
personskador.

Skadestatistiken ger vid handen 
att oskyddade trafikanter var 
inblandade i en majoritet av 
skadetillfällena. Skadorna 
kan till stor del kopplas till 
bristande drift och underhåll 
av gångbanor samt dåliga 
siktförhållanden.

3.5. Huvudsakligt gatunät

Utredningsområdet omringas och korsas av flera huvudtrafikleder: 
Huvudstaleden i väst, Frösundaleden i norr, Storgatan-Armégatan 
i syd och Storgatan - Huvudstagatan centralt genom området samt 
Solnavägen i öst. 

Det är möjligt för motorfordonstrafiken att ta sig över Mälarbanan 
via Frösundaleden, Huvudstagatan eller Ekensbergsvägen.

Lokalgatorna Ekensbergsvägen och Landsvägen angränsar till det 
västra delarna av utredningsområdet.

Lokalgatorna Ankdammsgatan, Framnäsbacken och Oskarsrogatan 
angränsar till de östra delarna av utredningsområdet. 
Parkeringsmöjligheter finns utmed Oskarsrogatan. Gatan är avstängd 
med bom i höjd med gång- och cykeltunneln under Mälarbanan.

I planområdets östligaste delar går det att nå befintlig bangård 
via en lokalgata från Sundbybergsvägen. Under spåren finns en 
uppställningsyta för lastbil.
Solna business park 

I planområdet ingår delar av Sagax fastighet som innehåller 
verksamheter, bland annat Arvid Nordquist. Idag finns behov av 
transporter till och från tomten, det gäller framförallt till lastkajer för 
18 m lastbil mot Svetsarvägen samt till lastkajer och avfallscontainrar 
som är placerade runt byggnaden.
Tomteboda

Befintliga verksamheter utmed spåren, Infranord och Green Cargo, 
har idag infart via Hedvigsdalsvägen och Terminalvägen.

Figur 19  Utdrag ur 
trafikskadedatabasen STRADA 2015 - 
2019.
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Figur 20  Gatunätet i södra Solna
Plangräns 
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4. Planförslag
Detaljplaneförslaget innehåller förutom Trafikverkets utökade 
järnvägsområde även förslag till ny exploatering och justerad 
infrastruktur i området. Detaljplanen är uppdelad i tre delområden: 
väst, mellan och öst. I beskrivningen är delområde väst uppdelad i 
två områden: Solna business park och Stenhöga.
Delområde väst - Solna business park

Den här delen av detaljplaneområdet påverkas i mycket hög 
utsträckning av det pågående planarbetet i centrala Sundbyberg 
och Mälarbanans sträckning norrut. Genom centrala Sundbyberg 
föreslås Mälarbanan däckas över och ny centrumbebyggelse 
inklusive Sundbybergs station i ny utformning skapas på och 
runt överdäckningen. För Solnas del påverkas gatunätet då 
Ekensbergsvägen inte längre kopplas direkt till Landsvägen utan 
dras runt Swedbanks huvudkontor och kopplas via Cirkusgränd till 
Landsvägen. 

Sundbybergs station flyttas söderut och får en ny uppgång i höjd 
med Englundavägen. Järnvägsgatans koppling till Ekensbergsvägen 
förenklas och yta frigörs sydöst om tvärbanans bro där ny 
exploatering i form av ett kontorshus föreslås.
Delområde väst - Solna strand

I Solna strand föreslås 3 nya kvarter med verksamheter mellan 
befintlig bebyggelse och Mälarbanan. En ny lokalgata ansluter från 
Cirkusgränd till den nya exploateringen och även till lokstallarna.

Delområde mellan - Huvudstafältet

Från Frösundaleden och cirka 450 meter österut föreslås en 
intunnling av Mälarbanan för att möjliggöra ny exploatering 
på sträckan. I detaljplanen föreslås 10 nya kvarter inklusive två 
förskolor. Exploateringen omfattar främst bostäder men i de 
buller- och riskutsatta områdena närmast Frösundaleden föreslås 
kontorsverksamhet.

Områdets får tre huvudsakliga entréer med primär infart från 
Huvudstaleden där Oskarsrogatan tidigare har anslutit. Dessutom 
kopplas gatunätet mot Ankdammsgatan via Framnäsbacken 
och till Huvudstagatan via Oskarsrogatan. Gående och cyklister 
kommer även kunna nå området via Huvudstafältet och direkt från 
Frösundaleden.

Vid Huvudstagatan föreslås en ny pendeltågsstation med uppgång 
mot Huvudstagatan. 
Delområde öst - Tomteboda

Ett nytt spår mellan Mälarbanan och Tomteboda bangård föreslås 
norr om befintliga spår och innebär att en ny plankorsning med 
Hedvigsdalsvägen behöver anläggas. Gatan stängs av för biltrafik 
men bibehålls för gång- och cykeltrafik. 
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Figur 21  Planförslaget, redigerad bild från AIX arkitekter
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Figur 22  Delområde väst: Solna business park och Solna strand, bild från AIX Arkitekter
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Figur 23  Delområde mellan: Huvudstafältet, bild från AIX Arkitekter
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4.1. Gångtrafik

I samband med den föreslagna utbyggnaden utgår några kopplingar 
samtidigt som nya skapas. Målet är att gångvägnätet ska vara gent, 
sammanhängande, trafiksäkert och orienterbart samt att det ska vara 
enkelt att ta sig till alla lokala målpunkter. De stora höjdskillnaderna 
i området medför att vissa kopplingar måste lösas med trappor, se 
Figur 24. Gångbanor ska ha en fri bredd om minst 2,5 m för att 
fungera väl och för att underlätta god drift. Stråk med höga flöden 
eller med hög potential till stadsliv i form av t.ex. uteserveringar 
och vistelse ska göras bredare. Korsningspunkter på viktiga stråk, så 
som skolvägar, ska hastighetssäkras.
Delområde väst - Solna business park

Ekensbergsvägen sänks från Sturegatan ner till Järnvägsgatan och 
över spåren på den nya överdäckningen. Vidare fortsätter den söder 
om spåren via Cirkusgränd till Landsvägen. Gångstråket längs med 
gatan är viktigt för att koppla centrala Sundbyberg till Solna på båda 
sidor om järnvägen. 

Landsvägen nås via trappor vid planområdets nordvästra hörn. Öster 
om stationen förbättras gångstråket från Solna business park till 
Sundbyberg via Englundavägens koppling till överdäckningen. 

I höjd med Englundavägen planeras en ny gång- och cykelbro över 
spåren och en ny entré till Sundybergs järnvägsstation med koppling 
till respektive sida om spåren. Den nya stationsentrén blir en viktig 
målpunkt för resenärer till Solna business park och Stenhöga och den 
nya bron skapar genare förbindelser mellan arbetsplatsområden på 
respektive sida om spåren. Vid den södra utgången finns möjlighet 
att byta till lokala bussar.

Delområde väst - Solna strand

Gångkopplingarna till området Solna strand förbättras genom nya 
gångbanor längs järnvägen norrut mot Sundbybergs station.
Delområde mellan - Huvudstafältet

Den föreslagna exploateringen utgörs främst av slutna stadskvarter 
med gångbanor längs gatorna. 

Gångnätet längs gatorna kopplar till större stråk längs Frösundaleden, 
söderut över Huvudstafältet, norrut via Ankdammsgatan och 
Skytteholmsparken samt österut via Oskarsrogatan och befintliga 
gångvägar under Storgatan. Befintlig tunnel under spårområdet 
mellan Huvudstafältet och Ankdammsgatan utgår och ersätts av ett 
nytt stråk över intunnlingen. Kortaste vägen blir en trappförbindelse 
ner till Ankdammsgatan som kompletteras med en allmän hiss. En 
tillgänglighetsanpassad koppling över den nya tunneln anläggs ca 
200 meter västerut via nya lokalgator till Framnäsbacken. Ytterligare 
en koppling med trappor skapas från tunneltakets östra hörn ner till 
Oskarsrogatan.

Längs spårområdets norra sida flyttas befintlig gång- och cykelväg 
norrut. Stråket blir mycket viktigt som huvudsaklig koppling mellan 
de nya bostäderna och den nya pendeltågsstationen i Huvudsta. 
Tunneln under samt kopplingen till Huvudstagatan påverkas och 
byggs om med bevarande av befintlig funktion men med något 
justerad sträckning.  
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Figur 24  Viktiga gångstråk i området.
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Som en konsekvens av att spårområdet breddas tas befintlig gång- 
och cykeltunneln under Frösundaleden bort och närmaste passage 
över Frösundaleden blir vid Ankdammsgatan. Som en framtida 
möjlighet kan en ny gång- och cykelpassage anordnas i plan över 
Frösundaleden och förlängas vidare via en ny ramp via Solna 
businesspark till Sundbyberg. Dagens gång- och cykeltunnel 
under Huvudstaleden vid Frösundaleden utgår och ersätts med 
signalreglerad plankorsning.

Delområde öst - Tomteboda

Befintlig plankorsning vid Bangatan över spåret tas bort och gående 
hänvisas istället till Huvudstabron. Befintlig gångstråk längs 
Hedvigsdalsvägen får delvis ny sträckning och framkomligheten 
påverkas av en ny spårkorsning i plan som förses med 
bomanläggning. Enligt Trafikverket kommer sträckan trafikeras av 
ca 5 tåg/dag i max 30 km/h. I och med den nya tunnelbanestationen 
i Södra Hagalund ökar stråkets betydelse.

Plangräns 
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4.2. Cykeltrafik

Exploateringen påverkar flertalet cykelstråk i området. Cykelnätet 
ska liksom gångnätet vara gent, sammanhängande, trafiksäkert och 
orienterbart. Cykeltrafikanter är en heterogen grupp och det är viktigt 
att utformningskraven för de regionala- och huvudcykelstråken följs 
för att uppnå god standard.

Lokal infrastruktur kompletterar och matar till det övergripande 
nätet och säkerställer möjligheten att cykla säkert inom området 
samt nå närliggande målpunkter.
Regionala stråk

Bällstastråket föreslås läggas om via Landsvägen och koppla 
till Sundbybergsstråket i höjd med Frösundaleden istället för 
via Ekensbergsvägen. På sikt kan en koppling tillskapas via 
Vretenvägen/Storgatan till Huvudsta centrum, vilket skulle förbättra 
framkomligheten och genheten på stråket. 

Sundbybergsstråket får en ny sträckning då befintlig tunnel under 
spåren försvinner och ersätts med trappor. Stråket föreslås få en 
ny sträckning längs Huvudstafältets västra kant, via lokalgatorna 
i området och ansluta till Huvudstastråket utmed Frösundaleden. 
Standarden på sträckan längs Huvudstafältet behöver ses över. 

Huvudstastråket går på den nya överdäckningen över spåren längs 
Frösundaleden. Stråket utformas som regionalt cykelstråk. 
Huvudcykelstråk

Huvudcykelstråk 1 föreslås fortsätta på Storgatan till Huvudstabron 
för att sedan ledas via Oskarsrogatan och genom området till 
Frösundaleden. Stråket får en tydligare koppling till Huvudstabron 
men blir mindre gent genom området. 

Huvudcykelstråk 3 påverkas av att ny plankorsning tillkommer på 
sträckan på grund av att ett nytt spår mot Tomteboda byggs.

Huvudcykelstråk 4 påverkas av breddningen av spåren och av 
exploateringen. Tunneln under samt kopplingen till Huvudstagatan 
byggs om. Tunneln under Frösundaleden utgår och stråket går 
istället längs Frösundaleden till korsningen med Ankdammsgatan. 
Stråket får även en ny sträckning upp till och genom området. En 
alternativ koppling via Ankdammsgatan är möjlig men idag saknas 
cykelinfrastruktur på sträckan. Stråket planeras att i framtiden 
kopplas via en ramp från Frösundaleden ner till Solna business park 
och vidare mot Sundbyberg.

Huvudcykelstråk 7 påverkas av ombyggnaden av Huvudstabron 
när en ny station tillkommer. I övrigt bibehålls befintlig sträckning. 
Eftersom stationen kommer att bli en ny målpunkt är utformningen 
viktig för att säkra framkomligheten och trafiksäkerheten på stråket.
Delområde väst - Solna business park/Solna strand

En ny dubbelriktad lokal cykelbana föreslås längs med 
Ekensbergsvägens nya sträckning till befintlig cykelbana längs 
Cirkusgränd samt för att knyta ihop de regionala Bällsta- och 
Sundbybergsstråken. 

Dessutom föreslås en dubbelriktad cykelbana längs Englundavägen, 
inklusive ny bro över järnvägen vid nya stationsuppgången, för 
att koppla Solna business park till centrala Sundbyberg och Solna 
strand. För att minska risken för konflikter behöver utformningen av 
bron tydligt avgränsa cykel- och gångtrafikanter. En lokal koppling 
tillskapas diagonalt bakom det nya kvarteret mellan Ekenbergsvägen 
och den planerade bron över järnvägen.
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Figur 25  Föreslagna cykelstråk i området.

Ekensbergsvägens omdragning med ny trappförbindelse upp till 
Landsvägen skapar en omväg för cyklister längs Ekensbergsvägen. 
En alternativ koppling genom Sundbyberg utreds inom planen för 
ombyggnaden av Sundbybergs centrum.

Delområde mellan - Huvudstafältet

Lokal cykelinfrastruktur kompletterar de större stråk som går 
genom och runt den nya exploateringen. Främst längs grönstråket 
ovanpå intunnlingen men även längs den nya huvudgatan i områdets 
södra kant. Nya lokala kopplingar skapas över Huvudstafältet 
för att koppla till Göran Perssons väg i sydväst och mot befintlig 
parkväg under Storgatan i sydöst. Dagens gång- och cykeltunnel 
under Huvudstaleden vid Frösundaleden utgår och ersätts med 
plankorsning vilket påverkar Bällstastråket, Solnastråket samt 
huvudcykelstråk 1.
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4.3. Kollektivtrafik

Planområdet har god kollektivtrafikförsörjning sett till 
Trafikförvaltningens riktlinjer3 om gångavstånd. Det förbättras 
dessutom av tillkommande kapacitetsökning på Mälarbanan och 
tillkommande pendeltågsstation i Huvudsta.
Delområde väst - Solna business park

Området har mycket god tillgång till kollektivtrafik då det ligger 
i direkt anslutning till Sundbybergs station samt ca 200 m från 
Sundbybergs centrum med ett utbud av regional- och pendeltåg 
tunnelbana och bussar. Dessutom finns en tvärbanehållplats inom 
området och stombussar längs Frösundaleden.

Tillgången till regional- och pendeltåg förbättras då Sundbybergs 
station flyttar söderut och ny entré skapas i höjd med Englundavägen. 

Busstrafiken i området påverkas i hög utsträckning av de 
förändringar i gatunätet som föreslås i planarbetet för Mälarbanan 
genom Sundbyberg och beskrivs utförligare i de planhandlingarna. 

Befintliga vänd- och reglermöjligheter på Järnvägsgatan försvinner 
och ersätts av en ny vändslinga med en möjlig reglerplats i anslutning 
till det nya kvarteret.
Delområde väst - Solna strand

Området har god tillgång till kollektivtrafik i och med att det 
ligger ca 400 m från Sundbybergs centrum. Tillgången förbättras 
ytterligare då Sundbybergs station flyttar söderut och ny entré 
inklusive busshållplatser skapas ca 80 meter norr om Cirkusgränd. 

3 RIPLAN - Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län

Delområde mellan - Huvudstafältet

Den nya exploateringen kollektivtrafikförsörjs i första hand via 
busstrafik. Stombussar trafikerar Frösundaleden i områdets västra 
kant och lokala busslinjer trafikerar Ankdammsgatan direkt norr om 
området samt Huvudstagatan i väster. Bussarna fungerar även som 
matning till närliggande spårtrafik.

Lite längre bort men inom rimligt gångavstånd finns även spårtrafik 
i form av spårväg, pendeltåg och tunnelbana. Tvärbanan har en 
hållplats vid Solna business park ca 400 meter nordväst om området, 
Huvudsta centrums tunnelbanestation ligger ca 600 meter söder om 
området och nya Huvudsta station (pendeltåg) planeras med entré 
ca 500 meter österut. Inom 1 km från området ligger Solna centrum 
med tunnelbana, tvärbana och bussar samt Sundbybergs centrum 
med regionaltåg och pendeltåg.

Busshållplatsen på Ankdammsgatan behöver byggas om. I övrigt 
planeras inga nya busslinjer eller hållplatser inom eller genom 
exploateringsområdet i detta skede. I framtiden ska det vara möjligt 
att trafikera huvudgatan söder om bebyggelsen med busstrafik. Att 
förbereda gatan för busstrafik och hållplatser redan i detta skede 
skulle innebära en överbred gata med risk för höga hastigheter som 
följd. Istället föreslås gatan byggas med en smalare körbana med 
möjlighet till en framtida breddning söderut, se ”4.5. Sektioner” på 
sida 32.  

Beroende på framtida demografi kan ett behov av kompletterande 
närtrafik inom delområde mellan (Huvudstafältet) uppstå i framtiden. 
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Figur 26  Kollektivtrafiknät

Gångstråk, park

Gångstråk, grusväg

Gångstråk, gångbana bredvid väg

Gångstråk, övrigt

Planskillt, bro/tunnel

Gångstråk

Endast trappor

Tunnel

Regionalt stråk

Regionalt stråk, saknad länk

Huvudstråk

Huvudstråk, saknad länk

Hög prioritet snöröjning

Huvudcykelstråk 1

Huvudcykelstråk 2

Huvudcykelstråk 3

Huvudcykelstråk 4

Huvudcykelstråk 5

Huvudcykelstråk 7

Huvudstastråket (regionalt stråk)

Solnastråket (regionalt stråk)

Sundbybergsstråket (regionalt stråk)

Bällstastråket (regionalt stråk)

Lokala stråk

Alternativ sträckning

Lokalbuss

Stombuss

Spårtrafik

Hållplats/station

Kommuntrafik, 500 m

Stomtrafik, 900 m

Lokalgata

Lokal huvudgata

Huvudgata

Kommuntrafik

Stombusstrafik

Spårtrafik

Befintlig hållplats

Föreslagen linje/hållplats

Plangräns

BT S

B

B

T S
-

Plangräns 

iterio 



30

4.4. Gatunät

Delområde väst - Solna business park

Ekensbergsvägen får en ny sträckning runt Swedbanks huvudkontor 
och en ny koppling till Landvägen via Cirkusgränd. Gatusektionen 
medger busstrafik.

Englundvägen förlängs och kopplar Svetsarvägen till 
Ekensbergvägen. En ny lokal angöringsgata parallellt med 
Ekensbergsvägen försörjer det föreslagna kontorshuset. Mötet 
mellan Ekenbergsvägen och Sturegatan blir en viktig korsning med 
busstrafik som troligtvis kräver signalreglering.

Ny infart till till fastigheten Verkmästaren 4 planeras i höjd med 
Sturegatan.
Delområde väst - Solna strand

Den nya exploateringen försörjs primärt från en ny lokalgata som 
ansluter till Cirkusgränd/Ekensbergsvägen. Gatan smalnas av lokalt 
på en sträcka för att ge utrymme åt Trafikverkets teknikhus.
Delområde mellan - Huvudstafältet

Området får sin huvudsakliga entré och trafikförsörjning från en ny 
anslutning till Huvudstaleden ca 100 meter söder om korsningen 
med Frösundaleden. En ny lokal huvudgata föreslås mellan de 
nya stadskvarteren och Huvudstafältet. Gatan kopplas sedan via 
Oskarsrogatan till Storgatan. Gatan förbereds för framtida busstrafik 
och ska i framtiden vara möjlig att ansluta direkt till Storgatan.

De ny stadskvarteren försörjs av mindre lokalgator som i första hand 
är till för angöringstrafik även om det finns en lokal gatukoppling 
över intunnlingen till Ankdammsgatan via Framnäsbacken. Den 

nya lokalgatan över intunnlingen bör utformas för låga hastigheter 
och begränsad framkomlighet för att minimera risken för 
genomfartstrafik även om det anslutande gatunätet redan idag delvis 
begränsar den möjligheten.

Avseende gatan på intunnlingen föreslås enkelriktade slingor, 
för angöring till kvarteren, runt den vistelseyta som planeras i 
centralstråket. Framför den planerade förskolan norr om tunneln tas 
möjligheten till biltrafik bort.
Delområde öst - Tomteboda

Södra delen av Hedvigsdalsvägen, den del som i dagsläget går under 
befintligt spår, stängs av för biltrafik då en ny spårkorsning i plan 
tillkommer och förses med bomanläggning. 
Trafikprognos

Framtida trafikmängder har tagits fram med utgångspunkt i 
Trafikverkets basprognos för 2040.

Lokal alstring från ny exploatering har generats med hjälp utav 
Trafikverkets alstringsverktyg och fördelats ut på det lokala 
gatunätet, (redovisas med röd ram i figur 27). På huvudnätet har 
antagits att den tillkommande bebyggelsens alstring redan finns 
inkluderad i basprognosen, (redovisas med  blå ram i figur 27).
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Figur 27  Föreslagen gatustruktur med uppskattade trafiksiffror. Trafiksiffror med röd ram baseras på Trafikverkets basprognos för 
2040 men justeras pga den lokalt tillkommande exploateringen. Trafiksiffror med blå ram gäller huvudvägnätet och är tagna direkt från 
Trafikverkets basprognos för 2040.
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4.5. Sektioner

På Huvudstafältet tillkommer tre olika typer av gator. En ny lokal 
huvudgata, nya lokalgator samt en ny angöringsgata. I Stenhöga 
och Solna business park tillkommer en ny lokalgata och en ny 
sträckning av Ekensbergsvägen. Lokalgatorna kommer ha olika 
karaktär beroende på var i området de planeras. Av driftskäl ska en 
angöringsficka vara minst 15 meter lång.
Lokal huvudgata

Den nya lokala huvudgatan vid Huvudstafältet kommer vara 
drygt 23 meter bred. Sektionen innehåller en 6,5 meter bred 
dubbelriktad körbana och angöringsfickor möjliggörs efter behov. 
Gång- och cykelbanor finns på vardera sida om körbanan och görs 
genomgående över lokalgatorna. Gatan kan i framtiden byggas 
om för att kunna trafikeras av för buss genom att bredda körbanan 
söderut. Trafikförvaltningen kräver en 7 meter bred dubbelriktad 
körbana för att kunna trafikera gatan med buss.

Ekensbergsvägen

Ekensbergsvägen kommer att få en ny sträckning genom området. 
Gångbanor anläggs på vardera sida om körbanan och en dubbelriktad 
cykelbana anläggs på sektionens norra/västra sida. Buss ska kunna 
trafikera sträckan varför körbanan planeras bli 7 meter bred.
Lokalgator

Samtliga lokalgator inom detaljplaneområdet är dubbelriktade med 
en 5,5 - 6,5 meter bred körbana. Angöringsfickor/gatuparkering längs 
med lokagatorna anordnas mot planerad bebyggelse. Gångbanor 
anläggs normalt på båda sidor om körbanan och cykelbanor 
tillkommer på de lokalgator som är utpekade cykelstråk, se Figur 25.

Figur 28  Exempel på utformning av den nya lokala huvudgatan

Figur 29  Exempel på utformning av lokalgata
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Gata ovan intunnlingen

Lokala slingor ovanpå intunnlingen kommer att ha funktion som 
angöring till entréer utmed parken. Gatan är 3,5 - 5,5 meter bred 
inklusive angöring och enkelriktas för att möjliggöra tillgänglig 
angöring och vid behov leveranser och avfallshantering. Gångbanor 
görs minst 2,5 meter breda och kompletteras med ett parkstråk i 
mitten av sektionen. En 3 meter dubbelriktad cykelbana planeras på 
den del som innehåller cykelstråk, se Figur 25. 

4.6. Parkering

Parkeringstal till nya bostäder och kontor inom detaljplaneområdet 
har hanterats i dialog mellan Solna stad och byggherrarna och 
redovisas inte i detalj i den övergripande trafikutredningen.

Utgångspunkten har varit Solnas parkeringsnorm från 2014 
som utvecklades under 2021. Parkering ska alltid anordnas på 
kvartersmark. Samutnyttjande, införandet av bilpool eller andra 
mobilitetstjänster kan påverka behovet av parkering.
Cykelparkering

Cykelparkering ska vara trygg och attraktiv. Den ska anläggas i 
cykelrum som är lätta att nå eller på innergård. Cykelparkeringarna 
ska alltid möjliggöra fastlåsning i ramen. Besöksparkering ska 
anordnas inom 25 meter från samtliga huvudentréer.

Detaljerad planering och utformning av cykelparkeringsplatser 
behöver arbetas in i samråd med byggherrarna i det fortsatta arbetet.

Figur 30  Exempel på utformning av den nya lokalgatan på tunneln
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Delområde väst - Solna business park/Solna strand

Cykelparkering planeras på respektive sida om spåren vid 
Sundbybergs stations södra uppgång. Stationsnära cykelparkering 
planeras även inom planen för Sundbybergs centrum, bland annat 
med ett cykelgarage med infart från Ekensbergsvägen. Behovet 
av cykelparkering vid södra uppgången kan därför ses som ett 
komplement men det är ändock viktigt att tillgodose cykelparkering 
vid varje stationsentré.
Delområde mellan - Huvudsta station

Huvudsta stations entré anläggs mot Huvudstagatans bro. Bron 
över spåren ska byggas om men en detaljerad utformning av 
stationsentré och möblering saknas i nuläget. Hanteringen av 
cykelparkeringsplatser i anslutningen till stationsentrén säkerställ i 
en kommande planering. Det är viktigt att platser anordnas i nära 
anslutning till entrén. En viktig förutsättning kring behovet av 
cykelparkering är förväntat antal resenärer till och från stationen 
och när Regionen har dessa siffror fram kan en dimensionering av 
cykelparkeringen göras.
Bilparkering

Bilparkeringen kan anläggas i enskilda eller gemensamma garage. 
Samtliga platser på kvartersmark bör förberedas för elbil. Det 
ska vara möjligt att angöra samtliga huvudentréer i området inom 
25 meter. Parkering för rörelsehindrade löses på kvartersmark för 
bostäder och kontor.
Delområde väst - Solna business park

Parkering till den nya exploateringen sker i första hand i garage med 
infart från den nya lokalgatan nordväst om kvarteret. Viss angöring 

och besöksparkering anordnas längs den nya lokalgatan samt från 
Englundavägen.

Befintlig parkering på kvartersmark mellan Arvid Nordquist 
och spårområdet minskar till förmån för en ny torgyta och 
gatuparkeringen längs Englundavägen utökas.
Delområde väst - Solna strand

Parkering till den nya exploateringen sker i första hand i garage med 
infart från den nya lokalgatan mellan bebyggelsen och spårområdet. 
Längs lokalgatan kan även angöring och besöksparkering i 
form av kantstensparkering anordnas. Totalt tillkommer ca 18 
parkeringsplatser längs med lokalgatan.
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Delområde mellan - Huvudstafältet

Parkering till den nya exploateringen sker i första hand i garage. 
De fyra södra kvarteren får infarter från den nya huvudgatan 
och det norra kvarteret från Framnäsbacken. Garage i det nya 
bostadshusen längst i öster får en infart från Oskarsrogatan och 
en från Ankdammsgatan. De två västligaste kontorshusen mot 
Frösundaleden får en samlad garagelösning i det kvarter beläget 
söder om intunnlingen. Kvarteret norr om intunnlingen saknar egen 
garagelösning. Den planerade förskolan mot Framnäsbacken får 
anordnad angöring och lastficka längs lokalgatan öster om förskolan. 
Förskolan i kvarter F på södra sidan av intunnlingen angörs från 
lokalgatan ovanpå intunnlingen. Angöring och besöksparkering 
anordnas i form av kantstensparkering längs de omgivande gatorna. 
Totalt tillkommer ca 170 parkerings- och angöringingsplatser längs 
med de nya lokalgatorna.

Det nya breddade spårområdet medför att Ankdammsgatans sektion 
behöver minksas och för att klara det behöver befintlig tvärställd 
parkering ändras till längsgående dito. Idag finns 65 förhyrda 
och 45 allmänna parkeringsplatser längs gatan och med den nya 
gatuutformningen finns plats för 47 parkeringsplatser.

Längs Framnäsbackens byter gatuparkeringen sida och totalt 
försvinner ca 14 parkeringsplatser längs gatan. Befintlig förhyrd 
parkering om ca 82 parkeringsplatser på kvartersmark söder om 
gatan utgår till förmån för ny exploatering.

Längs Oskarsrogatans norra sida medför det breddade spåromrdået 
att den befintliga tvärställda gatuparkering ändras till längsgående 
dito. Det innebär en minskning om ca 24 parkeringsplatser.

Totalt tillkommer 170 parkeringsplatser, vilket ger ett totalt utbud om 

217 tillgängliga platser i området. 230 parkeringsplatser försvinner 
till följd av planförslaget. Det minskade utbudet av parkering i 
området hanteras genom idag outnyttjad parkeringskapacitet vid 
Solnahallen.

4.7. Näringslivets transporter

Tunga fordon kan behöva angöra området när det kommer till 
leveranser och avfallshantering. 
Leveranser

Angöringsfickor anordnas utmed samtliga gator i områdena 
vilka även kan nyttjas av leveransfordon. För att säkerställa 
tillgängligheten till lokaler, två förskolor och verksamheter kan 
lastzoner anordnas i angöringsfickorna.

För vissa kontorshus kan en invändig lösning t.ex. i garage vara 
nödvändig för att möta leveransbehovet. För kontorshuset norr om 
intunnlingen vid Frösundaleden föreslås angöring ske via ficka på 
Frösundaleden.
Avfall

Avfallshanteringen kommer lösas per kvarter. Alla kvarter på den 
södra sidan av intunnlingen ansluts till sopsug, vilket ställer krav 
på att en sopbil ska kunna ställa upp bredvid dockningsstationen. 
Kvarteren på den norra sidan planeras att hantera avfall genom 
miljörum, vid vilka det ska vara möjligt för en sopbil att ställa upp 
utanför. Dessutom får kärl får dras max 50 m på en sträcka där 
lutningen inte överstiger 1:12.

En återvinningsstation skapas intill Huvudstaleden, vid den nya 
infarten till lokalgatan.
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SAMMANFATTNING 

Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll för att 

bygga fler spår och förbättra tågtrafiken I Stockholmsregionen. För sträckan mellan 

Huvudsta och Sundbyberg innebär det en ny station vid Huvudsta samt en ny tunnel 

med överdäckning mellan Nybodagatan och Frösundaleden. I samband med 

utbyggnaden av järnvägen planerar Solna Stad för bostäder och kontor i anslutning till 

överdäckningen och i anslutning till järnvägen genom Solna Business Park. 

 

Detaljplaneområdet Mälarbanan i Solna som omfattar området Huvudsta ska 

exploateras och överdäckning planeras för järnvägen. Med överdäckningen tas en 

gångtunnel bort under järnvägen som kopplar Oskarsrogatan med Ankdammsgatan. 

 

Vid västra delen av planområdet ska järnvägen gå i ett tråg mellan tunnlarna i 

Huvudsta och i Sundbyberg. Detta medför att höjdsättningar från centrala Sundbyberg 

och områdena kring Solna Strand och Solna Business Park kommer att påverkas av 

detta och bli beroende av varandra. Planerad höjdsättning och exploatering orsakar en 

ändring av avrinningsvägar i området och skapar flera instängda områden. 

 

En skyfallsgrupp med deltagare från Solna Stad, Sundbybergs Stad, Trafikverket och 

Tyréns har sedan januari 2021 jobbat med att samordna skyfallslösningar till följd av 

föreslagen detaljplan och planerad järnvägsanläggning. De framtagna 

skyfallsåtgärderna som beskrivs i rapporten har bearbetats och utretts i 

skyfallsmodellen i en iterativ process för att hitta de bästa helhetslösningar utan att ha 

en negativ inverkan på omgivningen avseende översvämningsrisker. 

 

Inom planområdet finns järnvägen som klassas som samhällsviktig verksamhet samt 

en eldistributionsanläggning vid fastigheten Huvudsta 3:27 på Oskarsrogatan nära 

Huvudstafältet. 

 

En Mike Flood modell som är en kopplad modell som beskriver både ytavrinningen och 

hydraulik i ledningsnät har byggts upp för att utreda skyfallssituationen för två av de 

fyra avrinningsområden som täcker planområdet Mälarbanan samt avrinningsområde 

inom Sundbyberg Nya Stadskärna. 

 

När föreslagen detaljplan och samtliga skyfallsåtgärder är genomförda kommer det 

inte att finnas översvämningsrisker vid ett klimatanpassat 100-årsregn för den 

planerade bebyggelsen inom planområdet. Skyfallsåtgärder bidrar även till att minska 

översvämningsrisker utanför planområdet och skyddar samhällsviktiga verksamheter 

mot översvämningar. Det rekommenderas att skyfallsåtgärder regleras i plankarta och 

planbeskrivning för att klimatanpassa planområdet mot översvämningsrisker. 

 

Framkomlighet till och från planområdet vid skyfall säkerställs genom planerade 

skyfallsåtgärder. 
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1 INLEDNING 

Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll genom att 

utöka antalet spår och förbättra kapaciteten för tågtrafiken i Stockholmsregionen. För 

sträckan mellan Huvudsta och Duvbo innebär det en utökning av antalet spår till fyra 

stycken, två nya stationer, en i Huvudsta och en i Sundbyberg, samt två tunnlar med 

överdäckning. Tunneln i Solna planeras mellan Nybodagatan och Frösundaleden. 

Tunneln i Sundbyberg planeras mellan Ekensbergsvägen och Duvbo. Mellan de två 

tunnlarna planeras järnvägen gå i ett tråg genom Solna Business Park. I samband med 

utbyggnaden av järnvägen planerar både Solna Stad och Sundbyberg Stad för ny 

bebyggelse med bostäder och kontor vid överdäckningar och nya kvarter intill 

järnvägen. 

 

Detaljplaneområdet Mälarbanan i Solna ska exploaterats och överdäckning planeras för 

järnvägen. Med överdäckningen tas en gångtunnel bort under järnvägen som kopplar 

Oskarsrogatan med Ankdammsgatan. Tyréns har fått i uppdrag från AIX Arkitekter AB 

att utreda skyfallssituationen som följer av exploateringen samt järnvägsutbyggnaden 

enligt detaljplanen. Inom planområdet planeras kvartersmark att bebyggas enligt 

redovisning i Figur 1. Inom delområde Mellan i Figur 1 ska järnvägen gå i en tunnel 

och inom delområde Väst ska järnvägen gå i ett tråg tills den möter tunneln i 

Sundbyberg. 

 

 

Figur 1. Orienteringskarta för detaljplanområde Mälarbanan-Solna (AIX Arkitekter, 

2022-05-17) 

 

En modell för dagvattennätet har byggts upp för att utreda dess kapacitet. Med 

nyexploatering av planområdet ska dagvatten ledas till fördröjningsanläggningar för 

hantering av dagvatten. Dessa anläggningar dimensioneras för att ta hand om 20 mm 

regn enligt Solna Stads strategi för dagvattenhantering (Solna Stad, 2017b). Förutom 
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detta ska dagvattennätet dimensioneras för att hantera ett 10-årsregn med 

klimatfaktor på 1,25 till ledningshjässa enligt checklista från Solna kommun för 

hantering av dagvatten (Solna Stad, 2017a). 

 

Skyfall innebär stora nederbördsmängder på kort tid. SMHI:s definition av skyfall är 

minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut (SMHI, 2017). Skyfall kopplas 

ofta med konvektiva nederbördstillfälle som är svåra för meteorologiska modeller att 

identifiera då händelseförloppet sker under en kort tid och ofta i lokal skala. Under ett 

skyfall räcker inte ledningsnätets kapacitet till för att avleda hela flödet och vattnet 

rinner på ytan istället. Ett 100-årsregn är ett regn som klassas som ett skyfall, till 

exempel ett 100-årsregn med en timmes varaktighet motsvarar en nederbörd på 55 

mm. 

 

Syftet med skyfallsanalysen är att utreda om översvämningar kommer att uppstå vid ny 

bebyggelse till följd av skyfall samt påverkan av exploateringar till omkringliggande 

områden inom avrinningsområden. Resultat från skyfallsanalysen kan användas som 

underlag för planarkitekter, arkitekter, landskapsarkitekter samt gatuprojektörer m.fl. 

för att utforma området på ett säkert sätt mot skyfall. 

 NATURLIGA AVRINNINGSOMRÅDEN 

Detaljplaneområdet ligger inom fyra olika naturliga avrinningsområden som redovisas i 

Figur 2. De naturliga avrinningsområdena togs fram med det GIS-baserade verktyget 

Scalgo som använder Lantmäteriets höjddata. 

- Naturligt avrinningsområde 1 täcker den östra delen av planområdet kring 

spårvägen. Vattnet vid extremt regn skulle rinna till en lågpunkt vid korsningen 

mellan Solnavägen och Centralvägen. Avrinningsområdet är instängt, d.v.s. den 

har ingen ytlig avrinning till recipient utan avrinning till recipient måste ske via 

dagvattennätet. 

- Naturligt avrinningsområde 2 täcker en liten del av detaljplaneområdet vid 

Huvudsta där vattnet avleds till Kalbergssjön via det befintliga järnvägsspåret. 

- Naturligt avrinningsområde 3 täcker den framtida överdäckningen av järnvägen 

vid Huvudsta, en stor del av Huvudstafältet samt en del av Skytteholm norr om 

planområdet. Vattnet vid skyfall skulle rinna från söder till norr igenom en 

gångtunnel som i dagsläget finns under järnvägen mellan Oskarsrogatan och 

Ankdammsgatan. Avrinningsområdet är instängt, d.v.s. den har ingen ytlig 

avrinning till recipient utan avrinning till recipient måste ske via dagvattennätet. 

- Naturligt avrinningsområde 4 täcker den västra delen av planområdet vid Solna 

Business Park samt delar av Sundbyberg. Vattnet vid skyfall skulle rinna från 

Solna Business Parks området till Sundbyberg via järnvägen för att slutligen nå 

Bällstaviken via Landsvägen. 
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Figur 2. Orienteringsbild med detaljplanområde i relation till naturliga 

avrinningsområden och recipienten. Källa ortofoto: Esri. 

 DETALJPLANER I ANSLUTNING TILL DP MÄLARBANAN 

Inom Solna Business Park pågår detaljplanering för kvarter Yrket och Fräsaren m.fl. 

som planeras exploateras med ny bebyggelse. Denna plan ligger i direkt anslutning till 

DP Mälarbanan i Solna Business Park (se Figur 3). 

 

I Sundbyberg på andra sidan kommungränsen pågår också flera detaljplaner för att 

anpassa centrala Sundbyberg till Trafikverkets nya järnvägsplan. Järnvägen mellan 

Solna och Duvbo ska gå i en tunnel och Sundbyberg kommer att anpassa 

höjdsättningen och VA-nätet till detta. Ny bebyggelse planeras även i samband med 

omdaning av järnvägen. 

 

Höjdsättning från dessa planer och DP Mälarbanan påverkar varandra då järnvägen 

omvandlas till tunnel och tråg. En modell som täcker båda kommuners höjdsättning 

har byggts upp för att kunna visa konsekvenserna av alla nya exploateringar. Detta 

gäller framför allt avrinningsområde 4. 

 

En skyfallsgrupp med deltagare från Solna stad, Sundbyberg Stad, Trafikverket och 

Tyréns har jobbat sedan januari 2021 med att samordna skyfallslösningar för 

områdena enligt ovan. De framtagna skyfallsåtgärderna som beskrivs i rapporten har 

bearbetats och utretts i skyfallsmodellen i en iterativ process för att hitta gynnsamma 

helhetslösningar utan negativ inverkan på omgivning avseende översvämningsrisker. 
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Figur 3. Detaljplanerna kring Mälarbanan inom Solna och Sundbyberg. Källa ortofoto: 

Esri. 

 REKOMMENDATIONER FÖR HANTERING AV ÖVERSVÄMNING TILL FÖLJD AV 

SKYFALL 

Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län har tagit fram ett faktablad 

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall som syftar till att 

ge stöd åt Sveriges kommuner för att beskriva hantering av skyfall vid 

detaljplanearbete. Huvudrekommendationer från faktabladet beskrivs nedan: 

 

- Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 

översvämning från minst ett 100-årsregn med en inkluderande klimatfaktor om 

1,2 - 1,4. Vilken klimatfaktor som används beror på regionala variationer (SMHI, 

2018). 

- Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplanen och 

eventuella skyddsåtgärder säkerställs. 

- Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att 

funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. 

- Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov 

säkerställas. 

- En lågpunktskartering är inte tillräcklig som beslutsunderlag, varken för 

översiktsplan eller detaljplan. Detta beror på att utbredningen av ett 

översvämningsområde kan variera beroende på nederbördens intensitet och 
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varaktighet. En modellering som inkluderar hydrauliken och tidsaspekten måste 

därför göras.  

- Skyfall är något som i första hand inte kan hanteras i det slutna 

dagvattensystemet då detta system inte är dimensionerat för sådana stora 

mängder vatten. Det är inte heller rimligt att dimensionera det slutna 

dagvattenledningssystemet, som VA-huvudmannen tillhandahåller, för dessa 

händelser då de inträffar för sällan för att det ska vara samhällsekonomiskt 

rimligt. Översvämningsrisken till följd av skyfall för ny bebyggelse behöver 

istället hanteras på markytan.  

- Avsteg från länsstyrelsens rekommendationer skall motiveras genom 

riskbedömningar och särskilda utredningar. 

 SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
1

 definierar samhällsviktig 

verksamhet som en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:  

 

- Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller 

tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda 

till att en allvarlig kris inträffar i samhället.  

- Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att redan inträffad kris i 

samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som 

möjligt.  

 

Enligt Länsstyrelsens Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av 

skyfall (2018) kan exempel på sådan verksamhet vara sjukhus, värmeverk, vattenverk, 

reningsverk, anläggningar för eldistribution, riksintresse väg och järnväg med flera. 

 

Inom planområdet finns ett riksintresse järnväg med Mälarbanan som klassas som 

samhällsviktig verksamhet samt en anläggning för eldistrubution inom fastighet 

Huvudsta 3:27 på Oskarsrogatan. Ytterligare en eldistributionsanläggning i fastighet 

Magasinet 1 i Sundbyberg ligger i direkt anslutning till detaljplanen. 

 RIKTVÄRDEN FÖR VATTENDJUP VID ÖVERSVÄMNING 

För att få en uppfattning om olägenheterna/skadorna som ett skyfall kan orsaka kan 

följande vattendjupintervall användas som grova riktvärden då man pratar om 

vattendjup vid översvämningar: 

- 0,1 – 0,3 m, nedsatt framkomlighet 

- 0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med vanligt motorfordon (inklusive 

ambulanser och polis), risk för skada 

- > 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram för räddningstjänstens stora fordon, stora 

materiella skador, risk för hälsa och liv 

 

Viktigt är att samtidigt ha i åtanke att ansamlingar av vatten på markytan inte 

nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeförlust, 

påverkar kommunikationer och transporter eller vid risk för hälsa och liv (DHI, 2014). 

  

 
1 Källa: MSB:s föreskrifter om kommuner (MSBFS 2015:5), landstings (MSBFS 2015:4) och 
statliga myndigheters (MSBFS 2016:7) redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser. 
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2 UNDERLAG 

Följande underlag har använts för uppbyggnad av Mike 21 modellen och framtida 

höjdmodeller: 

- Avrinningsområden baserade på Lantmäteriets GSD Höjddata med 2 meter 

upplösning, inhämtat från GIS-verktyget Scalgo 

- Nationella Marktäckedata, Naturvårdsverket, inhämtat från GIS-verktyget Scalgo 

- Markanvändning inom Sundbybergs stad, data hämtad från tidigare uppdrag 

”Skyfallskartering Sundbybergs stad” (uppdragsnummer: 269223), Tyréns 

2016, samt Baskarta 2018. 

- Uppbyggnad av höjdmodell för nuläge: 

o Laserskannade höjddata från Sundbybergs stad, upplösning 1x1 m, 

(2018-04-25). 

o NNH-data (ny nationell höjdmodell) från Lantmäteriet, upplösning 

2x2 m, Metria 2016. 

o Laserscanning av markhöjderna inom modellområdet i form av 

punktunderlag med 1 meter upplösning, Solna kommun, erhållen 2020-

04-15 

o Laserdata från Lantmäteriet, upplösning 1x1 meter, hämtat från 

SCALGO 2022-01-14 

- Uppbyggnad av höjdmodell för framtida utformning: 

o Höjdmodell för nuläge (se ”uppbyggnad av höjdmodell för nuläge” 

ovan). 

o Framtida kvarterstruktur, Sundbybergs stad 

o Befintliga byggnader, baskarta (2018) 

o Befintliga byggnader på Sundbybergs torg, Sundbybergs stad 

o Projekterade väghöjder inom planområdet Yrket och Fräsaren, Structor 

(2022-02-24) 

o Projekterade höjder i landskap inom planområdet Yrket och Fräsaren, 

SWMS (2022-02-24) 

o Situationsplan för nya exploateringen inom planområdet Yrket och 

Fräsaren, AIX (2022-02-22) 

o Projekterade väghöjder inom planområdet Mälarbanan, Iterio (2022-02-

22) 

▪ Deluppdatering av Gata 1, Gata 2 och del av Oskarsgatan i 

anslutning till elnätsstationen. Underlag daterat 2022-04-27 

o Projekterade höjder i landskap inom planområdet Mälarbanan, AJ 

Landskap (2022-04-28) 

o Strukturplan över nya exploateringar inom planområdet Mälarbanan, AIX 

Arkitekter, erhållen 2021-01-12 

o Projekterade väghöjder i Sundbyberg, Bjerking (2020-12-09) 

▪ Deluppdatering Sturegatan, Bjerking (2022-01-20) 

o Projekterad höjdsättning landskap i Sundbyberg, Sweco (2020-11-04) 

o FU för projekterade höjder för kv. Alpha, Tråden, m.fl. (2020-11-24) 

o 3D fil för tråg och station, Trafikverket, erhållen 2021-01-21 (AIX 

Arkitekter fick filen 2020-06-01) 

o Järnvägsplanen Mälarbanan Huvudsta-Duvbo, (planläge för bullerskärm), 

(2021-02-01) (plankartor 9922-00-110_010-013) 

 

Underlag för uppbyggnad av ledningsnäts modellen 

- Befintligt ledningsnät: 

o Ledningar och brunnar i .shp filer från Solna kommun (erhållet 2021-09-

28) 

o Dagvattentunneln Huvudsta .dwg (erhållet 2021-10-13) 
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o Sänke vid Huvudsta strand .pdf (erhållet 2022-01-28) 

- Framtida ledningsnät: 

o Förstudie omläggning VA, Structor. daterat 2021-01-25 

o Förprojektering (arbetsmaterial) .dwg, omläggning VA, Structor, daterat 

2022-03-15 

▪ Deluppdatering av VA, dykarledningar och skyfallsmagasin söder 

om tråget. Underlag daterat 2022-04-28 

o Trafikverket  

▪ Planerad omläggning i Ankdammsgatan, arbetsmaterial daterat 

2021-10-12 (.pdf) 

▪ Planerad omläggning Oskarsrogatan, arbetsmaterial daterat 

2021-06-29 (.pdf) 

▪ TRV magasin, mailkonversation 2021-10-27 

o Muntlig information på LSO-möte (Framtida nyläggning dagvatten kring 

DP Yrket/Fräsaren) 2021-10-25 
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3 METODIK 

Skyfallsanalys har gjorts med det hydrodynamiska modellverktyget Mike Flood som 

sammankopplar modellverktyget Mike Urban och Mike 21. Mike Urban är en hydraulisk 

modell som beskriver hydraulik i ledningsnät och diken i 1D och Mike 21 är en 

hydrodynamisk modell som beskriver markavrinning vid kraftigt regn i 2D. Modellen 

upprättades med koordinatsystem SWEREF 99 18 00 och höjdsystem RH 2000. 

Metodiken för skyfallsanalysen följer MSBs riktlinjerna för framtagning av 

skyfallskarteringar (MSB, 2017). 

 

Utredningsområdet för skyfallsanalysen (modellområdet) visas i Figur 4. 

Modellområdet täcker de avrinningsområdena där det planeras ny bebyggelse inom de 

två kommunerna, d.v.s. områden inom DP Mälarbanan vid östra sidan av 

detaljplanområdet inkluderas inte i modellen. Inom Sundbyberg beskrivs inte 

ledningsnätet i modellen utan det görs ett avdrag för kapaciteten i avloppsnätet. 

 

 

Figur 4. Modellerat område i Mike 21 delen av skyfallsmodellen. Källa ortofoto: Esri. 

 ARBETSGÅNG 

Vid skyfallsmodellering undersöks först de befintliga översvämningsriskerna i området 

för att sedan utreda hur området påverkas av den nya exploateringen. Modellen körs i 

iterativa processer utefter att åtgärder arbetas fram beroende på var 

översvämningsproblematik uppkommer och där åtgärder lämpar sig. Inom planarbetet 

har ett nära samarbete skett med en förprojekteringsgrupp för att succesivt arbeta fram 
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genomförbara skyfallsåtgärder, som därefter inarbetas i planförslagets höjdsättningen. 

Den anpassning av höjdsättning som beskrivs i avsnitt 3.3.3 är de bearbetningar som 

skett efter att förutsättningar fallit på plats.  

 

Skyfallsmodellen används slutligen för att verifiera om åtgärderna är tillräckliga för att 

komma till bukt med problematiken eller om fler eventuella åtgärder är nödvändiga. Det 

resultat som presenteras i avsnitt 4.2 är en redovisning av resultatet från den slutgiltiga 

körningen med inarbetade åtgärder.  

 

De åtgärder som krävs för att DP Mälarbanan ska kunna genomföras och vinna laga kraft 

återges sammanfattningsvis i avsnitt 5.1. 

 HYDRAULISK MODELL ÖVER DAGVATTENNÄTET – MIKE URBAN MODELL 

Tyréns har upprättat en dagvattenmodell över ledningsnätet inom modellområdet med 

utlopp i Ulvsundasjön. Modellen är inte kalibrerad mot uppmätta flöden i ledningsnätet 

då en flödesmätning inte har utförts. För detaljerad information kring 

dagvattenmodellen hänvisas till rapport för uppbyggnaden av dagvattenmodellen 

(Tyréns, 2021). 

 

Dagvattnet som samlas upp av ledningsnätet inom Solna Business park och Huvudsta 

leds till en dagvattentunnel (se Figur 4 för omfattning av det tekniska 

avrinningsområdet). Dagvattentunneln mynnar i Ulvsundasjön och kapaciteten 

begränsas något vid utloppet då tunnelns dimension reduceras den sista sträckan innan 

utloppet där en dagvattentunnel med dimension 2x2 m övergår i en D1400 ledning. 

 

Befintliga dräneringsledningar som kan finnas under järnvägen beskrivs inte i modellen, 

eftersom underlag inte funnits att tillgå. 

 

Avrinningskoefficienter för befintligt scenario har tagits fram med Tyréns metod för 

avrinningsområden vilket baseras på en viktning beroende på markanvändningen inom 

avrinningsområdet och baseras på följande avrinningskoefficienter, se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Avrinningskoefficienter för förort/mindre samhälle.  

Typområde Avrinningskoefficient  

Villa/Fritidshus 0,45 

Flerbostad 0,9 

Industri/Centrum 0,9 

Hårdgjord yta/parkering 0,8 

Gator 0,8 

Grusad yta (Järnvägen) 0,5 

Övrig yta/grönyta 0,2 
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Figur 5. Tekniskt avrinningsområde till Huvudsta dagvattentunnel. Källa ortofoto: Esri. 

3.2.1 FRAMTIDA LEDNINGSNÄT 

Dagvattennät kommer att byggas om inom planområdet för att avleda dagvatten från 

de nya gatorna och kvarter inom planområdet till dagvattentunneln. Dagvattennät 

inom planområdet dimensioneras för att kunna avleda ett klimatanpassat 30-årsregn 

utan marköversvämningar enligt riktlinjerna från P110 för centrumområde.  

 

För att kunna koppla dagvattennätet söder om tråget i Solna Strand till 

dagvattentunnel planeras två dykarledningar under tråget, en med dimension 1200 

mm och den andra med innerdimension 555 mm (PE630). Dykarledningen kommer att 

tömmas med en renspump. 

 

En omläggning av dagvattennät mellan tråget och dagvattentunnel krävs för att kunna 

hantera dagvatten och inte öka översvämningsrisker inom Solna Business Park. Den nya 

ledningen behöver vara minst 1200 mm. Omläggningen bedöms kunna ske inom ramen 

för befintlig ledningsrätt över kvartersmark för Fräsaren 9 och 10 men måste samordnas 

med framtida omläggning av dagvattenledningar inom detaljplan Yrket och Fräsaren. 

 

Dagvattentunneln har sitt utlopp i Ulvsundasjön vid Huvudsta strand. Solna planerar att 

anlägga en dagvattendamm vid utloppet för rening av dagvatten för att minska 

föroreningsmängderna som släpps i Ulvsundasjön. I samband med ombyggnationen av 

utloppet planeras att anlägga ytterligare ett utlopp för att förbättra hydrauliken, öka 

kapaciteten i tunnelsystemet och minska översvämningsriskerna i det tekniska 
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avrinningsområdet. Dagvatten kommer vid vanligt förekommande regn att rinna till 

dagvattendammen. Vid kraftigare regn kommer vatten att bräddas till recipienten 

medan första smutspulsen kommer att renas i dagvattendammen. 

 

Kapacitetsökning av utloppet är avgörande för framtidens dagvatten- och 

översvämningsriskhantering inom Huvudstatunnels avrinningsområde. Det bör därför 

säkerställas att detta utförs innan byggnationen inom planområdet. 

3.2.2 FRAMTIDA TEKNISKA AVRINNINGSOMRÅDE 

Det tekniska avrinningsområdet kommer att ändras efter exploatering av området. De 

nya område som ändrar karaktär visas i Figur 6. 

 

Enligt Solna Stads dagvattenstrategi ska de första 20 mm av ett regn renas och 

fördröjas innan de släpps i dagvattennätet. Detta beskrivs i dagvattenmodellen för de 

ytorna inom både DP Mälarbanan och DP Yrket och Fräsaren. 

 

 

Figur 6. Framtida tekniska avrinningsområde 

3.2.3 PLANERADE ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGSSYSTEM 

Avrinningsområdet kring Solna Business Park blir instängt efter omdaning av området, 

se rubrik 4.2 för en redovisning om detta. En rad åtgärder planeras för att kunna 

avleda skyfallsflödet till platser där det inte kan orsaka skada samt för att förbättra 

avtappning av området. En del av åtgärderna planeras vara underjordiska och beskrivs 

under denna rubrik medan andra är ytliga och beskrivs i detalj under rubrik 3.3.4. 
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Ett skyfallsmagasin planeras vid det nya torget vid västra delen av planområdet kring 

den nya stationen i Sundbyberg (se Figur 7). En del flöde från Sundbyberg kommer att 

rinna till detta område vid skyfall. Skyfallsmagasinet ska hantera minst 450 m
3

 för att 

säkerställa framkomligheten kring stationen och tunnelmynningen. Skyfallsmagasinet 

skall placeras under torgytan där det planeras några nedsänkta växtbäddar för 

dagvattenhantering. Vatten vid skyfall ska rinna in i magasinet via kupolbrunnar/stora 

intagsbrunnar som placeras i torget. Antal intagsbrunnar och dimensioner för dessa 

behöver studeras i detalj i nästa projekteringsskede. Tömning av skyfallsmagasinet 

kommer att ske med en dräneringspump. Beroende på utformningen av magasinet kan 

botten på magasinet ligga under befintlig grundvattennivå. Geoteknik och grundvatten 

behöver därför utredas vidare i detta område vid detaljprojektering. 

 

Vid södra sidan tråget finns det en problematisk lågpunkt vid fastighet Stenhöga 1. 

Med planerad exploatering och höjdsättning kommer denna lågpunkt att flyttas till den 

nya gatan som kommer att gå parallellt med tråget. För att undvika 

översvämningsrisker på nya kvarter M och N (se Figur 1) samt säkerställa 

framkomlighet till de nya fastigheterna planeras ett skyfallsmagasin vid denna 

lågpunkt. Skyfallsmagasinet ska hantera minst 650 m
3

. Stora intagsbrunnar som 

avleder vattnet till skyfallsmagasinet behöver placeras i närheten av lågpunkten. 

Intagsbrunnar kan placeras lite högre än gatunivån så att vattnet vid vanligt 

förekommande regn rinner till de planerade dagvattenanläggningar i gatan och vatten 

bara rinner in i de stora intagsbrunnarna vid extrema regn (se Figur 8 för ett exempel 

för intagsbrunn med större kapacitet än vanliga rännstensbrunnar). Galler kan även 

placeras vid inloppet.  
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Figur 7. Underjordiska skyfallsåtgärder kring Solna Business Park och Solna Strand. 

Källa ortofoto: Esri. 

 

 

Figur 8. Exempel på stora intagsbrunnar. Källa: Denver’s Mile High Flood District 

 

Trafikverket planerar anlägga två magasin för dagvatten- och skyfallshantering inom 

järnvägsfastigheten. Syftet med magasinen är att utjämna och hantera flödena som 

uppkommer inom järnvägen och undvika vattenflöden in i både Sundbybergs tunnel 

och Huvudsta tunnel. Trafikverket dimensionerar sitt avvattningssystem för att hantera 

regn med högre återkomsttid än ett 100-årsregn för att skydda tunnlarna.  

 

Bankroppen kommer bestå av makadam med stor kornstorlek vilket medför en snabb 

infiltration från ytan och sedan bortförsel genom dräneringsledningar till magasin som 

sedan pumpas till en ledning för att gå till dagvattentunneln. Dräneringsledningar 

under järnvägen beskrivs inte i modellen utan bara magasinsvolymen på cirka 1100 

respektive 600 m
3

 samt pumparna med ett konstant utflöde på 100 l/s enligt uppgift 

från Trafikverket. 

 

Eftersom inga befintliga anslutningspunkter från järnvägen till det allmänna 

dagvattennätet identifierats bedöms Trafikverkets flöden utgöra en tillkommande 

flödesbelastning till dagvattentunneln jämfört med nuläget. 

 

Kring Ankdammsgatan i Skytteholm ska dagvattenledningarna som kopplar 

planområdet till dagvattentunneln läggas om och dimensioneras upp. Det planeras en 

ledning som avleder dagvattenflöden från Trafikverkets magasin vid östra 

tunnelmynningen i Huvudsta och en parallell ledning för avledning av dagvatten från 

överdäckningen.  

 

Vid östra delen av planområdet planerar Trafikverket en bullervall söder om järnvägen. 

Trafikverket planerar en avvattning under bullervallen kring Bangatan för att undvika 

stående vatten vid fastigheter Vargen 14 och Bangården 4 som ligger utanför 

planområdet. 

 

De föreslagna underjordiska åtgärderna har bearbetats i ledningsnätsmodellen och 

testats i skyfallsmodellen i en iterativ process. 



 

 

 

Uppdrag: 303726, Skyfallsanalys DP Mälarbanan - Solna 2022-06-14 

Beställare: AIX Arkitekter AB Slutrapport 

 

19(41) 

 YTAVRINNINGSMODELL – MIKE 21 MODELL 

En ytavrinningsmodell har byggts upp i verktyget Mike 21. Underlag till denna beskrivs 

nedan. 

3.3.1 HÖJDMODELLER 

Två olika höjdmodeller har använts för att utföra skyfallsberäkningarna: 

- Befintligt scenario  

- Framtida scenario efter exploatering med de planerade skyfallsåtgärder där 

även exploateringar inom detaljplan Yrket och Fräsaren och detaljplaner i 

Sundbyberg ingår. 

3.3.2 BEFINTLIGT SCENARIO 

Höjdmodellen för befintligt scenario har skapats från laserscanningen från både Solna 

Stad och Sundbyberg Stad. Tidigare höjdmodeller som har använts för 

skyfallsutredningarna inom båda kommunerna har sammanfogats. Höjdmodellen har 

hydrologiskt anpassats för att kunna beskriva ytlig avrinning. Detta omfattar att broar, 

eller vägsträckor över gångtunnlar, har tagits bort i höjdmodellen och markhöjderna 

under broarna och gångtunnlarna har interpolerats från omkringliggande höjder. 

Höjdmodellen inom vissa områden har uppdaterats med senaste laserscanning från 

lantmäteriet inom Solna då kommunens laserscanning var gjord vid ett tillfälle då 

tvärbanan byggdes. Även området söder om järnvägen har uppdaterats med senaste 

laserscanning inom Solna kommun.  

3.3.3 SCENARIO EFTER EXPLOATERING 

Höjdmodellerna för scenario efter exploatering har skapats från den befintliga 

höjdmodellen samt planerad höjdsättning och bebyggelse inom modellområdet. För 

detaljplan Yrket och Fräsaren finns en detaljerad gatuprojektering som arbetats in i 

höjdmodellen. För detaljplan Mälarbanan har både stukturhöjdsättning och mer 

detaljerad höjdsättning funnits att tillgå för gator. I de områden där endast 

strukturhöjdsättning funnits har vissa antaganden och interpoleringar varit nödvändig. 

Höjdsättning inom Sundbyberg har bearbetats in efter projekterade gatuhöjder. 

Höjdsättning inom kvartersmark har antagits så att vattnet kan rinna från kvartersmark 

till gatorna vid skyfall utan att skapa vattensamlingar inom kvarteren.  

 

Vid vissa ställen har inte höjdsättningarna från olika källor stämt med varandra, t.ex. vid 

Ekensbergsvägen. Här har företrädesvis Solnas strukturhöjdsättning i planförslaget varit 

utgångspunkt, övriga källor har kompletterat denna höjdsättning.  

 

Bearbetning av höjdmodell för detaljplan Mälarbanan: 

I och med utbyggnaden av detaljplan Mälarbanan stängs GC-vägen under Frösundaleden. 

Höjdmodellen för Mälarbanan har också anpassats så att en upphöjd trågkant har lagts 

in som en mur med 1 meters höjd runt järnvägsområdet väster om överdäckningen i 

Huvudsta. Trågmurens funktion är att skydda järnvägsanläggningen från inkommande 

vattenflöden från omkringliggande områden vid skyfall. Vid tunnelmynningen i östra 

delen av detaljplan Märlarbanan har en bullerskärm lagts in längs med spåret som 

sträcker sig bort mot bron vid Huvudstagatan och vidare, i enlighet med järnvägsplanen. 

Bullerskärmen kommer också få en funktion som skyfallsskydd för järnvägen. Höjderna 

inom järnvägsområdet har inte bearbetats i detalj i höjdmodellen då de inte påverkar 

övriga områden. 

 

Höjdsättning inom kvartersmark har antagits så att vattnet kan rinna från kvartersmark 

till gatorna vid skyfall utan att skapa vattensamlingar inom kvarteren. För 
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överdäckningen inom Huvudsta innebär det att kvarteren på södra sidan om 

överdäckningen avvattnas mot gatan på överdäckningen för att sedan rinna längs med 

gatorna till Huvudstafältet. Fastigheterna belägna söder om tråget vid gata 8 avvattnas 

mot lokalgatan. För att vattnet ska rinna på gatorna har kantsten höjts upp med 1 dm 

inom hela detaljplanområde Mälarbanan.  

 

Bearbetning av höjdmodell för detaljplan Yrket och Fräsaren: 

Med utbyggnaden av detaljplan Yrket och Fräsaren stängs den befintliga gång och 

cykeltunneln från Vireberg. Den befintliga flödesvägen genom tunneln har ersatts med 

en trumma som mynnar i en skyfallsyta inom detaljplan Yrket och Fräsarens parkområde. 

Mellan parkytan och Yrket 3 finns en ”Shared Space-yta” på Hagbyvägen innan 

korsningen mot Englundavägen. Där har en liten lågpunkt placerats i höjdmodellen för 

att säkerställa att vatten tar sig in i skyfallsytan i parken från Yrket 3.  

 

Takytorna har anpassats så att Yrket 4, Parkhuset och Kv. A är upphöjda på mitten och 

får en jämn ytavrinning åt alla håll. Taket på Fräsaren 10 har en lutning mot föreslagen 

skyfallsyta hitom spårområdet och taket på Yrket 3 har avrinning mot sin innergård. 

Innergården på Yrket 3 har en höjdrygg placerad längs med mittlinjen mellan de två 

portikerna vilket gör att vatten rör sig ut genom de två portikerna mot skyfallsytan i 

parken i öst och Smidesvägen i väst.  

 

I samråd med vägprojektör har också en höjdrygg placerats på Svetsarvägen i anslutning 

till Fräsaren 9 och 10. Syftet är att leda om tillkommande skyfallsvatten från Kv. A och 

Fräsaren 10 till baksidan av Fräsaren 10 hitom spårområdet. Mellan tråget och 

byggnaden på Fräsaren 10 har en skyfallsyta sänkts ned i höjdmodellen.  

 

Det har också placerats en kantsten i övergången Gränsgatan – Smidesvägen och en bit 

in på Smidesvägen för att hindra vatten att rinna mot fastigheten Svetsaren 3. Kantstenen 

ersätter till stor del befintlig kanststen. 

3.3.4 YTLIGA SKYFALLSÅTGÄRDER INOM DP MÄLARBANAN 

Stängningen av gång- och cykeltunneln under järnvägen vid Huvudsta samt 

överdäckningen med bebyggelse i detta område gör att en avrinningsväg stängs och 

vatten kommer att samlas vid södra sidan järnvägen i Huvudstafältet. Åtgärder behövs 

för att undvika översvämningsriskerna för elstationen vid fastighet Huvudsta 3:27 (se 

Figur 9). Trafikverket planerar även en uppställningsplats vid östra tunnelmynningen 

där framkomlighet måste säkerställas. 

 

Avrinningsvägar som avleder vatten till detta område planeras ändras så att mer vatten 

avleds mot Huvudstafältet där det finns en park. Åtgärdsförslagen för att undvika 

översvämningar vid eldistributionsanläggningen visas i Figur 9 och beskrivs nedan: 

 

1. Upphöjning av marken på GC-vägen söder om gångtunnel under Storgatan och 

avledning av flöde mot den andra passagen under Storgatan längre västerut. 

2. Upphöjning av marken i anslutning till slänten för gata 1 så att den ansluter till 

slänten för Storgatan för att förhindra avrinningen från Huvudstafältet till 

eldistributionsanläggningen. 

3. Höjdsättning av marken på Oskarsrogatan med en lågpunkt mittför det östra 

skyfallsytan och skevning av infarten söderut för att avleda vattenflödena från 

Oskarsrogatan mot skyfallsytorna. 

4. Två skyfallsytor ska placeras vid östra och södra sidan av elstationen för att 

fördröja det inkommande flödet och skydda elstationen. Dessa skyfallsytor 

kopplas med en trumma med dimension 500 mm. 
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5. En stödmur planeras vid västra sidan elstationen för att styra skyfallsflödena på 

den nya lokalgatan till Oskarsrogatan. Oskarsrogatan vid norra sidan 

elstationen förses med en upphöjd kantsten fram till och längs med infarten till 

stationen för att styra vattenflödena vidare till skyfallsytorna. 

6. I Huvudstafältet finns en befintlig fjärvärmekammare vid de ytorna där vattnet 

kan samlas vid skyfall. Vid samma område planeras en ny pumpstation. Marken 

kring fjärvärmekammare kommer att höjas upp för att skydda den. Vid östra 

pumpstationen planeras ett dike för att avleda vattenflödena från 

överdäckningen till Huvudstafältet. Diket behöver dimensioneras för att hantera 

ett flöde på cirka 500 l/s. 

7. Vid östra sidan av tunneln i Huvudsta skyddas järnvägen med en bullervall som 

förhindrar att vatten från andra områden kan rinna in i järnvägsanläggning. 

 

Vid fastigheten Ingenjören 3 skapas en barriär till följd av den nya höjdsättningen av 

överdäckningen. En slänt har anpassats mellan höjden för överdäckningen mot en ny 

lågpunkt på +19.5. Denna nivå ligger under befintlig höjd för att skapa en yta för 

hantering av vatten vid skyfall. Området vid fastighet Ingenjören 3 låg i 

samrådshandlingen utanför detaljplaneområdet för Mälarbanan, men har till 

granskningshandlingen inkluderats i planområdet för att säkerställa hanteringen vid 

händelse av ett skyfall. Detaljplanegränsen har utökats fram till fastighetsgränsen för 

Ingenjören 3.  

 

Vid västra delen av planområdet norr om tråget planeras ett nedsänkt torg för 

dagvatten- och skyfallshantering ovanpå skyfallsmagasinet (se Figur 7). Lite längre 

västerut vid korsningen med Ekensbergsvägen planeras ett litet motveck för att skapa 

en lågpunkt. Detta för att ansamla lite vatten på vägen innan den når torget. Torget 

utförs plant och nedsänkt på nivå +10,9 med en fördröjningsvolym på minst 250 m
3

. 

 

Det planeras ytterligare åtgärder för skyfallshantering för detaljplan Yrket och 

Fräsaren. För en redovisning av dessa hänvisas till skyfallsrapporten för detta 

planområde (Tyréns, 2022). 

 

De föreslagna ytliga åtgärderna har bearbetats i höjdmodellen och testats i 

skyfallsmodellen i en iterativ process. 
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Figur 9. Ytliga skyfallsåtgärder i Huvudsta. Källa projekteringsfiler: landskap (AJ 

Landskap, 2022-04-28) och gata (Iterio, 2022-04-27). Källa ortofoto: Esri. 

3.3.5 MARKENS RÅHET 

Råhet på marken ger en indikation om hur snabbt vattnet kan rinna på marken. 

Hårdgjorda ytor såsom vägar medför att vattnet kan rinna snabbare än obebyggda 

ytor. Detta beskrivs i modellen med Mannings tal. Parametern styr vattnets hastighet 

och kan påverka både vattendjupet och översvämningsutbredning samt flödet som 

rinner vid olika punkter. Värden för Mannings tal som användes för olika 

markanvändningar visas i Tabell 2 och baseras på kommunikation med DHI som 

utvecklar den använda ytavrinningsmodellen Mike 21.  

 

Tabell 2. Mannings tal för olika markanvändning. 

Typ av yta Mannings tal (M) 

Vatten 70 

Gator 50 

Industri och flerbostadsbebyggelse 40 

Naturmark och annan öppen mark 5 

Mark med stark lutning > 45 2 

 KOPPLAD YT- OCH LEDNINGSNÄTSMODELL – MIKE FLOOD 

För en kopplad MIKE Flood modell krävs att höjdmodell och ledningsnätsmodell 

anpassas till varandra. Inom planområdet har befintlig dagvattenbrunnar kopplats till 

ytavrinningsmodellen och framtida dagvattenbrunnar har anpassats till framtida 
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höjdmodell. Detaljeringsgraden för kopplingarna är högre i närheten av planområdet då 

fler brunnar lagts in i modellen för att på ett mer korrekt sätt beskriva utbytet mellan 

ytan och ledningsnätet.  

3.4.1 REGN 

Vid en kopplad modell, som Mike Flood, är hårdgjorda ytor kopplade direkt till 

ledningsnätsmodellen, och regnbelastningen på hårdgjorda ytor beskrivs i 

ledningsnätsmodellens avrinningsmodul. Vid kraftiga skyfall är det dock inte rimligt att 

låta hela regnet verka på de hårdgjorda ytor som är kopplade till 

ledningsnätsmodellen. Hängrännor, stuprör och rännstensbrunnar är en 

kapacitetsbegränsning i sig som knappast kan avbörda ett 100-årsregn. Därför bör 

regnet på hårdgjorda ytor delas upp i två delar, en del som antas kunna ta sig in i 

ledningsnätet (och belasta ledningsmodellen direkt) och resterande del (den mest 

extrema skyfallstoppen) läggs på hårdgjorda ytor i markavrinningsmodellen (MSB 

2017). 

 

Eftersom ledningsnät inom Solna Business Park och Huvudsta har en kapacitet att 

avleda ett 10-årsregn utan att marköversvämning uppstår antas att detta är den 

maximala regnbelastning som ledningsnät i området kan klara av. Därför indelas 

regnbelastning på hårdgjorda ytor i Mike Flood modellen enligt Figur 10, där regnet 

som överskrider den maximala intensitet vid ett 10-årsregn belastar 

ytavrinningsmodellen Mike 21 och regnbelastningen under denna nivå belastar Mike 

Urban-modellen. Denna belastning gäller bara för de områdena inom Solna där det 

finns en beskrivning av dagvattenledningsnät. 

 

Inom Sundbyberg har ledningsnätet inte kopplats till skyfallsmodellen på grund av 

brist på underlag i detta skede. Utifrån bedömning av Sundbyberg Avfall och Vatten AB 

(SAVAB) fördelar sig kapaciteten i ledningsnätet enligt Figur 11 vid nuvarande 

utformning och vid framtida utformning. Det pågår en projektering av framtida 

dagvattennät inom Sundbybergs Nya Stadskärna (SNS). Dagvattennätet ska 

dimensioneras för att kunna avleda ett klimatanpassat 30-årsregn utan 

marköversvämningar enligt uppgifter från SAVAB och Sundbybergs Stad. 
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Figur 10. Fördelning av regn som belastar varje modell. Volym över den röda linjen 

belastar Mike 21 modellen och volym under den röda linjen belastar Mike Urban 

modellen. 

 

För att ta hänsyn till olika markanvändningar och kapacitet i ledningssystem belastas 

olika områden i Mike 21 modellen med olika regn. Utredningen har gjorts för ett 

klimatanpassat CDS-regn med 100 års återkomsttid, varaktigheten 3 timmar, ett 

centralt block på 10 minuter och klimatfaktorn 1,25. Varaktighet för regnet har valts 

till 3 timmar vilket motsvarar koncentrationstiden för den längsta rinnsträckan inom 

modellområdet. Intensitet för de olika regnen visas i Figur 12 och typ av regn som 

belastar varje område visas i Figur 11. De olika regnbelastningar beskrivs nedan: 

 

- Regn 1: Detta regn belastar naturmarksområdena utan koppling till 

ledningsnät. Dessa områden antas ha en avrinningskoefficient på 0,3 vid 100-

årsregn enligt dimensioneringsrekommendationer för naturmarksavrinning från 

P110. Regnet som belastar modellen är ett CDS 100-årsregn multiplicerat med 

0,3. Regnet har en totalvolym på 25 mm. 

- Regn 2: Detta regn belastar vissa hårdgjorda ytor i Sundbyberg där 

avloppsledningsnätet har en kapacitet att avleda ett 2-årsregn utan 

marköversvämningar. Modellen belastas med ett 100-årsregn med klimatfaktor 

1,25 med avdrag för ett 2-årsregn. Regnet har en totalvolym på 32 mm. 

- Regn 3: Detta regn belastar områdena i Solna utanför Huvudstatunnels 

avrinningsområde där ledningskapacitet antas motsvara ett 5-årsregn till 

marknivå. Modellen belastas med ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 med 

avdrag för ett 5-årsregn. Regnet har en totalvolym på 27 mm. 

- Regn 4: Detta regn belastar vissa hårdgjorda ytor i Sundbyberg där 

avloppsledningsnätet har en kapacitet att avleda ett 10-årsregn utan 

marköversvämningar samt de områdena inom Solna som kopplas till 

ledningsnätsmodellen. Mike 21 delen av modellen belastas med ett 100-

årsregn med klimatfaktor 1,25 med avdrag för ett 10-årsregn. Regnet har en 

totalvolym på 23 mm 
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- Regn 5: Detta regn belastar område som ska exploateras i Sundbyberg för 

modellen med framtida förhållande. Modellen belastas med ett 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 med avdrag för ett klimatanpassat 30-årsregn. Regnet 

har en totalvolym på 12 mm. 

- Regn 6: För de framtida järnvägsområden som ska kopplas till 

dagvattentunneln i Huvudsta appliceras regnet enbart i Mike Urban modellen 

och därför finns det ingen regnbelastning i Mike 21 delen av modellen. 
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Figur 11. Fördelning av regn inom Mike 21 modellområdet för både befintligt scenario 

(övre) och scenario efter exploatering (nedre) 

 



 

 

 

Uppdrag: 303726, Skyfallsanalys DP Mälarbanan - Solna 2022-06-14 

Beställare: AIX Arkitekter AB Slutrapport 

 

27(41) 

 

Figur 12. Regnintensitet för varje regn sett till simuleringstiden. 

3.4.2 RANDVILLKOR 

Från tidigare uppdrag kunde information om vattennivåer i Bällstaviken hämtas. För 

Bällstaviken användes medelhögvattenytan (MHWY) på +1,23 tillsammans med de regn 

som redovisas under kapitel 3.4. Anledningen till att MHWY användes och inte en 100-

årsnivå baserades i resonemanget att en 100-årsnivå i Mälaren tillsammans med ett 

100-årsregn snarare skulle motsvara en 10 000-årshändelse än en 100-årshändelse. Ett 

skyfall med 100 års återkomsttid är intensivt och lokalt medan uppkomsten av en 

hundraårsnivå i ett naturligt sjö- och vattendragssystem i regel uppstår och påverkas 

av andra faktorer - såsom perioder med långvarig nederbörd i samband med höga 

grundvattennivåer. Vattennivå på +1,23 i Bällstaviken ansattes därför som randvillkor i 

modellen.  

 OSÄKERHETER VID MODELLERING 

Höjdmodellerna för befintlig bebyggelse byggs under antaganden att dörrar till 

byggnader och garageportar är stängda under hela simuleringstid. Resultat från 

modellen baseras på att allt vattnet stannar ute på ytan och inte tränger in i 

byggnader. I verkligheten skulle många av de garagenedfarterna och byggnaderna 

inom avrinningsområdet svämmas över vid ett skyfall och det skulle finnas mindre 

vatten på ytan.  

 

Modellresultat kan vara missvisande vid spår med höga ballastlager då vattnet vid 

skyfall egentligen kommer att rinna in i ballasten och inte på den och detta kan inte 

beskrivas i modellen. Det är också oklart hur mycket vatten som dräneringsledningar 

under järnvägsspåret kan ta. 

 

Livslängd på LOD-åtgärder, hur de utförs och sköts är svårt att bedöma inför 

utbyggnad av modellen. Skyfallsmodellen baseras på att de kan fungera som planerat 

enligt dimensionering i dagvattenutredningen för detaljplanområdet som tas fram av 

WRS. 
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4 RESULTAT 

Resultat från Mike Flood-modellen redovisas i form av kartor med maximalt vattendjup 

och maximalt flöde. Det är viktigt att poängtera att maximalt vattendjup och flöde kan 

inträffa vid olika tidpunkter under hela simuleringens tidsförlopp. Resultatet visar 

maxvärdet för varje pixel under simuleringen. Maximalt flöde ger också en indikation 

om hur avrinningsvägarna kan se ut vid skyfall. 

 

Modellens resultat visas i Bilaga 1-4. En utvärdering av resultatet görs under rubrik 4.1 

och 4.2. Notera att resultatet för vattendjup mindre än 10 cm inte presenteras i 

figurerna för att vattensamlingar mindre än 10 cm inte anses orsaka någon olägenhet 

eller skada enligt riktvärdena under rubrik 1.5. 

 RESULTAT FÖR BEFINTLIGT SCENARIO 

Bilaga 1 och Bilaga 2 visar resultat från Mike 21 modellen för befintligt scenario för 

modellområdet i Solna. Resultatet redovisas som maximalt flöde respektive maximalt 

vattendjup under hela simuleringen.  

 

Modellens resultat i Figur 14 visar att stora vattenmängder samlas vid den befintliga 

gångtunneln under järnvägen mellan Oskarsrogatan och Ankdammsgatan. Söder om 

järnvägen vid Huvudstafältet rinner vattnet till de små lokala lågpunkterna för att 

senare rinna till gångtunneln (se Figur 13). När lågpunkten vid gångtunneln fylls upp 

rinner vattnet vidare mot norr till de olika lågpunkterna som finns vid olika fastigheter 

i Skytteholmsfältet där vattendjup högre än 1 meter kan uppstå. 

 

Förskolorna Pumpan och Paprikan inom fastigheten Huvudsta 3:1 strax söder om 

planområdet i Huvudsta kan också drabbas av översvämningar då de ligger i en lokal 

lågpunkt där vattendjup mer än 0,5 meter kan uppstå på förskolegården. 

 

Det maximala flödet som rinner igenom gångtunneln från södra sidan av järnvägen till 

norra sidan är 475 l/s och den totala volymen är 2150 m
3

 under hela 

modellsimuleringen. 

 

Med den befintliga höjdsättningen kommer det inte finnas stora vattensamlingar kring 

eldistributionsanläggning på fastigheten Huvudsta 3:27. 
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Figur 13. Maximalt flöde vid nulägescenario kring Huvudsta. Svarta pilar visar 

sekundär avrinning, d.v.s. flödesriktning vid skyfall när lågpunkterna fylls. Källa 

ortofoto: Esri. 
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Figur 14. Maximalt vattendjup vid nulägescenario kring Huvudsta. Källa ortofoto: Esri. 

 

Kring Solna Business Park finns det lokala lågpunkter på båda sidor av järnvägen där 

vattendjup över 0,5 meter kan bli stående på gatan söder om fastighet Fräsaren 12 och 

över 0,75 meter norr om fastighet Stenhöga 1 (se Figur 16). En omfattande 

vattensamling kan också uppstå vid korsningen mellan Svetsarvägen och Smidesvägen. 

Vattendjupet i denna lågpunkt kan bli mer än 0,8 m. Tvärbanan går igenom denna 

sträcka. Vid stora regnmängder kommer tvärbanetrafiken att drabbas. Tvärbanan 

klassas dock inte som en samhällsviktig verksamhet. När alla lokala lågpunkter kring 

Solna Business Park och Solna Strand fylls rinner vattnet på järnvägen mot nordväst, 

d.v.s. mot Sundbyberg. Vattnet rinner över en tröskelnivå på järnvägen (se Figur 15) 

och vidare på Landsvägen för att slutligen nå recipienten Bällstaviken-Ulvsundasjön vid 

Hamngatan. 

Förskolorna 
pumpan och 
Paprikan 
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Figur 15. Maximalt flöde vid nulägescenario kring Solna Business Park och Solna 

Strand. Svarta pilar visar sekundär avrinning, d.v.s. flödesriktning vid skyfall när 

lågpunkterna fylls. Källa ortofoto: Esri. 
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Figur 16. Maximalt vattendjup vid nulägescenario kring Solna Business park och Solna 

Strand. Källa ortofoto: Esri. 

 RESULTAT FÖR SCENARIO EFTER EXPLOATERING 

Bilaga 3 och Bilaga 4 visar resultat från Mike 21 modellen för scenario efter 

exploatering för modellområdet i Solna med planerade skyfallsåtgärder. Resultatet 

redovisas som maximalt vattendjup respektive maximalt flöde under hela 

simuleringen.  

 

Nya avrinningsområden skapas med framtida utformningen av järnvägen och den nya 

höjdsättningen för att anpassa området till järnvägsutformningen. De flesta av de nya 

avrinningsområdena blir instängda. Det är avrinningsområde 3 och 4 som visas i Figur 

2 som påverkas. De nya avrinningsområdena visas i Figur 17 och beskrivs nedan: 

 

1- Efter borttagningen av befintliga GC-tunneln under järnvägen i Huvudsta finns 

det ingen avrinningsväg mellan södra och norra delen av järnvägen. Vattnet 

från en stor del av överdäckningen rinner mot Huvudstafältet som blir ett 

instängt område. Lågpunkten för området ligger i Huvudstafältet norr om 

fotbollsplanen.  

2- Vid östra delen av planområdet skapas ett nytt instängt avrinningsområde där 

skyfallsytorna kring nätstationen på Huvudsta 3:27 blir den nya lågpunkten. 

3- Marken kring järnvägen i öster blir ett instängt område eftersom Trafikverket 

planerar en bullervall på båda sidor av järnvägen. Trafikverket planerar sin 

avvattningsanläggning för att skydda tunneln mot översvämningar. 
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4- Tillrinningsområde till Skytteholmsfältet minskas också på grund av 

överdäckning. Flödena till detta område minskar.  

5- Tråget är nedsänkt och skyddas med en mur som gör att inget flöde från övriga 

områden kan rinna in i tråget. 

6- Solna Business Park blir ett instängt område. Lågpunkten för området ligger vid 

korsningen Svetsarvägen-Smidesvägen. 

7- Området vid norra delen av Solna Strand samt Swedbanks kontor blir också 

instängt. Lägsta punkten i området ligger vid nya kvarter M och N. 

8- Detta område täcker delar av Solna och Sundbyberg och är instängt. 

Lågpunkten för området ligger med den planerade höjdsättningen söder om 

fastighet Verkmästaren 4 i Solna vid det planerade torget. 

9- Vattnet från detta område kommer att rinna till Bällstaviken som i dagsläget. 

 

 

Figur 17. Naturliga avrinningsområde med den nya höjdsättningen. Numrering 

kopplas till text ovan. Källa ortofoto: Esri. 

 

Vattenmängder som rinner genom Huvudstafältet och södra delen av överdäckningen i 

Huvudsta kommer att samlas inom Huvudstafältet där vattendjup kan bli upp till 1,8 m 

(se Figur 18). Stora vattenmängder kommer att samlas vid parken (ca 2030 m
3

) där de 
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inte kommer att orsaka någon olägenhet, så länge befintlig fjärrvärmekammare och 

anslutande mark höjs upp till en nivå på minst +15,6. Det rekommenderas att skyltar 

placeras i området som avråder människor från att vistas i dessa parkområden vid 

kraftigt regn. På den nya gatan (gata 1) som angränsar till Huvudstafältet kommer det 

att samlas vatten vid gatans lågpunkt mellan kvarter F och G. Översvämningen 

omfattar ca 220 m
3

. Vattendjup mer än 0,3 m varar bara under 20 minuter under 

simuleringstid då vattnet kan rinna vidare till Huvudstafältet via det planerade diket.  

 

Vid fastighet Ingenjören 3 på Framnäsbacken kan det samlas vatten vid den nya 

slänten mot överdäckning. Med den planerade åtgärden att höjdsätta marken på +19,5 

kommer det inte att finnas någon vattensamling vid bebyggelse utan vattnet kommer 

att samlas vid slänten mot överdäckningen utan att orsaka någon översvämningsrisk. 

 

Kring elstationen kommer vatten att samlas i de planerade skyfallsytorna utan att 

orsaka någon översvämningsrisk för elstationen. Volym på vattensamlingar i 

skyfallsytorna blir 380 m
3

. 

 

 

Figur 18. Maximalt vattendjup vid scenario efter exploatering kring Huvudsta. Källa 

ortofoto: Esri. 

 

Vid västra delen av planområdet har de planerade underjordiska åtgärderna en väldigt 

positiv effekt för att minska vattenmängderna som samlas på ytan. Söder om 

järnvägen kommer det att samlas vatten upp till 0,25 m vid den nya lågpunkten vid 

kvarter M och N. Vattennivå blir ca +10,6 vid lågpunkten. Entréer och färdigt golv för 

både kvarter M och N bör placeras högre än denna nivå. 
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Kring den nya pendeltågstationen i Sundbyberg och torget norr om järnvägen kommer 

det att samlas vatten upp till 0,25 m. Vattennivå mot den nya kvarteren K blir ca 

+11,10. Det rekommenderas att entréer och färdigt golv ligger högre än denna nivå. 

 

 

Figur 19. Maximalt vattendjup vid scenario efter exploatering kring Solna Business 

park och Solna Strand. Källa ortofoto: Esri. 

 

I Figur 20 redovisas skillnad i vattendjup mellan nulägescenario och scenario efter 

exploatering, d.v.s. en redovisning av hur exploateringar och de planerade åtgärder 

påverkar översvämningsrisker utanför planområdena. Vattenmängderna vid 

Skytteholmsfältet kommer att minska på grund av stängning av GC-tunneln vid 

Ankdammsgatan. Vattensamlingarna kommer däremot att öka vid södra delen av 

järnvägen i Huvudsta men dessa samlingar sker på skyfallsytor eller parkområde där 

det inte kan orsaka någon skada. 

 

Inom Solna Strand och Solna Business Park minskar översvämningsrisker på grund av 

de skyfallsåtgärderna som planeras inom både detaljplan Mälarbanan och detaljplan 

Yrket och Fräsaren. Om endast detaljplan Mälarbanan genomföras avseende 

järnvägsutbyggnad och planerade exploateringen med planerade åtgärder inom 

planområdet skulle översvämningsriskerna inte öka för andra områden inom Solna 

Business Park. 
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Vattendjup ökar vid det planerade torget söder om fastighet Verkmästaren 4 men 

vatten kommer inte att samlas mot bebyggelse och det kommer att finnas farbara 

vattendjup. 

 

 

Figur 20. Skillnad i vattendjup mellan nulägescenario och scenario efter exploatering. 

Källa ortofoto: Esri. 



 

 

 

Uppdrag: 303726, Skyfallsanalys DP Mälarbanan - Solna 2022-06-14 

Beställare: AIX Arkitekter AB Slutrapport 

 

37(41) 

4.2.1 FRAMKOMLIGHET TILL OCH FRÅN PLANOMRÅDET VID SKYFALL 

Vattendjup vid skyfall på vägarna blir mindre än 0,3 m för nästan hela planområdet 

med de planerade skyfallsåtgärder. Detta garanterar framkomlighet för både 

brandbilar och vanliga fordon till och från planområdet. På den nya gatan som 

avgränsar med Huvudstafältet kommer det att samlas vatten vid gatans lågpunkt 

mellan kvarter F och G (se Figur 1). Vattendjup kan bli mer än 0,3 m och detta kan 

temporärt förvärra framkomlighet vid denna punkt. Översvämningar varar bara under 

20 minuter under simuleringstid då vattnet kan rinna vidare till Huvudstafältet via det 

planerade diket. Samtidigt finns det alternativa tillfartsvägar till alla byggnader vid 

lågpunkten. 

 

Framkomlighet till uppställningsplatser och teknikområde som Trafikverket planerar 

vid järnvägen är genom planerade skyfallsåtgärder säkerställd. 

 

Framkomligheten vid korsningen Svetsarvägen-Smidesvägen kommer trots planerade 

åtgärder fortsatt drabbas av begränsad framkomlighet vid skyfall. Den nya 

gatustrukturen inom DP Yrket och Fräsaren kommer att medföra att nya tillfartsvägar 

skapas vilket kommer att förbättra framkomligheten vid skyfall inom Solna Business 

Park. 
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5 SLUTSATS 

Resultat från skyfallsmodellen visar att de planerade åtgärderna har en positiv effekt 

och hjälper att begränsa översvämningsrisker både inom planområdet och utanför 

planområdet. Åtgärderna har planerats för att skydda framtida bebyggelse och 

järnvägen mot översvämningar samt för att säkerställa att översvämningsrisker inte 

ökar för befintlig bebyggelse. 

 

Överdäckningen orsakar att det skapas en lågpunkt vid den östra tunnelmynningen av 

överdäckningen invid en eldistributionsanläggning på fastigheten Huvudsta 3:27. Både 

järnvägen och eldistributionsanläggningen klassas som samhällsviktig verksamhet. 

Planerade åtgärder har testats i skyfallsmodellen som visar att det inte skulle uppstå 

någon översvämningsrisk vid ett klimatanpassat 100-årsregn för någon av de 

samhällsviktiga verksamheterna. 

 

Vid nya Sundbyberg station och framtida tråget har skyfallsåtgärderna samordnats 

mellan kommunerna och Trafikverket. Underjordiska åtgärder planeras inom detta 

område. Intagsbrunnar till dessa bör projekteras i detalj i nästa projekteringsskede för 

att säkerställa funktionaliteten av dessa åtgärder. 

 

Framkomlighet till och från planområdet vid skyfall säkerställs till ny bebyggelse och 

ny järnvägsanläggning med de planerade skyfallsåtgärder. Det kommer fortfarande att 

finnas en begränsad framkomlighet vid korsningen Svetsarvägen-Smidesvägen. Den 

nya gatustrukturen inom DP Yrket och Fräsaren kommer att medföra att nya 

tillfartsvägar skapas vilket kommer att förbättra framkomligheten vid skyfall inom 

Solna Business Park. 

 SAMMANFATTNING AV SKYFALLSÅTGÄRDER 

Här sammanfattas de skyfallsåtgärder som rekommenderas för att säkerställa en bra 

hantering av flöden och vattensamlingar vid händelsen av ett skyfall. Förslag på 

regleringar i plankarta ges också. 

 

• Övergripande rekommendationer: 

o Kvartersmark bör utformas så att vattnet vid skyfall kan rinna från 

kvarteren mot gatorna utan att samlas på gårdarna.  

• Skydd för järnvägen kring tråget och östra tunnelmynningen: 

o Både tråg och bullervall bör regleras i plankarta som SKYDD för 

järnvägen. 

o Skyfallsmagasinen som Trafikverket planerar inom sin fastighet bör 

framställas i planbeskrivningen med angivna volymer. 

• Åtgärder för att skydda fastigheter Vargen 14 och Bangården 4 vid Bangatan: 

o Bullervallen vid Bangatan utförs så att vatten kan rinna i 

järnvägsanläggningen, det bör framstå i planbeskrivningen. 

• Åtgärder för att skydda den befintliga elstationen vid fastighet Huvudsta 3:27: 

o Skyfallsytorna öst och söder om elstationen bör regleras i plankartan. 

Totalvolym för de skyfallsytorna bör vara minst 380 m3. 

o Invallning med stödmur och upphöjd kantsten vid västra och norra sidor 

av elstationen bör också regleras i plankarta eller redovisas i 

planbeskrivningen. 

o Höjdsättningen för gatorna som styr flödena till skyfallsytorna bör 

regleras i plankartan. 

• Åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse på fastighet Ingenjören 3: 

o Parkmarken utanför fastigheten bör regleras på nivå +19,5 i plankartan.  
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• Åtgärder för att skydda pumpstationen och fjärvärmekamaren vid 

Huvudstafältet: 

o Diket vid östra delen av pumpstationen samt upphöjning av marken runt 

fjärvärmekamaren i Huvudstafältet bör redovisas i planbeskrivningen. 

• Åtgärder kring kv. M och N söder om tråget: 

o Underjordiskt magasin bör redovisas i planbeskrivning. Volym för 

skyfallsmagasinet bör bara minst 650 m
3

. 

o Färdigt golv och entréer för båda kvarteren bör placeras högre än +10,7. 

Detta kan regleras i plankartan. Inga öppningar eller ventilationssystem 

bör placeras under denna nivå och konstruktioner bör uppföras 

vattentäta. 

• Åtgärder kring den nya kv. K och torget söder om Verkmästaren 4: 

o Höjderna på gatan och nedsänkta torgytan (+10,9) bör regleras i 

plankartan. Ytlig översvämningsvolym på minst 250 m
3

 bör beskrivas i 

planbeskrivning. 

o Underjordiskt magasin bör redovisas i planbeskrivning. Volym för 

skyfallsmagasinet bör vara minst 450 m
3

. 

o Färdigt golv och entréer för kv. K bör placeras högre än +11,2. Detta kan 

regleras i plankartan. Inga öppningar eller ventilationssystem bör 

placeras under denna nivå och konstruktioner bör uppföras vattentäta. 

• Ett U-område för omlagda ledningar under tråget inom järnvägsfastigheten bör 

regleras i plankartan. 

• Planerade åtgärder vid dagvattentunnels utlopp bör framställas i 

planbeskrivningen. Kapacitetsökning av utloppet är avgörande för framtidens 

dagvatten- och översvämningsriskhantering inom Huvudstatunnels 

avrinningsområde. Det bör därför säkerställas att detta utförs innan 

byggnationen inom planområdet. 

• Omläggning av dagvattenledningar från tråget till dagvattentunneln inom 

detaljplan Yrket och Fräsaren bör redovisas i planbeskrivningen. 

  



 

 

 

Uppdrag: 303726, Skyfallsanalys DP Mälarbanan - Solna 2022-06-14 

Beställare: AIX Arkitekter AB Slutrapport 

 

40(41) 

6 REFERENSER 

DHI, 2014. Slutrapport för Nacka kommun. Skyfallsanalys för Västra Sicklaön. 

 

Länsstyrelsen (Stockholms och Västra Götalands län), 2018. Rekommendationer för  

hantering av översvämning till följd av skyfall. 

 

MSB, 2017. Vägledning för skyfallskartering – Tips för genomförande och exempel på  

användning. 

 

MSB, 2019. Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet. 

Publikationsnummer MSB1408 

 

MSB, 2020. Uppdaterad definition samhällsviktig verksamhet. Ärendenummer MSB 

2020-11275 

 

SMHI 2017, Skyfall och rotblöta, https://www.smhi.se/kunskapsbanken/rotblota-1.17339 

 

SMHI, 2018. Extremregn i nuvarande och framtida klimat – Analyser av observationer 

och framtidsscenarier. Klimatologi nr 47 

 

Solna Stad 2017a. Checklista för dagvattenutredningar 

 

Solna Stad 2017b. Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna Stad 

 

Svenskt Vatten, 2016. Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Publikation P110 

 

Trafikverket 2020a, PM Skyfall och översvämning, rev B, 2020-01-15 

 

Trafikverket 2020b, Dagvatten och skyfallshantering i Solna, erhållen 2020-12-15 

 

Tyréns 2021b, Modelldokumentation dagvattennätet i Huvudsta avrinningsområde, 

Konceptrapport, 2021-12-13 

 

Tyréns 2022, Skyfallsanalys Detaljplan Yrket och Fräsaren, 2022-04-01 

  

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/rotblota-1.17339


 

 

 

Uppdrag: 303726, Skyfallsanalys DP Mälarbanan - Solna 2022-06-14 

Beställare: AIX Arkitekter AB Slutrapport 

 

41(41) 

BILAGOR 

 



Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Teckenförklaring
Kommungräns

DP Mälarbanan,
Solna

DP Yrket och
Fräsaren, Solna

Nya detaljplaner,
Sundbyberg

Modellarea Mike 21

Maximalt
vattendjup (m)

< 0.1

0.1 - 0.3

0.3 - 0.5

0.5 - 0.75

0.75 - 1

> 1

±

0 500 1 000250 Meters

O:\STH\303726\R\_Bilder\Bilder rapport\Resultat_befintlig_maximalt vattendjup_20220323.mxd

Bilaga 1 Resultat för
nulägesscenario
Maximalt ytvattendjup vid ett
100-årsregn med 3 timmars
varaktighet och klimatfaktor
1,25

Arbetsmaterial

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Skala (A3): 1:8 000

Datum: 2022-03-30

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

eao



Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Teckenförklaring
Kommungräns

DP Mälarbanan,
Solna

DP Yrket och
Fräsaren, Solna

Nya detaljplaner,
Sundbyberg

Modellarea Mike 21

Maximalt flöde
(l/s/m)

< 10

10 - 50

50 - 100

100 - 200

> 200

±

0 500 1 000250 Meters

O:\STH\303726\R\_Bilder\Bilder rapport\Resultat_befintlig_maximalt vattenflöde_20220323.mxd

Bilaga 2 Resultat för
nulägesscenario
Maximalt ytvattendjup vid ett
100-årsregn med 3 timmars
varaktighet och klimatfaktor
1,25

Arbetsmaterial

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Skala (A3): 1:8 000

Datum: 2022-03-30

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

eao



Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Teckenförklaring
Kommungräns

DP Mälarbanan,
Solna

DP Yrket och
Fräsaren, Solna

Planerad
bebyggelse, Solna

Nya detaljplaner,
Sundbyberg

Planerad
bebyggelse,
Sundbyberg

Modellarea Mike 21

Maximalt
vattendjup (m)

< 0.1

0.1 - 0.3

0.3 - 0.5

0.5 - 0.75

0.75 - 1

> 1

±

0 500 1 000250 Meters

O:\STH\303726\R\_Bilder\Bilder rapport\Resultat_framtid_maximalt vattendju_20220323.mxd

Bilaga 3 Resultat för
scenario efter
exploatering
Maximalt ytvattendjup vid ett
100-årsregn med 3 timmars
varaktighet och klimatfaktor
1,25

Arbetsmaterial

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Skala (A3): 1:8 000

Datum: 2022-03-30

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

eao



Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Teckenförklaring
Kommungräns

DP Mälarbanan,
Solna

DP Yrket och
Fräsaren, Solna

Planerad
bebyggelse, Solna

Nya detaljplaner,
Sundbyberg

Planerad
bebyggelse,
Sundbyberg

Modellarea Mike 21

Maximalt flöde
(l/s/m)

< 10

10 - 50

50 - 100

100 - 200

> 200

±

0 500 1 000250 Meters

O:\STH\303726\R\_Bilder\Bilder rapport\Resultat_framtid_maximalt vattenflöde_20220323.mxd

Bilaga 4 Resultat för
scenario efter
exploatering
Maximalt vattenflöde vid ett
100-årsregn med 3 timmars
varaktighet och klimatfaktor
1,25

Arbetsmaterial

Koordinatsystem: SWEREF99 18 00

Skala (A3): 1:8 000

Datum: 2022-03-30

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

eao



BARNKONSEKVENSANALYS 
UTBYGGNAD AV MÄLARBANAN

AIX ARKITEKTER  
UPPDATERAD 2022.06.01

Il SOLNASTAD /\IX 



2

Planområdets läge

INNEHÅLL 

Medverkande: 

Barnkonsekvensanalysen har tagits fram av AIX arkitekter på uppdrag av Solna stad. 

AIX arkitekter: Anna Hammarbäck, Anna Rizzon
Iterio Trafik: Sofie Malm

U:\m-n-o\Mälarbanan_Solna_MiUp\BKA\Kartläggning\A-01-P-001 bef situation ulag BKA.dwg, Model, 2020-10-09 22:00:08, anna, ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 MM), 1:60000

PLANOMRÅDET I DET STORA SAMMANHANGET  BKA MÄLARBANAN

U:\m-n-o\Mälarbanan_Solna_MiUp\BKA\Kartläggning\A-01-P-001 bef situation ulag BKA.dwg, Model, 2020-10-09 22:40:07, anna, ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 MM), 1:4000

SÖDERMALM

LIDINGÖ

BROMMA

SPÅNGA

SUNDBYBERG

DANDERYD

SICKLA

DROTTNINGHOLM

TRANHOLMEN

DJURGÅRDEN
ALVIK

HAGAPARKEN

NORRA 
DJURGÅRDEN

SOLNA

VÄLLINGBY

VASASTAN

G:A STAN

ASPUDDEN

ÖSTERMALM

NORRMALM

BLACKEBERG

Inledning
Vad är en barnkonsekvensanalys?
Syfte och mål
Metod och avgränsning

Dokument & kunskapsöversikt
Styrdokument
Barns fysiska miljö - kunskapsöversikt

Kartläggning 
Detaljplaneområdet
Delområde Väst
Delområde Öst
Delområde Mitt

Planförslaget
Delområde Väst
Delområde Öst
Delområde Mitt

Konsekvenser
Delområde Väst    
Delområde Öst
Delområde Mitt

Slutsatser och kommentarer
Lek och lärande
Röreslsefrihet

Referenser

3
3
3
3

4
4
4

7
8
9
10
10

16
16
17
17

20
20
20
21

26
26
26

28



3

Kommunfullmäktige i Solna stad fattade 2018 
beslut om att ta fram en ny detaljplan för utbygg-
naden av Mälarbanan genom Solna. 

Detaljplanen omfattar Mälarbanans utbyggnad 
mellan Sundbybergs station och Tomteboda med 
en intunnling av järnvägsspåret mellan Frösunda-
leden och Nybodagatan. Detaljplanen innehåller 
ca 1000 nya bostäder, två förskolor, kontor och 
lokaler, nya gator, cykelvägar och mötesplatser 
och möjliggör en framtida ny pendeltågsstation 
i Huvudsta. Detaljplanen prövar omfattning, 
placering och utformning av dessa. Målet är att 
öka kapaciteten på Mälarbanan och skapa en mer 
sammanhållen stad, där stadsdelarna Huvudsta 
och Skytteholm möts. För att lyfta fram barns 
och ungas perspektiv i utvecklingen av det nya 
planförslaget har Solna stad tagit fram denna 
barnkonsekvensanalys. 

Vad är en barnkonsekvensanalys?

En barnkonsekvensanalys (BKA) är ett verktyg 
som används för att på ett systematiskt sätt lyfta 
in barns och ungas perspektiv för att kunna till-
godose deras bästa i förändringar av den fysiska 
miljön. En barnkonsekvensanalys ska på kort 
och lång sikt förbättra barns och ungas levnads-
villkor. Den tar utgångspunkt i Barnkonventionen 
och nationella mål om barns behov av utevistel-
se, fysisk aktivitet och lek som är avgörande för 
barns hälsa och utveckling. 

Syfte och mål

Syftet med barnkonsekvensanalysen är att 
synliggöra barn- och ungdomsperspektivet i 
utvecklingen av planförslaget för utbyggnad av 
Mälarbanan genom Solna.  

Målet är att beskriva hur barn använder platsen 
och hur de rör sig i och omkring området idag 
och därefter beskriva planförslagets konsekven-
ser ur dessa aspekter. Målet är också att analy-
sera planförslagets konsekvenser för inflyttande 
barn och se hur den planerade fysiska miljön 
kommer att möta deras behov.

”Man kunde tro att barndomen var den kortaste 
tiden i livet – men det är den inte. Det är den 
längsta. För i barndomen formas man till den 
man är i resten av livet”. 
/Alice Miller, schweizisk barnpsykolog som bl a 
var med och tog fram Barnkonventionen.

Metod och avgränsning

Barnkonsekvensanlysen har tagits fram av AIX 
arkitekter tagits fram hösten 2022 och uppda-
terats våren 2022. Datainsamlingen utgår från 
Barnperspektivet vilket innebär att vuxna tolkar 
barnens perspektiv. 

Geografisk avgränsning

Området som har studerats är planområdet och 
dess närmiljö med fokus på viktiga målpunkter 
för barn och unga i området. Viktiga målpunkter 
är skolor och förskolor, platser för idrotts- och 
fritidsaktiviteter, lekparker och grönområden, 
parker och andra rekreationsmöjligheter. 

Målgrupp
Målgruppen för barnkonsekvensanalysen är de 
barn och unga som påverkas av planförslaget. 
Idag bor inga barn och unga inom planområdet, 
men desto fler barn och unga använder området 
i sin vardag. Till gruppen barn räknas barn och 

ungdomar upp till 18 år.  
Målgrupperna är:

a)  Barn i planområdets närhet idag
b)  Barn som kommer att flytta in i de bostäder-
som ska uppföras inom planområdet 
c)  Alla barn som kommer att vistas i eller i an-
slutning till planområdet när det är färdigbyggt. 

Styrdokument, kommunala planer och kunskaps-
översikt 

Styrande dokument som berör barns behov i den 
fysiska milijön och/eller utredningsområdet har 
kartlagts i studien. För att inhämta information 
om målpunkter i området och röreslemönster 
kopplat till det har kommunala planer och pro-
gram studerats. Litteratur som tar upp allmänna 
beskrivningar om barns fysiska miljö har också 
studerats. 

Platsbesök/Observation

Flera platsbesök inom och kring planområdet har 
genomförts under oktober 2020. Två platsbesök 
på förskolor kombinerat med intervju genomför-
des. En strukturerad observation genomfördes 
med syfte att observera gång- och cykelflöden 
i Skytteholmstråket genom gångtunneln under 
järnvägen. 

Intervjuer

Intervjuer med biträdande rektor för förskolorna 
Huvudsta, Pumpan och Paprikan, samt med  
rektor på förskolan Virvelvinden genomfördes.  
En dialog har också förts med Skytteholms- 
skolan, eftersom en del av barnen där har sin 
skolväg genom planområdet.  

INLEDNING 
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Styrdokument

Här sammanfattas ett antal viktiga nationella 
och kommunala dokument som belyser barns 
perspektiv och behov i relation till fysisk plane-
ring.

FN:s barnkonvention 

Barnkonventionen om barns rättigheter antogs 
1989 av FN:s generalförsamling. Det var första 
gången som barns intressen uttryckligen for-
mulerades i form av mänskliga rättigheter i ett 
lagligt bindande dokument. Barnkonventionens 
efterlevnad granskas av FN:s kommitté för barns 
rättigheter och ställer höga krav på de 196  
länder som ratificerat konventionen.Enligt regler-
na ska varje lands regering ta ansvar för barnens 
rättigheter och göra allt de kan för att skydda 
barnen.

Sedan 1990 har Sverige förbundit sig att följa 
barnkonventionen. 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen 
svensk lag. Barnkonventionens syfte är att be-
handla alla barn och unga med respekt och låta 
dem komma till tals oavsett bakgrund. Vid alla 
beslut som rör barn ska i första hand beaktas 
det som bedöms vara barnets bästa. Konventio-
nen är ett viktigt verktyg för att påverka besluts-
fattare att prioritera barn.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla 
tillsammans utgör en helhet. Artiklarna utgör de 
grundläggande och vägledande principer som 
alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör 
barn.  

Exempelvis: 

Barnets bästa ska vara vägledande vid allt besluts- 
fattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga. 

Barn och unga har rätt att framföra sina åsikter och 
få dem beaktade i alla frågor som berör dem. Hänsyn 
ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och 
mognad.

Plan- och bygglagen (PBL)

I PBL finns bestämmelser om planläggning av 
mark, vatten och byggande som ska främja en 
hållbar samhällsutveckling för människorna i  
dagens samhälle och framtida generationer.  
I Plan- och bygglagen finns ett uttalat krav på 
tillräckligt stor friyta för lek och utevistelse 
vid förskolor, fritidshem, skolor, bostäder mm 
(PBL:2010:900) 8 kap 9 §). Behov av lämpliga 
platser för lek uttrycks i PBL som ett allmänt 
intresse. 

Bostadnära natur 
Boverket har på uppdrag av regeringen tagit 
fram en vägledning för hur kommuner kan säkra 
tillgången till de grönområden som finns nära 
bostäder, den bostadsnära naturen. Boverket  
rekommenderar att bostadsnära natur ska nås 
inom ett avstånd av 300 meter från bostäder.

Solna Stads grönplan

Solna Stads Grönplans innehåller strategier som 
berör barn och ungas tillgång till god utemiljö.
Exempelvis:

- Planera så att alla Solnabor har nära till park och natur

- Ge utrymme för aktiviteter för alla åldrar och förmågor 

- Utveckla parker, natur, torg, gator och platser tillsam-
mans med invånarna.  

Barns fysiska miljö - en kunskapsöversikt

Nedan följer en sammanfattning av relevant 
forskning som rör barn i relation till den fysiska 
miljön. Syftet är att visa på betydelsen av att 
bevara och utveckla miljöer för barns välmående 
samt att planera ur ett barnperspektiv för att 
möta barns behov.    

Lek och lär - allmänt

Leken utgör en grundläggande del av barnens 
uppväxt. När barn leker utvecklar de olika fysiska 
och kommunikativa förmågor och förbättrar även 
sin samarbets- och koncentrationsförmåga.  
Det finns många vetenskapligt framställda studier 
som tyder på att rörelse har ett stort inflytande 
när det gäller resultaten i skolan (Jansson & Klint-
borg Ahlklo 2016, Johan Faskungers 2008).
Naturrika miljöer är särskilt gynnsamma för barns 
lek och lärande. Studier har visat att barn som 
vistas i en variationsrik miljö med natur och 
grönska får bättre inlärnings- och koncentrations-
förmåga än barn som vistas i områden med en 
mindre naturrik miljö och att lek i naturmiljö med 
naturliga material ger mer jämställd lek, t.ex. 
klättring i träd, hoppa på stenar mm (Bergström 
& Tronvik, 2012). Utomshuslek på rymliga och 
gröna gårdar har visat sig ha samband med bättre 
nattsömn, välbefinnande, viktkontroll och koncen-
trationsförmåga hos barnen (Boverket).

Lek och lär - offentliga platser

Offentliga platser kännetecknas av att de är 
tillgängliga för alla vid alla tidpunkter. De kan 
utnyttjas av vem som helst oavsett bakgrund, 
samhällsposition, osv. Barn och ungdomar an-

DOKUMENT & KUNSKAPSÖVERSIKT
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vänder offentliga platser i större utsträckning än 
vuxna eftersom de är öppna för alla dygnet runt 
utan kostnad. De utgör ett slags frizoner i förhål-
lande till föräldrahem och skola. Här kan man 
vara och umgås utanför hemmets eller skolans 
sfär. Ungdomarna använder den offentliga miljöns 
olika platser, rum och sammanhang inte bara som 
ställen att vistas på, utan också som platser där 
de kvalificerar sig till vuxenlivet.

Köpcentra, gallerior, idrottsanläggningar, etc, 
utgör möjligheter och frirum att ta i besittning. 
Trots att dessa miljöer är kontrollerade, både vad 
gäller tillgänglighet och användning, kommer de 
även de unga tillgodo. Särskilt vintertid behöver 
ungdomar platser inomhus utanför hemmet eller 
skolans sfär (Lieberg 1994).

Lek och lär - förskolegårdar

Boverket har föreskrifter och allmänna råd 
angående förskolegårdar som omfattar rekom-
mendationer för storlek, placering och utformning 
av friytor. En friyta är ytan som går att leka på 
och som är tillgänglig för barnen. Takterrasser 
har begränsad tillgänglighet och betraktas som 
kompletterande friytor som inte ingår i beräkning 
av friytan. Vid bedömning av om friytan är till-
räckligt stor bör hänsyn tas till både friyta per 
barn och total friyta. Ett rimligt mått på friyta är 
enligt Boverket 40 m2 per barn och den totala 
friytan bör överstiga 3000 m2. På en gård som 
är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp 
få svårt att utveckla lek och socialt samspel på 
ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson, 
Boldemann, o.a. 2009).  
Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet 
eller risk för omfattande slitage går att ordna vari-

erande terräng och vegetationsförhållanden. 

Friytan bör placeras i direkt anslutning till 
förskolan och barnen bör själva kunna ta sig 
mellan byggnaden och friytan. Det finns samband 
mellan friytans kvalitet och utevistelse. Ju högre 
kvalitet en friyta har, i form av grönska och väl 
planerade lekytor, desto mer tid spenderar barn 
utomhus. En spännande och utmanande topografi 
är attraktiv och viktig eftersom den ger impuls-
er till rörelse och lek. Vegetation är en av de 
viktigaste byggstenarna i en levande, föränderlig 
och rik utemiljö som stimulerar lek och bidrar till 
en god utevistelse. Solljuset behövs för att bilda 
D-vitamin, men barns hud är känslig och behöver 
skyddas mot alltför mycket ultraviolett strålning. 
En indikator för en solsäker miljö är himmelsvyn.  

Om mer än halva himlen rakt ovanför barnens 
favoritställen täcks av grönska är den ultravioletta 
strålningen lagom. Alla barn och unga ska kunna 
använda och vara delaktiga i utemiljön på försko-
legårdar och skolgårdar (Boverket).

Lek och lär - bostadsgårdar
Barn är de som är mest beroende av bostads-
gården i stadsmiljö eftersom att det är den yta 
där de självständigt kan röra sig och upptäcka sin 
närmiljö (Patricia Barne, 2018, Jansson & Klint-
borg Ahlklo 2016).

Några värderingsgrunder för att bedöma bostads-
gården som återkommer i litteraturen är storlek, 
tillgänglighet, avgränsning och användbarhet.  
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Enligt Boverket är gårdens kapacitet, yta per 
person, avgörande för hur den används och för i 
vilken grad en mångfald av aktiviteter ryms.  
På större gårdar med mycket gemensam yta kan 
flera typer av aktiviteter rymmas samtidigt.  
Det finns inga riktlinjer för hur stor en bostads-
gård ska vara, men studier har visat att storleken 
har stor betydelse för barnens behov av lek och 
rörelse. Ett mått som föreslås är att 50 % av 
kvartersmarken ska utgöras av gård för att fungera 
väl för rekreation och närlek. Det finns uppgift om 
att på gårdar över 1 200 kvadratmeter gemensam 
yta kan flera aktiviteter pågå samtidigt. 
(Kristensson 2007, Spacescape, 2018)

En viktig aspekt som lyfts fram är att bostads-
gården ska vara tydligt avgränsad så att den 
uppfattas tillhörande de boende. Upplevelsen av 
gränser är avgörande för känsla av trygghet och 
tillhörighet. Tydligt inramade eller avgränsade 
gårdar uppfattas i högre grad som en gård av 
boende än öppna eller halvöppna situationer. 
Gårdar som är rumsligt inramade men som sam-
tidigt har stråk genom gården försämrar boendes 
upplevelse av kontroll. Tillhörighet främjar en 
kvarterstillhörighet och gemensamt ansvarstagan-
de som bygger på att gården inte är till för alla. 
Bostadsgården bör utstråla en lugn skyddad miljö 
där barn kan vistas (Boverket, Jönsson 2007, 
Berglund & Jergeby 1998).

En annan viktig aspekt är tillgänglighet.  
Entréer till utemiljön bör finnas direkt från husen. 
Om de saknas upplever de boende inte att gården 
är till för dem (Jönsson, 2007).

Gårdens kvaliteter utifrån dess användbarhet är 
också viktig. Studier har visat att barn framförallt 
föredrar att leka i naturlika miljöer. Gården bör 

kunna brytas ner i olika, intimare rum för avskil-
da lekar och större rum för samling. Gården ska 
fungera för möten, avkoppling och lek. 
(Jönsson 2007). 

Gården bör vara till minst 50 procent solbelyst 
klockan 12 vid tiden för vårdagjämning, för att 
skapa en god vistelsekvalitet (Spacescape).

Rörelsefrihet - trafik
Studier har visat att barn upp till ca 12 års ålder 
inte har förutsättningar för ett trafiksäkert bete-
ende i alla lägen (Trafikverket 2015).  
Barn gör en sak i taget - när de cyklar kon-
centrerar de sig på att trampa och styra vilket 
gör att det ibland kan vara svårt att samtidigt 
uppfatta trafiksituationen. Förmågan att läsa 
trafiksituationen rätt begränsas även av syn- och 
hörselutveckling. Även barns längd påverkar att 
de inte alltid kan läsa trafiksituationer.  
För barn är vägen till skolan inte bara en trans-
portsträcka utan en plats för lek, social interak-
tion och möjlighet att lära känna sin närmiljö. 
Många föräldrar skjutsar sina barn till skolan för 
att de inte anser det trafiksäkert för barnet att 
gå eller cykla. 

Korsningar där barn går över ska vara planskilda 
eller hastighetsäkrade till 30 km/h och komma 
relativt ofta för att vägar inte ska upplevas som 
barriärer och för att undvika att barn genar och 
tar risker. Det ska finnas ett säkert och samman-
hängande nät av gång- och cykelvägar och gator 
för att vägen ska anses säker (Trafikverket 2013 
& 2015, SKL 2013).

Stadsrum som är utformade som ett gemensamt 
utrymme för skyddade och oskyddade trafikanter 
och som ska inbjuda till mänsklig vistelse och 

rörelse är ett koncept som kan medföra attraktivi-
tet i stadsrummet  och främja dess funktion som 
mötesplats. Det är viktigt att sådana stadsrum 
uppfyller ett antal grundläggande funktionskrav 
för att barn ska vara säkra och känna sig säkra. 
Det ska vara lätt att förstå vilka regler som gäller. 
Det ska vara tydligt för alla om fordon får finnas 
på ytorna eller inte. Det ska vara enkelt att förstå 
var gående och cyklister ska befinna sig och 
dessa ytor ska vara tryggt avskiljda från varandra. 
Låg fordonhastighet är viktigt för att öka barns 
säkerhet och trygghet. För barn är en komplicerad 
trafikmiljö ett hinder (Attraktiva stadsrum för alla, 
Shared Space, Trafikverket, 2011).

Rörelsefrihet - trygghet
En viktig aspekt för att utemiljön ska upplevas 
som trygg är att platsen upplevs som omhänder-
tagen. Publika och öppna verksamheter medför 
ökad upplevelse av trygghet. Orienterbarhet och 
god översikt; att kunna hitta och orientera sig i 
den byggda miljön samtidigt som man ser vilka 
som rör sig och vad som rör sig ökar tryggheten. 

Risken att kunna bli instängd på en plats ökar 
otryggheten. Element i utemiljön som kan öka 
tryggheten är t.ex. entréer, fönster och belysning. 
En plats kan kännas trygg på dagtid men otrygg 
på kvällstid, och det kan vara meningsfullt att 
ha alternativa vägar i ljus och mörker (Boverket, 
2010, Huddinge kommun, 2016).

Rörelsefrihet - fysiska och sociala barriärer

En viktig del i barnperspektivet och social håll-
barhet överlag är betydelsen av att verka för en 
inkluderande stadsdel där det finns trygghet och 
tillhörighet både inom stadsdelen och mellan 
olika stadsdelar.
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KARTLÄGGNING AV OMRÅDET 

Detaljplaneområdet  

På bilden nedan visas planområdet i sin helhet. 
Det sträcker sig från Sundbybergs station i väster 
till Solnavägen och Tomteboda i öster. För att 
göra analysen tydligare har vi i barnkonsekven-
sanalysen delat in planområdet i tre delar.

Delområde Väst sträcker sig från Sundbyberg till 
Frösundaleden. Det beskrivs bara översiktligt i 

Planområdet och dess indelning i denna BKA 

PLANOMRÅDET IDAG - ABC  BKA MÄLARBANAN

OMFATTNING OCH INDELNING I A, B OCH C

SUNDBYBERGS
STN

HUVUDSTA
LE

DEN

FR
ÖS

UN
DA

LE
DE

N
SKYTTEHOLM

HUVUDSTA

STORGATAN

HANNEBERG

SOLNAVÄGEN

VÄST

MITT
ÖST

kartläggningen, då det i dagsläget inte rymmer 
några uppenbara kvaliteter för barn.

Delområde Mitt omfattar området från Frösunda-
leden till intunnlingens planerade tunnelmyn-
ning. Denna del redovisas mer ingående då den i 
stor utsträckning påverkar barns befintliga platser 
och stråk, både idag och i planförslaget. 

Delområde Öst beskrivs liksom Väst också bara 
översiktligt, då inte heller den idag rymmer några 
uppenbara kvaliteter för barn. Dock finns här en 
planskild korsning över järnvägen som idag utgör 
skolväg för många barn.

Först presenteras delområde Väst och Öst och sist 
område Mitt, som analyseras mer fördjupat. 
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Delområde Väst utgörs till största delen av 
spårområdet och omges av Solna Business Park. 
Det består huvudsakligen av ytor för trafik i olika 
nivåer. På båda sidor om spåret är bebyggelsen 
storskalig av industrikaraktär med baksidor  
(parkeringar, lastkajer) mot spåret. 
Landskapet är helt hårdgjort och saknar natur-
mark och grönytor. Inga uppenbara målpunkter 
för barn och ungdomar finns i området.
 
Gångvägnätet följer till största del utmed 
vägnätet. Kopplingarna till och från Sundbybergs 
centrum har bra standard medan övriga stråk och 
tvärförbindelser kan upplevas som mindre orien-
terbara och till viss del underdimensionerande. 
Det finns i dagsläget ingen anledning för cyklister 
eller gående att röra sig längs spårområdet. 
Huvudcykelstråket från Sundbyberg till Solna 
Business Park går i blandtrafik via Svetsar- 
vägen och Englundavägen - en trafikosäker, 
krånglig och otydlig väg som är svår att hitta. 
Gångstråken har generellt bra standard. 

På spårområdets norra sida går Ekenbergsvägen 
på bro över spårområdet och möter områdets 
marknivå i korsningen med Sturegatan. 
Tvärbanan går på en parallell bro och möter 
marknivån vid Svetsarvägen. Under broarna går 
Järnvägsgatan, som gör en U-sväng inom området 
och förbinder Järnvägsgatan med Sturegatan.  
 
Inom planområdet finns också Englundavägen - 
en stickgata från Svetsarvägen som leder in till en 
större parkeringsyta som hör till Arvid Nordquists 
kafferosteri, en 4 våningar hög industribyggnad. 

Planområdet idag, delområde Väst

Delområde Väst

Ekensbergsvägen på bro sydvästerut över spåren.
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Delområde Öst motsvarar den östra delen av  
planen. Den omfattar (med undantag av Huvud- 
stagatans bro över järnvägspåren) uteslutande 
spårområde.

Bebyggelsen kring delområdet utgörs av bostads- 
områden från 1950-70-talet samt institutions-
byggnader (polishus och tingsrätt).  
Söder om järnvägen finns en matvarubutik, några 
mindre restauranger och service längs Huvudsta-
gatan. 

På den norra sidan finns Huvudsta torg och ett 
mindre grönområde, Solna Folkets Hus, vårdcen-
tral och en badanläggning samt en del mindre 
restauranger och annan service. 

Övergångar som korsar spårområdet:

1. En bro (Huvudstagatan) mellan östra Huvud- 
sta och Solna.

2. En plankorsning för gående vid Huvudsta torg.

3. En övergång i plan för gång och cykel längst i 
öster över Tomteboda spårområde (en del av ett 
huvudcykelstråk mellan Solna och Bromma).

PLATSFOTO
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OMRÅDETS GRÄNS

PLANOMRÅDE C IDAG BKA MÄLARBANAN
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Planområdet idag, delområde Öst

Plankorsning järnväg - gång och cykelväg, Solna. 

Delområde Öst Inom planområdet finns idag inga målpunkter 
för barn, eftersom denna del enbart omfattas av 
spårområde.  

Plankorsningar och broar är dock vägar till mål-
punkter norr och söder om området.

Utmed spårområdets norra sida går en cykelväg 
som ingår i Huvudcykelstråk 4 mellan Sundby-
nerg och Stockholm. Cykelvägen går under Hu-
vudstabron. På södra sidan finns det utpekade 
Huvudcykelstråk 1 delvis på separerad cykelväg, 
även detta under Huvudstagatans bro. 
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Delområde Mitt

Bebyggelse och landskap

Området kring järnvägen kännetecknas främst 
av 1960-talets bevarade struktur, med breda 
gaturum, storskaliga byggnader och generösa 
parkområden med storvuxna träd, parkstråk 
avskilda från fordonstrafik och trädplanterade 
gator. De större kommunikationsstråken, järn-
vägen och bilvägarna dominerar och delar 
upp stadslandskapet. Järnvägen sträcker sig i 
östvästlig riktning och är en fysisk barriär genom 
hela planområdet. Järnvägen utgör gränsen mel-
lan stadsdelarna Skytteholm och Huvudsta. 

Bebyggelsen består av mer eller mindre ren-
odlade bostadsområden, kontors-/ handel-
sområden och fristående förskole-/skolhus. 
Byggnadsvolymerna utgörs av stora fristående 
byggnader i väster. Mot Huvudstagatan 
övergår stadslandskapet till en mer småskalig 
kvartersstruktur.

Det viktigaste landskapssambandet är den långa 
dalgången mellan Skytteholm och Huvudsta-
fältet. Den är ett naturligt parkstråk med 
blandskogspartier som funnits sedan lång tid 
tillbaka och knyter ihop Huvudsta med Huvudsta 
gård och Ulvsundasjön, och är utpekat som det 
viktigaste sociala stråket i området. Allén över 
Huvudstafältet anger rikting och bryter ned det 
storskaliga gröna rummet.
 
Förskolor och skolor

Inom en radie av 500 meter från planområdet 
finns idag förskolor och grundskolor med olika 
inriktning och storlek. Skytteholmskolan ligger i 

OMRÅDETS GRÄNS

PLANOMRÅDE B IDAG BKA MÄLARBANAN

PLANOMRÅDE

HUVUDSTA-
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anslutning till Skytteholmsparken. Här finns  
fr o m hösten 2022 en grundskola F-3, grund- 
särskola och gymnasiesärskola. Upptagningsom-
rådet för små barn är främst Skytteholm och 

Huvudsta. De flesta går eller cyklar, några åker 
buss eller tunnelbana, några skjutsas till/från 
skolan med bil.

Planområdet idag, del Mitt

,,,, ,.. ... 
...... , ,. 

... ',,, 



11

Kring Skytteholmsfältet finns flera förskolor. 
Förskolan Virveln ligger strax norr om järnvägen, 
dvs i nära anslutning till planområdet. 

På södra sidan av järnvägen - Huvudstasidan 
finns ett sammanhängande förskoleområde som 
delvis ligger inom planområdet, med Huvudsta 
förskola och förskolorna Pumpan och Paprikan. 
 
Lek och idrott

Området omgärdas av stora grönområden i både 
norr och söder, med gott om plats för idrott, 
rekreation, rörelse och såväl stillsam som vidly-
ftig lek. I anslutning till planområdet finns ett 
rikt utbud av idrottsanläggningar. Både Skytte-
holmsparken och Huvudstafältet erbjuder rika 
möjligheter till lek, rörelse och vistelse i na-
turen. De är målpunkter för barn och ungdomar 
från hela Solna. 

Skytteholmsparken med Skytteholmsfältet och 
Skytteholmsberget (Slaktarbacken) är Solnas

Planområdet, åsen mellan spåren och förskolan (Huvudsta)Planområdet sett västerifrån, från Frösundaleden. 
Industribyggnad söder om spåren. 

stadspark - en centralt belägen park med  
upplevelser och aktiviteter, tillgänglig för 
stadens alla invånare och besökare. På dess 
grönytor ryms finns flera lekparker, kvartersgård 
med verksamhet för barn, plaskdamm, café, 
utegym, minigolfbana och pulkabacke. 
På Skytteholmsfältet finns också Solnahallen, 
flera fullstora fotbollsplaner, volleybollplan och 
öppen idrottsverksamhet för mellanstadiebarn. 
I eller i direkt anslutning till Skytteholmsparken 
finns flera förskolor och en grundskola som 
nyttjar parken i sin verksamhet. 

Huvudstafältet är en stadsdelspark; en 
grönskande mötesplats med utrymme för lek, 
sällskapslek, picknick och motion. Huvud-
stafältets stora plana grönyta lämpar sig för 
såväl spontanidrott som promenader och bränn-
boll. Här finns både en fullstor och en mindre 
fotbollsplan och en basketplan. På vintern 
spolas skridskois på den lilla planen, där t ex 
Skytteholmsskolans elever idrottar vintertid.

Intill Huvudstafältet finns ett litet lövskogsom-
råde kallat 'Skogen'. I Skogen finns gott om 
plats att klättra, lyfta, bygga och utmana balans 
och fantasi. Kojbyggen skvallrar om rik naturlek 
och fina möjligheter till rekreation.  
I anslutning till Skogen finns den tidigare nämn-
da basketplanen, en pulkabacke och Byparken 
- en bemannad parklek och fritidsgård som i 
intervjuer lyfts fram som en av de mest omtyckta 
platserna i området för både små och stora barn, 
på fritiden såväl som inom förskole- och fritids-
verksamheten. 

Norr om spårområdet ligger lekplatsen Framnäs-
backen, särskilt omtyckt av större förskolebarn. 
Den ligger fint integrerad bland tallar, ekar och 
berghällar och erbjuder både naturlek och lek-
platslek. Andra populära lekparker är Solparken, 
Pampasparken, Hanneberg och 4H-gården i 
Augustendal. Förskoleverksamheterna använder 
parkerna i hög utsträckning. 

Lämningar efter tidigare bebyggelse (Huvudsta)
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Fritidsverksamheten, fritidsgårdar, bibliotek

I Skytteholmsfältets parkstuga drivs fritidshems- 
verksamhet för ungdomar mellan 12 och 18 år 
med funktionsvariationer inom ramen för LSS.  
Två kvällar i veckan har man öppen verksamhet 
för unga med funktionsvariationer.

Öppna fritidsverksamheter, där ungdomar på 
högstadiet är välkomna finns i Byparken (Hu-
vudsta), i Hagalundsparken (Hagalund) i Q-lans 
fritidsgård (Bergshamra) och i UngdomsTorget 
(Bagartorp). Mötesplatsen Fabrik 38 ligger i 
Hagalund och välkomnar ungdomar som är i 
gymnasieålder från hela Solna.  

Ett bibliotek finns i Solna Centrum. 

Övrig service för ungdomar

Vid Skytteholmsfältets södra del intill plan- 
området finns café och restaurang. Området lig-
ger mitt emellan Solna, Sundbyberg och Huvud-
sta Centrum med butiker och restauranger. 

Vägar, gator och stråk

Järnvägen, Frösundaleden och Storgatan utgör 
fysiska barriärer där bilen har huvudrollen och 
fotgängares och cyklisters rörelser tvingas till 
omvägar. Vägnätet i området är i princip trafik-
separerat och kopplingarna över och under 
trafiklederna blir mycket viktiga för rörelse-
friheten. Trafiksepareringen ger möjlighet för 
barnen att röra sig friare, kunna gå, cykla och 
springa till och från sina förskolor, skolor, lek 
och fritidsaktiviteter. Stråk frikopplade från ga-
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tunätet upplevs dock ibland svårorienterade och 
kan upplevas otrygga att röra sig genom.

Gång- och cykelnätet har en sammanhängande 
struktur med många formella och informella 
gångvägar, stigar och cykelbanor som ofta är 
smala och oseparerade och ibland underdimen-
sionerade. Tillgängligheten mellan gångstråk på 
olika nivåer brister ofta där t ex endast trappor 
finns. I dalgångarnas stora parkområden går 
promenadstråk som sammanbinder bostad-
sområdena. Andra viktiga gång- och cykelstråk 
finns på båda sidor längs med Mälarbanan samt 
längs trafiklederna men är generellt smala och 
otrygga med få målpunkter för gångtrafikanter. 
Grönstrukturens vägnät är ofta ett genare och 

"Skogen", en magisk plats (Huvudsta) Pulkabacken vid Byparkens parklek

lugnare alternativ som är relativt trafiksäkert och 
framkomligt för oskyddade trafikanter. Huvud-
cykelstråken går ofta genom parker och bostad-
sområden.

Skytteholmstråket är ett välanvänt, livligt 
stråk där man kan ta sig hela vägen från Solna 
centrum till Huvudsta och bara behöva korsa 
en enda lokalgata. Barn och vuxna använder 
stråket på väg till förskolor, skolor, idrottslek-
tioner, utflykter och fritidsaktiviteter. Större barn 
kan gå själva och mindre barn har oräkneliga 
vattenpölar, kullar och lekplatser att stanna vid. 
Gångtunneln under Mälarbanan, en välanvänd 
passage mellan Skytteholmsparken och Huvud-

stafältet, har ett jämnt flöde av boende och för-
bipasserande på väg till och från skola, förskola, 
arbete och fritidsaktiviteter. Storgatan passeras 
via två gångtunnlar norr om Huvudsta IP, som 
beskrivs som otrygga. 

Kollektivtrafik

Sundbybergs pendeltågsstation ligger i anslut-
ning till planområdet i väster. 
Tunnelbanestationer finns i Solna C och  
Huvudsta C, norr resp söder om planområdet. 
Flera busslinjer trafikerar Huvudsta och Skytte-

Leplats i Skytteholmstråket
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holm och passerar planområdet. Planområdets 
närmaste busshållplats är idag Framnäsbacken, 
som ligger inom planområdet, precis norr om 
gångtunneln. Många skolbarn åker buss eller 
tunnelbana till skolan - med eller utan en vuxen. 
 
Barns miljö inom planområdet

Barnens miljö inom planområdet har kartlagts 
genom genomgång av tidigare utredningar och 
dokument och flera platsbesök varav ett utfört 
som en strukturerad observation och ett genom 
intervjuer med förskolepersonal och skolperson-
al. Fokus för datainsamlingen var barns möjlig- 
het till lek och lärande inom planområdet och 
rörelsefrihet. 

Inom planområdet dominerar spårområdet med 
sina grässlänter. Järnvägen sträcker sig genom 
planområdet i öst-västlig riktning. I väster korsar 
Frösundaleden planområdet och järnvägen. 
Norr om järnvägen består planområdet av parker-
ingsytor, en cykelbana som ingår i ett av Solnas 
huvudcykelstråk och en lekplats vid Framnäs-
backen.  

Söder om järnvägen finns ett vägområde som 
är avstängt för trafik. Här finns en industrihall, 
i övrigt är planområdet obebyggt. Här finns 
också en cykelväg som är en del av ett av Solnas 
huvudcykelstråk samt och del av Huvudstafältet 
med en fullstor konstgräsplan.  
 
Planområdet omfattar också en mindre del av 
förskoleområdets gård, samt ett naturområde 
som idag fungerar som en avskiljande buffertzon 
för förskoleområdet. En gång- och cykelpassage 
under järnvägen kopplar ihop Skytteholms-
stråkets norra och södra del.  

Lek och Lär

Lekplatsen Framnäsbacken är en naturlekplats 
med lekutrustning, berg i dagen och äldre träd. 
Lekplatsen är omtyckt och välanvänd av barn 
både på fritiden och inom förskoleverksamheten. 
Även äldre barn trivs här. Framnäsbacken ligger 
fint inplacerad i terrängen med tallar och ekar 
och erbjuder både naturlek och lekplatslek. 
Närmare Frösundaleden finns en grönyta med 
äldre ekar.  

På södra sidan av järnvägen - Huvudstasidan 
finns ett sammanhängande förskoleområde 
med Huvudsta förskola, förskolorna Pumpan 

och Paprikan. Den norra delen av fastigheten, 
där förskolorna Pumpan och Paprikan ligger, 
ingår i planområdet. Det är en liten del som 
mest består av en slänt upp mot gårdens staket. 
Slänten är en del av en trädbevuxen ås och ett 
grönområde som följer planområdets södra del 
och bildar en skyddande skärm som bäddar in 
förskolan mot spårområdet. Barnen vistas inte i 
grönområdet idag, men det ramar in förskolans 
gård och ger gården ett bra lokalklimat. 

I delområdets västra del är marken delvis hård-
gjord. En mindre markparkering, en station för 
källsortering, en gammal husgrund och en gång/
cykelbana finns söder om spåren. 

Lekplatsen vid Framnäsbacken
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Rörelsefrihet

Planområdet utgör en nod av kopplingar och 
stråk som leder vidare till målpunkter i an-
slutande stadsdelar. Huvudcykelstråk utmed 
spåren både på den norra och den södra sidan 
ingår i planområdet. 

Tunneln under Mälarbanan är en viktig koppling 
mellan stadsdelarna Skytteholm och Huvudsta 
och de mer sekundära tunnlarna under Storgatan 
kopplar ihop området österut. Både förskolor, 
grundskolor och gymnasier har elevunderlag från 
respektive andra sidan järnvägen. I intervjuer 
med förskolorna Virvelvinden, Huvudsta, Papri-
kan och Pumpan noterades att gångtunneln ofta 
används som skolväg och väg till förskolan.  
Det framkom också att gångtunneln används 
inom skol-och förskoleverksamheten, för olika 
slags utflykter på andra sidan spårområdet.

Vid platsbesöken bekräftades att gångtunneln 
används flitigt av såväl cyklister som gående. 
Vid det fjärde platsbesöket genomfördes därför 
en strukturerad, icke deltagande observation. 
Tiden för observationen var en kall och klar tors-
dagmorgon, kl 7.55 - 9.05 den 5 nov 2020.  
 
Under observationstiden passerade 536 personer 
genom gångtunneln. 271 personer gick till fots, 
265 personer cyklade. Av dessa var 111 barn 
och ungdomar (29 cyklade och 82 gick/satt i 
barnvagn).

Förskolan Pumpan och Paprikan och slänten mot norr

Gångtunnel under järnvägen. En observation av passerande genomfördes under arbete med BKA
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PLANFÖRSLAGET

Delområde Väst
En ny stationsbyggnad på bro över järnvägens 
plattformar anläggs med två stationsentréer.  
På den norra sidan om spåren öppnas en ny 
stationsentré i Solna Business Park vid nuvarande 
Englundavägen. Framför denna anläggs en ny 
torgyta som planeras med en s.k. shared space-
lösning med gångfartstrafik. Torget planeras med 
planteringar och sittplatser. Järnvägsgatan och 
Englundavägen kopplas ihop. En ny kontorsbygg-
nad möjliggörs i korsningen Ekenbergsgatan/Järn-
vägsgatan. Byggnaden kan uppföras i tre nivåer; 

5, 7 och 11 våningar. Mot järnvägen kan bygg-
naden bli som högst. En ny gång- och cykelkop-
pling föreslås för att möjliggöra en gen koppling 
mellan den nya stationsentrén och Sturegatan. 

På den södra sidan om spåren öppnas en ny sta-
tionsentré mot Solna strand norr om Swedbanks 
kontorsbyggnad. Framför denna planeras den 
omdragna Ekenbergsvägen till Cirkusgränd. En ny 
busshållplats möjliggör omstigning till stadsbuss. 
Utmed den nya gatan och fastigheten Stenhöga 1 

Planförslaget indelat i delområden

möjliggörs nya byggnader i långsmala kvarter för 
kontor. Kontoren föreslås länkas till befintlig be-
byggelse i den nedersta våningen. De långsmala 
kvarteren delas av Cirkusgränd. Inom denna del 
av planområdet finns det gamla lokstallet. 

Delområde 
Väst 

Delområde 
Mitt 

Delområde 
öst 
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Delområde Öst

En ny pendeltågstation tillkommer väster om 
Huvudstabron med stationsentré mot Huvudsta-
bron. Huvudstabrons utformning blir densamma 
som idag. Cykelparkeringar kommer att anordnas 
utanför planområdet. 

Cykelvägen norr om spåren utmed fastigheten 
Albygård inklusive tunneln under Huvudstabron 
flyttas något norrut. Det nya läget för cykelvägen 
hanteras i angränsande pågående detaljplan. 
Cykelkopplingen under bron på den södra si-
dan försvinner och istället hänvisas cyklister till 
Oskarsrogatan. Den befintliga övergången i plan 
över spåren vid Huvudsta Torg stängs. I öster vid 
de nya anslutningsspåren vid Tomteboda stängs 
Hedvigsdalsvägen för biltrafik. För cyklister till-
kommer en plankorsning över spåren. 

Delområde Mitt

Planförslaget innebär att spårområdet som skiljer 
Skytteholm på den norra sidan från Huvudsta 
på den södra sidan överbryggas. Inom den nya 
stadsdelen medges bostäder, centrumändamål, 
kontor, två förskolor, parker och torg. Bebyggelsen 
organiseras kring intunnlingen av järnvägen i 7 
bostadskvarter och 2 kontorskvarter. I två av bost-
adskvarteren inryms förskolor. Totalt möjliggörs 
c:a 1000 nya bostäder.  
 
Området har idag betydande höjdskillnader och 
i och med intunnlingen av järnvägen skapas nya 
höjdskillnader som hanteras med gatulutningar, 
souterrängbyggnader och terrasseringar.  

Bebyggelse

Mot Frösundaleden föreslås två kontorshus.  
Söder om järnvägen planeras fyra klassiska 
bostadskvarter med halvöppna gårdar.  Norr om 
järnvägen föreslås ett  kvarter med 4 punkthus i 
olika höjder. Byggnadernas huvudentréer vänds 
mot gatorna och i hörnlägen planeras lokaler med 
glasade fasader för kommersiell verksamhet eller 
bostadskomplement. Inom ett kvarter planeras 
bostäder och förskola i två friare former. En 
hexagonformad högre del åt öster möter den nya 
gata i 8 våningar.  Byggnaden ligger i souterräng 
och möter gårdens olika nivåer. Längst åt öster i 
stadsdelen föreslås ett stort bostadskvarter som 
sträcker sig över intunnlingen

Stråk och platser

Två gröna stråk ingår i planområdet. Det ena är 
det befintliga Skytteholmstråket mellan Skytte-
holmsfältet och Huvudstafältet. Det andra är 
ett nytt stråk som planeras på överdäckningen i 
öst-västlig riktning – en parkgata. De två stråken 
kopplas ihop i områdets östra del uppe på 
överdäckningen. 

Skytteholmsstråket sträcker sig genom Huvudsta 
och Skytteholm och utgör ett viktigt socialt stråk. 
I och med intunnlingen av järnvägen försvinner 

Planförslaget, vy från sydväst
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den befintliga gångpassagen under järnvägen. 
I planförslaget skapas istället en ny park som 
sluttar upp mot överbyggnaden på den södra 
sidan och på den norra sidan anläggs en bred 
trappa och ett nytt torg. Norr om järnvägen an-
läggs en ny stor allmän trappa och hiss.  
 
Nedanför trappan anläggs en ny torgyta. Den nya 
torgytan ansluter till platsen kring korsningen 
Ankdammsgatan/Framnäsbacken där det idag 
finns busshållplats och restauranger och caféer 
i bostadskvarterens bottenvåningar. Den nya 
torgytan får huvudsakligen funktion som flödest-
org som fångar upp flera olika gångflöden och 
busshållplats.

Ovanpå intunnlingen av järnvägen anläggs en 
ny allmän gata med plantering – en "grön gata". 
Den gröna gatans stadsrum ramas in av mesta-
dels nya byggnads- kvarter och öppnar sig mot 
bostadsgårdar och det anslutande lokalgatunätet. 
Den gröna gatan utformas som ett grönt stråk 
med gångytor och sittplatser i grönskan. Utmed 
sidorna anläggs enkelriktade angöringsvägar och 
kantstensparkeringar och en gångzon intill bygg-
naderna. Publika lokaler i kvarterens hörnlägen, 
entréer till bostäder och förskola samt balkonger 
vänds mot parkgatan. 

Gator i området planeras med inslag av publika 
lokaler i bottenvåningar och med träd, samt gång-
och cykelkopplingar. Den nya huvudgatan söder 
om bebyggelsen i öst-västlig riktning utformas 
med brett gaturum med bred möblerbar zon för 
gående på norra sidan, trädplanteringar, kantsten-
sparkering, separerade cykelbanor och utrymme 
för buss.  

Gatan kantas av en tydlig bebyggelsefront åt norr 
med publika lokaler i bottenvåningarna. 

Bostadsgårdar

Bostadsgårdar söder om järnvägen är avgränsade 
av byggnader åt tre håll och öppet åt ett fjärde, 
men även här delvis bebyggda och avgränsade av 
höjdskillnad mot allmän plats. De bostads- kvarter 
som kantar den "gröna gatan" har sin öppna sida 
mot den gröna gatan och bostadsgårdarna länkas 

ihop med den gröna gatans gaturum. Bostads-
gårdarna möter den gröna gatan med en mindre 
nivåskillnad som utformas med trappor, ramper 
och lägre socklar. I kvarteren norr om järnvägen 
blir bostadsgårdarna endast avgränsade åt ett 
håll. I de två kvarter som inrymmer förskola får 
bostadsgården samsas med förskolegård. I ett 
av dessa kvarter saknas bostadsgård på marken, 
istället utförs gården på tak. Bostadsgårdarna 

Sektion och plan genom sluttande parken från söder, genom överdäckningen och den "gröna gatans" gaturum och trappan ned 
till Ankdammsgatan mot norr.
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förläggs för övrigt ovanpå garage på terrassbjälk-
lag och planteras. Viss cykelparkering anordnas 
på gård, och viss inne i garagen.

Förskolor 

Norr om förskolorna Pumpan och Paprikan 
kommer den nya södra huvudgatan att anläggas. 
Den trädbevuxna ås som bäddar in förskolorna 
mot spårområdet kommer att försvinna. Höjdskill-
naden mot gatan och gatans utformning med träd 
och gångbanor gör att påverkan begränsas.  

I kvarter F föreslås en förskola för 5-6 avdelningar 
i de två nedersta våningarna i kvarterets norra 
byggnader. Förskolegård föreslås anläggas på den 
norra delen av kvarterets gård med en minsta 
friyta om 1000 m2. 

Inom kvarter J planeras förskola tillsammans med 
bostadshus. Förskolan dimensioneras för 6-8 
avdelningar.  Förskolegården upptar större delen 
av gården, ca 2400 m2, och behåller naturmark-
skaraktären.  

Trafik och rörelse

Kollektivtrafik

Den nya exploateringen kollektivtrafikförsörjs i 
första hand via busstrafik. Stombussar trafikerar 
Frösundaleden i områdets västra kant och lokala 
busslinjer trafikerar Ankdammsgatan direkt norr 
om området samt Huvudstagatan i väster. Bus-
sarna fungerar även som matning till närliggande 
spårtrafk. 

Lite längre bort men inom rimligt gångavstånd 
finns även spårtrafik i form av spårväg, pendeltåg 
och tunnelbana. Tvärbanan har en hållplats vid 

Solna Business Park ca 400 meter nordväst om 
området, Huvudsta centrums tunnelbanestation 
ligger ca 600 meter söder om området och nya 
Huvudsta station (pendeltåg) planeras med entré 
ca 500 meter österut.  Inom 1 km från området 
ligger Solna centrum med tunnelbana, tvärba-
na och bussar samt Sundbybergs centrum med 
regionaltåg och pendeltåg.

Gång 

Gångbanor med en bredd om minst 2,5 meter 
anläggs längs gatorna. Gångnätet kopplar till 
större stråk.

Befintlig tunnel under spårområdet mellan Hu-
vudstafältet och Ankdammsgatan försvinner och 
ersätts av ett nytt stråk över tunneln. Kortaste 
vägen blir det en trappförbindelse ner till Ank-
dammsgatan som kompletteras med en publik 
hiss. En tillgänglighetsanpassad koppling över 
den nya tunneln anläggs ca 200 meter västerut 
via nya lokalgator till Framnäsbacken.

Cykel 

Cykelstråk utmed järnvägens södra sida föreslås 
fortsätta på Storgatan till Huvudstabron för att 
sedan ledas via Oskarsrogatan och genom områ-
det till Frösundaleden. Stråket får en tydligare 
koppling till Huvudstabron men blir mindre gent 
genom området. Cykelstråk utmed järnvägens 
norra sida påverkas av planförslaget. 

Tunneln under Huvudstabron kommer att få en ny 
utformning men sträckningen behålls.  
Tunneln under Frösundaleden utgår och stråket 
går istället utmed Frösundaleden och korsar 
Frösundaleden vid Gränsgatan. 

Lokal cykelinfratruktur kompletterar de större 
stråk som går genom och runt den nya exp-
loateringen. Nya lokala kopplingar skapas över 
Huvudstafältet. 
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Delområde Mitt

Barn som berörs av planförslaget är de barn som 
kommer att flytta in och bo i planområdet, barn 
som kommer att gå på någon av områdets för-
skolor, barn som rör sig genom området för att nå 
olika målpunkter.

Lek och lär 

Befintliga kvaliteter avseende barns lek- och 
lärmiljö inom området som försvinner eller 
försämras är i första hand Framnäsbackens lek-
plats och påverkan på förskoleområdet Pumpan 
och Paprikan. Övriga ytor inom området domin-
eras i dagens situation av spårområdet och dess 
slänter, vägområden och parkeringsytor. Dessu-
tom ingår fotbollsplanen på Huvudstafältet som 
inte bedöms påverkas av planförslaget.

Offentliga rum

Den naturliga miljön i Framnäsbackens lekplats  

har kvaliteter som inte ersätts inom planområdet.

Däremot kommer två närliggande lekplatser att 
vidareutvecklas för att möta att Framnäsbeckens 
lekplats försvinner. 

En ny park tillkommer i Skytteholmsstråket. 
Parken sluttar från Huvudstafältet upp mot över- 
däckningen och kantas av nya byggnadskvarter 
med lokaler i bottenvåningarna och huvudentréer 
vända mot parken. Den nya parken kommer att 
få goda solförhållanden. Parken utformas med 
gradänger i fantasifulla former, planteringar med 
blommor, gräsytor, buskar och träd som bildar 

mindre rumsligheter. 

Lekutrustning anläggs utspritt i hela parkområdet. 
Parken har goda förutsättningar för att barn ska 
finna en intresseväckande miljö med möjligheter 
till många olika aktiviteter och med rumsligheter i 
olika storlek att upptäcka och vistas i.  

Den sluttande parken kopplas ihop med den grö-
na gatan på överdäckningen som också innehåller 
ett grönt stråk med planteringar och sittplatser. 
Även om grönstråket inte är direkt anpassat för 
barn erbjuder de möjlighet för barn att vistas i 
och kan väcka intresse för att undersöka och leka.

Framnäsbackens naturlekplats

Situationsplan över området
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Den nya torgytan nedanför den stora trappan 
ansluter till platsen kring korsningen Ankdamms-
gatan/Framnäsbacken. Platsen med befintliga och 
nya funktioner har potential att utvecklas till ett 
grönt och befolkat torg. Nya publika lokaler samt 
en allmänt tillgänglig hiss tillkommer i de nya 
byggnadernas bottenvåningar. Den nya torgytan 
får huvudsakligen funktion som flödestorg som 
fångar upp flera olika gångflöden och busshåll-
plats. 
I stadsrummen tillkommer sittplatser där ung-
domar kan träffas. Planförslaget innebär också ett 
tillskott av uteservering, café och andra publika 
lokaler som kan ge ungdomar tillgång till platser 
också inomhus. Vissa gator får extra breda gång-
banor som möjliggör möblering och större ytor för 
barn att stanna till, klättra och upptäcka. 

Tillskottet av offentliga platser är mycket positivt 
för barns lek och ungdomars möjligheter att hitta 
platser där de kan umgås utanför hemmets och 
skolans sfär.   

Förskolor

Norr om förskolorna Pumpan och Paprikan 
kommer den södra huvudgatan att anläggas. 
Den trädbevuxna ås som bäddar in förskolan mot 
spårområdet kommer att försvinna. Det uppstår 
en höjdskillnad mellan förskolegården och gatan 
om ca 3-4 meter. I planförslaget är gränsen 
utformad med gradänger och lekutrustning på 
förskolans mark, och på gatans mark planeras 
gångväg, träd och cykelbana mellan förskolegård 
och körbanor. Möjlighet till lek och lärande på 
förskolegården kan i och för sig antas förbättras i 
och med att planförslaget skapar nya funktioner 
för barn. 

 
Två nya förskolor med 5-6 respektive 6-8 avdeln-
ingar planeras inom bostadskvarter F och J. 
Storleken på förskolegård bör enligt Boverket vara 
minst 40 m2 per barn och gården bör vara som 
minst 3000 m2 oavsett antal barn för att barn ska 

kunna utveckla lek och socialt samspel på ett sätt 
som motsvarar deras behov. Båda förskolegårdar-
na är mindre än vad Boverket rekommenderar, 
men motiveras av möjligheten att kunna utnyttja 
den centralt belägna marken i gott kollek-
tivtrafikläge för bostadsbebyggelse. I direkt an-

Ovan tv: Pumpan och Paprikan med vit fastighetsgräns, nuvarande förskolegårdsavgränsning i blått och framtida plangräns i 
rött. Ovan th: Åsen som omgärdar förskolegården idag. Nedan: Planering av slänt och gata i gräns mot förskolegård.

l 
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För att bostadsgården ska uppfattas som till-
gänglig krävs att det finns entréer till utemiljön 
direkt från husen. Detta finns på samtliga bost-
adskvarter i planförslaget. 

Det är viktigt att gården är avgränsad så att den 
uppfattas som att den tillhör de boende, ger 
känsla av trygghet, tillhörighet, kvarters- 
gemensamt ansvarstagande och utgör en lugn 
skyddad miljö där barnen kan vistas utan att 
medföra oro hos de vuxna. Gårdarna inom områ-
det är väl avgränsade, genom att de huvudsak-
ligen är omgärdade av byggnader. Där gårdarna 
öppnar sig mot omgivningen är gränsen ändå 
tydlig p.g.a. höjdskillnader som utformas som 
ramper, trappor, kanter och räcken.

Gårdens kvaliteter utifrån användbarhet är viktig. 
Studier visar att barn föredrar att leka i naturlika 
miljöer. Gården bör vidare kunna brytas ner i olika 
stora rum för olika aktiviteter. Det blir viktigt att 
utforma gårdarna så bra som möjligt med grönska 
och möblering/utrustning som inbjuder till lek.

Ljudmiljön på bostadsgårdarna blir tillfredstäl-
lande. 
 
Närområdet

Boverket rekommenderar att bostadsnära natur 
ska nås inom ett avstånd av max 300 meter från 
bostaden. Samtliga bostadskvarter kan nå en park 
eller skog med naturlik miljö inom detta avstånd. 
Det finns flera lekplatser i närområdet som kan 
nås inom gångavstånd. Tillgången till idrotts- 
platser är synnerligen god med såväl Skytteholm-
sparken som Huvudstafältet inom gångavstånd. 
För äldre barn finns också fritidsgårdar, caféer 
och bibliotek i närområdet. 

slutning till båda förskolorna finns dessutom god 
tillgång till grönområden och lekplatser, som kan 
användas som komplement till förskolegårdarna.

Förskolgården inom kv J beräknas bli ca
2000 m2 stor och ligger till stor del på natur-
mark, vilket är gynnsamt för barns lek och 
lärande, jämställdhet och hälsa. Sol- och skugg-
förhållandena är goda på förskolegården. Hö-
jdskillnaden mot gatan och gatans utformning 
med träd och gångbanor förmildrar störningarna. 

Förskolegården inom kv F beräknas bli ca 1000 
m2 stor. Sol- och skuggförhållandena på försko-
legården inom Kv F är goda sommartid, men 
under vår och höst blir förskolegården skuggig 
hela dagen. Gården ska anläggas på ett terrassb-
jälklag och det innebär sämre förutsättningar för 
att skapa en variationsrik och grönskande miljö.  
 
Ljudmiljön på förskolegårdarna blir tillfredstäl-
lande. 

Boendemiljö - bostadsgården

Även om det är god tillgång till omkringliggande 
områdens lekmöjligheter kan inte dessa fullt ut 
ersätta bostadsgårdens trygga miljö. Barn är de 
som är mest beroende av bostadsgården eftersom 
det är den yta som barnen fritt kan röra sig till 
och i för lek och lärande i utemiljö. 

Samtliga bostadskvarter inom planområdet har 
tillgång till en egen bostadsgård. De är dock olika 
till sin storlek och utformning, vilket innebär att 
de motsvarar barnens behov i olika grad. I det 
fortsatta arbetet är det  viktigt att arbeta med att 
säkerställa att utformningen av gårdarna möter 
barns behov.  

Utsnitt ur situationsplan över området och illustration av 
gårdsmiljö och parkmiljöer
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Rörelsefrihet 

Trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och 
cyklister

Framkomligheten för gående och cyklister försäm-
ras avsevärt av att gc-tunneln stängs. Gångtun-
neln är viktig för många. Under en dryg timme 
observerades över 500 personer varav fler än 100 
barn passera till fots eller med cykel.  
Att gångpassagen under järnvägen försvinner 
påverkar skolvägar och väg till förskolan för 
många barn eftersom det finns flera förskolor och 
skolor både norr och söder om järnvägen. Det 
befintliga är stråket gent och orienterbart genom 
sin raka riktning och visuella koppling genom 
gångpassagen under järnvägen. I planförslaget 
ersätts detta på den norra sidan av trappor och 
hiss, alternativt backe och på den södra sidan av 
backe. 

Trafiksäkerheten för gående som använder 
sluttande parken på södra sidan och trappan på 
järnvägens norra sida påverkas dels av att gående 
på ett tydligare sätt skiljs från cyklister, dels på 
grund av att man kommer att vara tvungen att 
korsa den nya södra huvudgatan. Det är viktigt att 
korsningspunkt för gående utförs med  
hastighetsäkrade övergångställen och god sikt.  
För cyklister kan trafiksäkerheten komma att 
försämras något på grund av att cyklister måste 
korsa den nya huvudgatan och röra sig över de 
enkelriktade körbanorna på den gröna gatan.  
Det är viktigt också för cyklister att korsning-
spunkter utformas på rätt sätt och cykelvägar har 
god sikt. Trafiksäkerheten i hela området är för 
övrigt avhängigt av hur korsningspunkter kommer 
att utformas. Det är viktigt att övergångar has-

tighetsäkras, framförallt i korsningspunkter där 
många barn passerar; i synnerhet på skolvägar. 

För gående och cyklister påverkas också framkom-
ligheten av att gc-tunnel under Frösundaleden 
försvinner och man tvingas att korsa Frösunda- 
leden i plan. Huvudcykelstråk 1 som går utmed 
järnvägens södra sida påverkas och blir mindre 
gent. Det regionala cykelstråket Sundbyberg-
stråket går idag under järnvägen i gc-tunneln och 
dras om i och med planförslaget, och föreslås gå 
väster om förskoleområdet Pumpan och Paprikan 
på en ny cykelväg, men som ligger utanför pla-
nområdet. Här hamnar cykelvägen i en backe som 
riskerar att bli väl brant.  

För övrigt bedöms framkomligheten för gående 
och cyklister bli tillfredställande i området, efter-
som gatunätet planeras med separerade gång-
banor och cykelbanor av hög standard.  

Trygghet

Tryggheten i området bedöms öka när planförslag-
et genomförs och området kommer att få ett 
större flöde av människor, bli mer orienterbart och  
upplyst. Gångtunnlar uppfattas ofta som otrygga 
att passera på grund av det blir undanskymda 
platser utan flyktvägar. Två av områdets gång- 
tunnlar försvinner i och med planförslaget vilket 
bedöms påverka upplevelse av trygghet positivt. 

Överbrygga barriär

Det är viktigt ur ett barnperspektiv att staden 
hänger ihop och inte delas av barriärer som är 
svåra att överbrygga fysiskt, och ofta också so-
cialt. 

Solstudier vårdagjämning

Mars kl 09

Mars kl 12

Mars kl 16
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Intunnlingen av järnvägen innebär att den visuel-
la kopplingen över järnvägen blir sämre i Skytte-
holmsstråket. Uppförande av planförslagets nya 
stadsdel gör dock att man kan röra sig över järn- 
vägen sömlöst och minskar dess barriärverkan.  
Att gång- och cykelpassagen under järnvägen 
försvinner ökar däremot barriärverkan jämfört 
med idag, men på grund av intunnlingen av 
järnvägen kan inte gång- och cykelpassagen ligga 
kvar i nuvarande läge. En eventuell gång- och 
cykelpassage under järnvägen hade legat betydlig 
djupare, blivit längre och fått sämre sikt. 

Kollektivtrafik

Området är idag kollektivtrafikförsörjt med buss 
på Ankdammsgatan och Frösundaleden, samt 
spårtrafik inom gångsvstånd. Inga nya busslin-
jer eller hållplatser planeras inom eller genom 
exploateringen området i detta skede men den 
södra huvudgatan planeras för framtida busstrafik 
och hållplatser. Bristen på lokal busstrafik inom 
området kan innebära problem för människor som 
har svårt att röra längre sträckor, exempelvis barn 
och ungdomar med funktionsnedsättningar.  

 

Ovan: Framtida gångstråk
Nedan: Framtida cykelstråk

Gångtunneln under järnvägen

Visionsbild trappan från överdäckningen ned till Ank-
dammsgatan

-- Huvudcykelslrak4 
-- Huvudcykelslr.il.5 

-- Huvudcykelstr:ik 7 
-- HINUdstastr.lket(regionaltstråk) 

-- SoNstråket(regm;lltslråk) 
-- Sundbybergsstr.net{~slrak) 

-- Bålslastraket (regionakstråli) 
-- Lokalastråk 

---- Plargr.ins 
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SLUTSATSER OCH KOMMENTARER

Lek och lärande

Område Väst

Det nya torget i anslutning till den norra stations- 
entrén kan bli en plats för ungdomar att hän-
ga på, och barn kan röra sig här och upptäcka. 
Torget blir soligt och det bör utformas så att det 
ramas in av träd och innehåller sittplatser samt 
tydligt bilfria ytor. 

Område Mitt

Förskoleområdet vid Pumpan och Paprikan 
kommer att få en viss påverkan av den nya södra 
huvudgatan framförallt för att den kuperade 
zonen med tät växtlighet som idag skiljer gårdar-
na från omgivningen norrut med bl.a. järnvä-
gen, försvinner. Gatan kommer att ligga ett par 
meter högre än de befintliga byggnaderna och 
gårdarna. Höjdskillnaden mot gatan och gatans 
utformning med träd och gångbanor förmildrar 
störningarna. Det är viktigt att slänten mot vägen 
utformas så att den blir användbar och uppfat-
tas som självklar för förskoleverksamheten, t.ex. 
gradänger, lekutrustning och vegetation.  

Planförslaget innehåller två förskolor med 
förskolegårdar som uppgår till drygt 2000 m2 
respektive drygt 1000 m2. Det är mindre än vad 
som rekommenderas i Boverkets vägledning, men 
motiveras av möjligheten att kunna utnyttja den 
centralt belägna marken i gott kollektivtrafikläge 
för bostadsbebyggelse. I direkt anslutning till de 
båda förskolorna finns dessutom god tillgång till 
grönområden och lekplatser som kan användas 
som komplement till förskolegårdarna. Naturlek-
platsen Framnäsbacken är populär och används 

av förskolebarn och boende. Den ligger bland 
tallar, ekar och berghällar. Lekplatsen försvinner i 
och med planförslaget, men kommer att ersättas 
genom att två närliggande lekplatser vidareut-
vecklas. En mindre lekplats kommer också  att 
anläggas i den nya sluttande parken söder om 
intunnlingen.  

Tillgång till grönområden, lekplatser och 
idrottsplatser kring området får sammantaget 
anses som god även efter planförslagets ge-
nomförande och tillkommande parkområden 
innebär positiva tillskott för barn att röra sig i, gå, 
springa, leka, klättra och upptäcka. Det är viktigt 
att parkstråket och sluttande parken i Skyttehol-
mstråket blir grönskande och att lekmiljöerna 
utformas så att de möter barns behov av lek och 
upptäckande. 

För att gatu- och parkmiljöerna ska upplevas som 
trygga och befolkade för bl.a. barn och ungdomar 
att vistas i är det positivt att huvudentréer vänds 
mot dessa och byggnadernas bottenvåningar bör 
utformas transparenta med publika lokaler så 
långst möjligt.  

Platsen/torget vid Ankdammstorget/Framnäs-
backen inklusive gatumiljö, busshållplatser och 
kringliggande bebyggelse kan komma att få ökad 
betydelse som plats för ungdomar att utnyttja.  

Den nya bebyggelsen bör innehålla målpunkter 
för ungdomar i bottenvåningarna. Hur befintliga 
fastigheter utformas med lokaler i bottenvåningar 
och iordningsställande av mark påverkar också 
om platsen blir en levande torgmiljö och mål-
punkt.

Även om det är god tillgång till omkringliggande 
områdens lekmöjligheter kan inte dessa fullt ut 
ersätta bostadsgårdens trygga miljö. Barn är de 
som är mest beroende av bostadsgården eftersom 
det är den yta som barnen fritt kan röra sig till 
och i för lek och lärande i utemiljö. 

Samtliga bostadskvarter inom planområdet har 
tillgång till en egen bostadsgård. De är dock olika 
till sin storlek och utformning, vilket innebär att 
de motsvarar barnens behov i olika grad. I det 
fortsatta arbetet är det viktigt att arbeta med att 
säkerställa att utformningen av gårdarna möter 
barns behov.  
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Rörelsefrihet

Område Väst

Planförslaget innebär att framkomlighet och 
trafiksäkerhet för gående i området förbättras  
genom nya kopplingar och gångstråk. Stationen, 
omformningen av gator och torget gör stadsrum-
men mer omhändertagna, orienterbara, över-
blickbara och befolkade vilket ger ökad trygghet 
i området.  Framkomlighet för cyklister förbättras 
generellt i området, men tillkommande trappor 
vid Ekenbergsvägen gör att cyklister behöver välja 
en annan väg. Den körbara delen av torget som 
är en del av den framtida Järnvägsgatan/Englun-
davägen bör utformas så att den skapar tydlighet 
för oskyddade trafikanter. 

Område Öst

Den nya pendeltågstationen i Huvudsta förbättrar 
tillgång till kollektivtrafik vilket gynnar barn och 
ungdomar. 

Framkomlighet för gående och cyklister försäm-
ras när befintlig plankorsning vid Bangatan över 
spåret försvinner. Däremot förbättras trafiksäker-
heten eftersom plankorsningen har varit olycks-
drabbad.

Område Mitt
I och med intunnlingen av järnvägen utgår den 
befintliga gångpassagen under järnvägen. I plan-
förslaget skapas istället en ny park som sluttar 
upp mot överbyggnaden på den södra sidan och 
på den norra sidan anläggs en bred trappa och 
ett nytt torg. I mötet med parkgatan uppe på 
överdäckningen blir siktlinjerna långa i alla väder-

streck och orienterbarheten god. Det nya sättet 
att röra sig över järnvägen i denna punkt blir 
mindre gent för gående och cyklister jämfört med 
dagens gångtunnel. Alternativet till planförslagets 
övergång hade varit en djupare och längre tunnel 
än idag på grund av järnvägens intunnling. Detta 
alternativ valdes bort tidigt i planprocessen för att 
inte skapa en otrygg miljö och för att intunnlin-
gens barriäreffekt inte skulle bli dramatisk. 

Det regionala cykelstråket Sundbybergsstråket 
planeras att dras förbi förskoleområdet Pumpan 
och Paprikan, men den dragningen ingår inte i 
detaljplanen. För att inte riskera att cykelstråket 
klipps av i detta läge bör hela cykelkopplingen 
omfattas av utbyggnaden. Cykelvägen i detta läge 
riskerar att bli väl brant, och utformningen bör 
utredas så att den blir tillgänglig. 

Trafiksäkerheten i området är avhängigt av hur 
korsningspunkter kommer att utformas. Det är 
viktigt att övergångar hastighetsäkras, framförallt 
i korsningspunkter där många barn passerar; i 
synnerhet på skolvägar. 

För övrigt bedöms framkomligheten förbättras och 
trafiksäkerheten bli tillfredställande för gående 
och cyklister i området eftersom gatunätet plane-
ras med separerade gångbanor och cykelbanor av 
hög standard.  

Bristen på lokal busstrafik inom området kan 
innebära problem för människor som har svårt att 
röra längre sträckor, exempelvis barn och ung-
domar med funktionsnedsättningar.  
Området är idag kollektivtrafikförsörjt med 
busshållplatser på Ankdammsgatan och Frösun-
daleden, samt spårtrafik inom gångavstånd.

Tryggheten i området bedöms öka när planförslag-
et genomförs och området kommer att få ett 
större flöde av människor, bli mer orienterbart och 
upplyst. Gångtunnlar uppfattas ofta som otrygga 
att passera på grund av det blir undanskymda 
platser utan flyktvägar. Två av områdets gångtun-
nlar försvinner i och med planförslaget vilket 
bedöms påverka upplevelse av trygghet positivt. 

Barriärverkan både minskar och ökar.  
Intunnlingen av järnvägen innebär att den visuella 
kopplingen över järnvägen blir sämre i Skytte-
holmsstråket. Utbyggnaden innebär dock att 
man kan röra sig över järnvägen sömlöst och det 
minskar dess barriärverkan. Att gångpassagen 
under järnvägen försvinner ökar däremot bar-
riärverkan jämfört med idag, men på grund av 
intunnlingen av järnvägen kan inte gångpassagen 
ligga kvar i nuvarande läge. 
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Mälarbanan är en viktig del av Mälardalens järnvägsnät och den 
förbinder bland annat Stockholm, Västerås och Örebro. Mälarbanan 
trafikeras både av pendeltåg, regional-, fjärr- och godståg. Banan 
går norr om Mälaren från Stockholm C till Hovsta norr om Örebro C, 
därav namnet. Dagens Mälarbanan har sitt ursprung i flera successivt 
byggda, enskilda banor, invigda från 1857 och till helt nyligen. 
Banan ägs idag i sin helhet av Svenska staten och fungerar som 
transportled för farligt gods på järnväg.

Delsträckor av Mälarbanan är tvåspåriga, häribland sträckan 
Huvudsta-Duvbo, medan andra är enspåriga och andra nyligen om-
byggda till fyra spår. Sträckan mellan Tomteboda (Solna) och Kallhäll 
(Järfälla) var länge tvåspårig och samtidigt en av Sveriges hårdast 
trafikerade jänvägs-sträckor. Det är också en sträcka som huserar 
flera olika typer av tåg med olika uppehållsmönster, vilket ger att det 
varit mycket trångt på banan. Sedan 2012 bygger Trafikverket därför 
ut Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår. 
Det innebär att pendeltågen får egna spår i mitten medan fjärr- och 
regionaltåg kan köra om på de yttre spåren. Därmed kan fler tåg 
gå tätare och punktligare. Den sista etappen av sträckan Barkaby-
Tomteboda utgörs av Huvudsta-Duvbo, där den här undersökta 
sträckan utgör den del som ligger inom Solna kommun. Utbyggnaden 
är en del av projektet Trafiksatsning Stockholm. 

I samband med ombyggnaden av banan kommer delar av den att 
däckas över respektive intunnlas och ny bebyggelse planeras i direkt 
närhet till det intunnlade spåret. En ny detaljplan som omfattar 
intunnling av spår, ny bebyggelse samt nya pendeltågsstationer 
upprättas för järnvägssträckan Tomteboda-Solna Business park.

1.2 Syfte

Syftet med konsekvensanalysen är att redogöra för detaljplaneförsla-
gets påverkan på stadsbild och kulturmiljö inom utredningsområdet. 
Underlaget ska ge förutsättningar för en lämplig och lagenlig han-
tering av kulturhistoriska värden i planprocessen. Rapporten utgör 
även underlag för en kommande miljökonsekvensbeskrivning för 
detaljplanen. 

1.3 Metod, avgränsningar och underlag

Inledningsvis redogörs för de lagrum och bestämmelser som området 
omfattas av. Kapitlet Historik beskriver kortfattat områdets historiska 
utveckling. Därefter följer kapitlet Projektbeskrivning som redogör för 
detaljplanens innehåll och de åtgärder som planeras utföras. Det sis-
ta kapitlet Antikvarisk konsekvensanalys är uppdelat i en beskrivande 
del: karaktärisering av stadsbild och kulturmiljö och en analyserande 
del: påverkan på stadsbild och kulturmiljö. Utredningsområdet 
behandlas dels som helhet och dels område för område. 

Det granskade underlaget ger inte en heltäckande bild av hur området 
kommer att påverkas eftersom detaljplaneunderlaget framför allt syftar 
till fastställa höjder och principer för hur området kan utvecklas. 
Utredningen riktar sitt fokus på hur ny bebyggelse, nya pendeltågs-
stationer och intunnling av delar av spårområdet påverkar stadsbild 
och kulturmiljö. Den planerade spårutbyggnadens konsekvenser har 
sedan tidigare utretts (i Miljökonsekvensbeskrivning: Mälarbanan: 
Huvudsta – Duvbo, Sundbybergs stad, Solna stad och Stockholms 
stad, Stockholms län: Trafikverket 2020-01-15) och kommer därför 
inte analyseras närmre. Grönstråk och parkmiljöer som påverkas av 
planerade åtgärder kopplas främst till naturvärden men kan även 
påverka stadsbild och kulturmiljö. Sådana aspekter behandlas därför 
övergripande i rapporten. 

Den kulturmiljöanalys som AIX arkitekter utförde 2020-04-24 utgör 
underlag för bedömningen i denna rapport. Rapporten hämtar även 
information ur följande utredningar och handlingar:

• Situationsplan och illustrationer, AIX arkitekter, 2020-12-08

• Underlagsrapport (Naturvärdesinventering) till miljökonsekvens-
beskrivning för järnvägsplan. Mälarbanan: Huvudsta - Duvbo. 
Sundbybergs stad, Solna stad och Stockholms stad, Stockholms 
län: Trafikverket 2020-01-15.

• Miljökonsekvensbeskrivning: Mälarbanan: Huvudsta – Duvbo, 
Sundbybergs stad, Solna stad och Stockholms stad, Stockholms 
län: Trafikverket 2020-01-15)
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Ortofoto med utredningsområdet markerat. Det omfattar aktuellt planområde samt i varierande grad, beroende av landskap och bebyggelse, också mark utanför detta. Avgränsningen är vald utifrån den påverkan planens genomförande bedöms kunna 
ha på omgivningen. Underlag Lantmäteriet.
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2. KULTURHISTORISKA LAGRUM OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet ligger i sin helhet inom Solna kommun och gränsar 
till Sundbybergs kommun. Inom planpmrådet finns inga bygg-
nadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt KML 3 och 4 kap. 
Byggnadsminnet Statens Bakteriologiska Laboratorier finns i nära 
anslutning till planområdet. Området omfattas inte av riksintresse för 
kulturmiljövården. 

2.1 Plan- och bygglagen (PBL)

2.1.1 Översiktsplan

Solna stad antog Översiktsplan 2030 år 2016. Denna aktualiserades 
år 2020. Som övergripande vision för kommunens utveckling anges: 
Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och 
utvecklas hållbart för alla solnabor. [...] I stadsutvecklingen innebär 
det att Solna ska växa på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
hållbart sätt, där de olika stadsdelarna, med sina olika karaktärer, 
tillsammans formar en sammanhållen stad. Staden ska ha en levande 
och trygg stadsmiljö, en tät stadsstruktur med god kollektivtrafik och 
blandad bebyggelse bestående av bostäder, arbetsplatser och service 
med närhet till storstad, natur och kultur.

Det ska ske genom bland annat följande strategier: 

•  Förtäta med olika boendeformer, att i högre grad än idag integrera 
bostäder, arbetsplater och service samt att gynna företagsklimatet.

•  Bygga bort barriärer, skapa nya kopplingar och länka ihop de olika 
stadsdelarna i Solna för att skapa en bättre och mer sammanhållen stad 
[...]

•  Verka och planera för en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, med 
inriktningen att utveckla Solna station, Solna centrum och Bergshamra 
som kollektivtrafiknoder, samordna planeringen för Mälarbanans utbygg-
nad genom Huvudsta med planeringen för en Huvudstaled i tunnel och en 
pendeltågstation i Huvudsta, planera för ett  modernt och fullgott gång- 
och cykelvägnät. [...]

•  Värna och bevara de värden som finns i nationalstadsparken med 
Hagaparken, naturreservaten och de mellankommunala grönstråken 
utmed strändern, planera för en tät stad där parker och andra grönytor 
ingår som naturliga delar i stadsmiljön i ett samspel med stadsmässiga 
värden, säkerställa god tillgång till parker och grönområden, som även 
utgör en viktig del av stadens utbud för idrott och rekreation, beakta och 
behandla kulturmiljöer med respekt för Solnas historia samt bilda ett 
naturreservat kring Råstasjön.  

I Översiktsplanen beskrivs områdena Skytteholm, Huvudsta, 
Mälarbanan och Solna business park med karaktärisering och utveck-
lingspotential. För läsning hänvisas till ÖP eller till AIX kulturmiljöa-
nalys där beskrivningarna återges. 

2.1.2 Detaljplanering

Utredningsområdet är omfattande och inrymmer flertalet olika 
detaljplaner. Dessa har inte studerats inom utfört projekt. I samband 
med konsekvensbeskrivning av kommande ny detaljplan föreslås att 
avstämning mot angränsande, befintliga detaljplaner görs i de fall det 
är relevant.

2.1.3 PBL om varsamhet och förvanskning 

Flera av byggnaderna i utredningsområdet, och någon inom planom-
rådet, är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i Solna stads olika 
inventeringar. Dessa omfattas av förvanskningsförbud i Plan- och 
bygglagen (PBL) 8 kap. §13. All bebyggelse omfattas dessutom av 
bestämmelser om varsamhet och underhåll, enligt PBL 8 kap 14-17 
§§. Den generella hänsynsbestämmelsen PBL 2 kap. § 6 är viktig att 
beakta även vid nybyggnad i befintliga bebyggelsemiljöer: 

PBL 2 kap 6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid 
åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan […] 

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende 
byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggel-
seområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas

8 kap 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte för-
vanskas. […]

8 kap 14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhål-
las så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 
4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens 
karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt.

   Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhisto-
risk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så 
att de särskilda värdena bevaras. […]

8 kap 17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag 
och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden.

2.2 Kulturmiljölagen (KML)

Fornlämningar regleras av KML 2 kap. I områdets östra del finns 
en lämning, L2013:5099 Bytomt/gårdstomt (RAÄ-nr: Solna 106), 
sannolikt lämningar efter Lundby gårdstomt, som tros ha brukats 
mellan 800-talet och 1630 när gårdens mark uppgick i Karlbergs 
gods som då skapades. Dess exakta läge är oklart och inga synliga 
spår har påträffats. Delar av dess kulturlager kan dock finnas kvar, 
delvis dolt under jord. Inom detta större objekt finns också det s.k. 
Lundbygravfältet, som består av tre mindre gravfält (RAÄ-nr: Solna 
6:1, 6:2, 6:3) med gravar daterade till vikingatiden. Lämningarna 
är inte antikvariskt bedömda och kategoriserade som övrig kulturhis-
torisk lämning. De har därför inget skydd som fornlämningar, och i 
samband med att järnvägsanläggningen utvidgats, har lämningarna 
successivt undersökts och tagits bort, alternativt förstörts.

I övrigt finns inga registrerade fornlämningar inom området, men 
vid eventuella grävarbeten i anslutning till läget för de tre torpen 
Rudtorp, Jonstorp och Stenstorp, är det möjligt att lämningar från 
torpen kan framkomma. Också i anslutning till Lundby kan okända 
lämningar framkomma. I händelse av att eventuell fornlämning 
upptäcks ska grävarbetet stoppas i sådan mån att fornlämningen inte 
riskerar att skadas, och eventuella fynd ska anmälas till Länsstyrelsen 

(anmälningsplikt).

Karta ur Fornsök (Riksantikvarieämbetet) som visar läge för Lundbygravfälts 
tre delområden, samt uppskattad utbredning av Lundby bytomt. Grå markering 
innehållande fyra lägespunkter i bildens högra del.
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2.4 Övriga underlag och tidigare ställningstaganden

2.4.1 MKB och underlag till MKB

Underlag till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för järnvägsplan 
Mälarbanan Huvudsta-Duvbo, Solna, Stockholm och Sundbybergs 
kommun, Stockholms län. Underlagsrapport Kulturarvsanalys TRV 
2015/87751 är framtagen av WSP, huvudsakligen under år 2017, 
men uppdaterad och daterad 2020-01-15. I rapporten hanteras 
hela sträckningen Huvudsta-Duvbo ur ett översiktligt perspektiv och 
mer detaljerade nedslag görs på de byggnader och miljöer som i 
kommunala program och liknande har bedömts vara kulturhistoriskt 
värdefulla. Inga nya värderingar av miljöerna eller bebyggelsen görs i 
underlaget. 

Trafikverkets MKB, Mälarbanan Huvudsta - Duvbo, Sundbybergs 
stad, Solna stad och Stockholms stad, Stockholms län: Järnvägsplan, 
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2020-01-15, hanterar konse-
kvenserna för kulturmiljön under rubriken Kulturmiljö och stadsbild. 
MKB för Mälarbanan bedömer järnvägsplanens påverkan på kul-
turmiljön, och hanterar inte exempelvis förändringar av stads- och 
landskapsbild i övrigt. Konsekvenserna av detaljplaen, inklusive 
förändrad stadsbild, bedöms i en kommande MKB, för vilken den-
na kulturmiljöutredning utgör underlag. Bedömningen i MKB för 
järnvägsplanen bedöms vara djuplodande och grundlig och här görs 
samma bedömning i fråga om järnvägens effekter. De bedömningar 
som görs i MKB:n utgör ett underlag för denna rapport och kommer 
att återges i relevanta avsnitt. Sammanfattningen lyder i sin helhet:

Stadsbild

I Huvudsta/Skytteholm utgörs de negativa konsekvenserna av att 
en ny struktur i form av Huvudstatunneln kommer att skapa en 
kraftigt visuell barriär utefter järnvägens sträckning. Förändringen i 
Sundbybergs centrum bedöms ur ett stadsbildsperspektiv vara positiv 
då såväl en visuell som fysisk barriär i form av anläggningens teknis-
ka utrustning försvinner och ersätts med en mer öppen rumslighet 
som ger tydligare siktlinjer och stråk än i dagsläget. 

Kulturmiljö

Inom järnvägssträckningen finns kulturhistoriska värden, främst 
kopplade till järnvägens utbyggnad och framväxten av Solna och 
Sundbybergs bebyggelse samt 1900-talets arkitektur och sam-
hällsskick. I och med att utbyggnaden följer samma sträckning 
som tidigare utgör den ingen fysisk påverkan på de kulturhistoriskt 
värdefulla miljöerna utefter sträckan, utom när det gäller Lokstallet i 
Solna, som är utpekad som kulturhistoriskt värdefull miljö på regio-
nal och kommunal nivå. En del av lokstallsbyggnaden kommer till-
fälligt att flyttas för att möjliggöra tillfälligt spår. Byggnadsdelen ska 
sedan återmonteras och miljön ska återställas på ett sätt som stärker 

miljöns kulturmiljövärden.

De negativa konsekvenserna för kulturmiljö består främst i att läs-
barheten av Sundbybergs historiska bakgrund som stations-samhälle 
försvåras. Det gäller främst inom stadskärnan, där strukturen föränd-
ras i och med att järnvägen försvinner genom Sundbybergstunneln. 

Då konsekvenserna varierar kraftigt utmed anläggningens sträckning 
kan en sam-lad bedömning av helheten framstå som missvisande för 
vissa delar. Dels för att parametrarna för stadsbild och kulturmiljö 
skiljer sig åt men även för att anläggningen består av flera olika 
tekniska lösningar som påverkar platsen på olika sätt.

Sammantaget bedöms konsekvenserna för kulturmiljö respektive 
stadsbild bli måttligt negativa. Det faktum att Sundbybergs och 
Solna kommuns planer på stadsutveckling inte vägs in i helheten gör 
däremot att de långsiktigt positiva effekter som ombyggnationen kan 
generera inte ger utslag på den samlade bedömningen.

2.4.2 Kulturhistoriska inventeringar

Inventeringarna av Solnas 1930-, 1940- och 1950-talsbebyggelse, 
redovisade i var sin rapportdel, har utförts av arkitekt Lars Lagerås 
under 2001-2004. Alla byggnader, sammantaget närmare 1000 st, 
finns redovisade och har, där så ansetts befogat, utöver fakta även 
fått en kommentar.

De kompletta inventeringarna av 1930-50-talsbebyggelsen finns 
endast i tryckt form. Under Relaterade dokument till höger finns dock 
en ren textversion utan bilder och kartor.

Under 2010-11 har delar av Solnas bebyggelse från 1960- och 
70-talen inventerats av antikvarien Maria Wannberg. Martin 
Lagergren, Tyréns, har varit behjälplig med den kulturhistoriska 
värderingen.

Inventeringar har gjorts av byggnader i Bagartorp, 
Hagalund, Huvudsta och Skytteholm. Resutatet redovisas i 
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, se länk i högerspalten.

Stadens äldre byggnader har tidigare inventerats och beskrivits av 
bland andra Solnas kulturnämnd och byggnadsnämnd. 

2.4.3 Kulturminnesvårdsprogram

1988 publicerades ett kulturminnesvårdsprogram för Solna kommun. 
Programmet är en kulturhistorisk utredning som syftar till att ge en 
kunskapsöversikt och kartläggning av kommunens kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och miljöer. 2004 bearbetades och komplet-
terades materialet och publicerades på kommunens dåvarande 
webbplats.
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Texten i detta kapitel är utdrag ur AIX Kulturmiljöanalys,  

2020-04-24.Texten har här förkortats.

3.1 Historisk överblick

Dagens Solna är starkt präglat av stora och moderna bostads- och 
industriområden som är genomkorsade och delade genom breda 
trafikleder. I kommunen finns dock en rik kulturhistoria, med bland 
annat ett mycket stort antal kulturminnen och miljöer av olika slag 
och från skilda epoker.

Det aktuella planområdet har sedan järnvägens tillkomst i huvudsak 
inrymt järnvägsspår samt spåranknutna vallar, bankar, tunnlar och 
viadukter. Järnvägen är både plan- och utredningsområdets mest 
dominanta element, både ut ett fysiskt landskapsperspektiv och 
funktionellt. All samhällsbildning i närområdet härrör direkt till järn-
vägens sträckning och den utgör genom historien en tydlig ryggrad 
som lett fram till både småhusområden och industrier.

De stora förändringar som Solna genomgick under 1960- och 
70-talet är mycket påtagligt i och kring det utredda planområdet. 
En massiv nybyggnad av storskaliga flerfamiljshus, industriområden, 
serviceanläggningar och effektiva trafiksystem, omvandlade drastiskt 
en tidigare småhusbebyggelse och obebyggd jordbruksbygd. Solna 
har sedan 1900-talets mitt omvandlats från att ha varit en i stort sett 
pastoral landsortsidyll med handelsträdgårdar och levande lantbruk 
med åkrar och hagmarker, till att idag vara ett tättbebyggt, modernt 
storstadsområde.

3.2 Historisk utveckling av bebyggelsen i området

Under medeltiden var det område som idag utgör inventeringsom-
rådet knutet till Huvudsta gård och i östligaste delen låg Lundby, 
nämnd första gången i skriftliga källor under slutet av 1200-talet. 
Under 1600-talet bildades Karlbergs gods genom en sammanslag-
ning av Lundby, Bolstomta och Ösby ägor. Lundby avhystes, men i 
senare tid kom Lundbys läge att på ett ungefär sammanfalla med den 
nu försvunna enheten Hedvigsdal. Lilla Alby gård, belägen söder om 
järnvägen, vid nuvarande gränsen mellan Solna och Sundbyberg har 
anor från 1550-talet. 

Under 1770-talet uppfördes Sundbybergs gård på platsen för 
Marabou fabriksbyggnader och park i Sundbyberg. Med tiden styck-
ades Sundbybergs gård och godsets åkermark såldes till förmån 
för exploatering av industrier och andra byggprojekt. Idag finns det 
därför inga spår kvar av den gamla gårdsmiljön. Kring järnvägen finns 
platser för flera torp såsom Rudtorp, Jonstorp och Stenstorp. En 
analys av historiska kartor visar att torpen har flyttats runt under olika 
perioder. De enda torprester som idag är synliga ovan mark tillhör 
Stenstorp och är enligt äldre kartmaterial från slutet av 1800-talet.

3. HISTORIK I KORTHET

I slutet av 1800-talet expanderade järnvägsnätet utanför Stockholm, 
vilket innebar att den industriella expansionen kunde spridas till 
fler platser. Den första fabriksförstaden till Stockholm anlades 
kring Liljeholmens station (Södra stambanan) och följdes senare 
av Sundbyberg (Västeråsbanan som invigdes år 1876). Längs med 
järnvägarna växte stationssamhällen upp med stationshusen som 
betydelsefulla knutpunkter.  

3.2.1 Järnvägen: Västeråsbanan

År 1874 bildades ett nytt bolag för anläggandet av Västeråsbanan 
Stockholm - Västerås -Bergslagens Järnväg (SWB). Byggandet av 
Västeråsbanan präglades av stora planeringsmässiga och ekonomiska 
svårigheter, men år 1876 invigdes till slut banan av Oscar II och 
järnvägen kunde öppnas för allmän trafik. Det första stoppet efter 
Stockholm på Västeråsbanan var Sundbyberg. 

Tomteboda station togs i bruk år 1880 och Huvudsta station/håll-
plats öppnade för trafik samma år. Huvudsta hållplats var belägen 
norr om spåren, strax söder om den nuvarande Ankdammsvägen/
Framnäsbacken. År 1900 fick Sundbyberg ytterligare en station, 
Sundbyberg norra, placerad norr om spåren och Sundbybergs gård. 
Stationen drogs dock in år 1963 och idag finns få spår kvar av den 
gamla stationen. År 1904 byggdes lokstallar och ett vattentorn. Tre 
år senare (1907) blev Västeråsbanan dubbelspårig. Den privatägda 
Västeråsbanan övertogs så småningom av staten. Stationshuset i 
Huvudsta revs på 1960-talet och den moderna Mälarbanan ersatte 
Västeråsbanan år 1997. 

Exempel på småskalig anläggningsstruktur längs banan. Järnvägsviadukt med 
Huvudstavägen över spåren, som närmare kameran mötte Landsvägen, som på 
den tiden gick hela vägen till Huvudsta från Sundbyberg. Okänt år, fotograf och 
exakt läge okänt. Solna stads bildarkiv. 

Flygbild mot öster, sannolikt från 1950-tal. Huvudsta station, 
järnvägsövergången vid nuvarande Huvudsta torg och korsningen 
Järnvägsgatan/Bangatan, samt de flerbostadshus som uppförts längs Bangatan 
på 1940- och 50-talen. Stockholm Direkt.

3.2.2 Huvudsta

Stadsdelen har fått sitt namn av Huvudsta gård som etablerades 
under vikingatiden. Den förhistoriska gården lär ha legat i närheten 
av ett gravfält (utgrävt 1965) som idag finns ca 600-700 m nordväst 
om nuvarande Huvudsta gård. Den ännu bevarade allén i anslutning 
till gården anlades under andra halvan av 1600-talet.

Godsägare Max Wibom på Huvudsta var en av de markägare som 
vid seklets början spekulerade i fastigheter i syfte att göra sig goda 
förtjänster. Tillsammans med egendomsagenten Charles J Smith upp-
rättade Wibom 1898 en avstyckningsplan för ett tomtområde på sina 
ägor straxt intill järnvägen. De gav området namnet Nya Huvudsta.

Huvudsta växte upp som en förstad till Stockholm med två egna 
järnvägsstationer, båda numera nedlagda. År 1903 inrättades 
Nya Huvudsta som ett municipalsamhälle i Solna landskommun. 
Tomterna såldes snabbt, till byggmästare och enskilda som byggde 
mindre flerfamiljshus för uthyrning. Samhället begränsades under det 
tidiga 1900-talet i väster av Huvudstagatan/Rudsjövägen, i söder av 
nuvarande Infanterigatan och i norr av nuvarande Hannebergsgatan, 
ett ganska koncentrerat område på båda sidor om järnvägen i den 
östra delen av det utredda området. 

Municipalsamhället upplöstes när Solna stad bildades nyåret 1943. 
De flesta av de äldre husen revs på 1950- och 1960-talen och ersat-
tes med lägenhetsbebyggelse. Släkten Wibom, som låg bakom muni-
cipalsamhället, sålde 1947 större delen av sin kvarvarande mark till 
det Wallenbergägda Fastighets AB Valvet. Under 1950-talet uppförde 
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de för tiden modena bostadsområden i nuvarande Skytteholm och 
Ekensbergsområdet, dock inga i direkt närhet till planområdet. 

1959 köpte Solna stad den resterande marken av Valvet, och en 
intensiv nybyggnadsperiod följde under 1960-talet och 70-talets 
början. Kommunen uppförde stora bostadsområden i Huvudsta 
och i början av 1970-talet var en stor del av området bebyggt. 
1960-70-talet präglades även av en omfattande utbyggnad av väg-
systemet och tunnelbanelinjer byggdes också ut.

3.2.3 Spår av Huvudsta municipalsamhälle idag

Av den bebyggelse som uppfördes under det tidiga 1900-talet finns 
idag en mycket liten del bevarad. Huvudsta municipalsamhälle 
undergick total förnyelse under perioden 1950-1975, och fastighe-
terna köptes upp successivt av kommunen eller olika byggmästare, 
som rev och byggde nya, stora, moderna flerfamiljshus på de tidigare 
små tomterna.

Eftersom så få av municipalsamhällets byggnader är bevarade idag 
så värderas de som kulturhistoriskt värdefulla av Solna stad. Jämfört 
med kulturminnesvårdsprogrammet vid 1980-talets slut, där fler-
bostadshuset i Rådslaget 13 värderades högt (ambitionsnivå A) har 
objektet idag värderats ner till gulklassning – visst kulturhistoriskt 
värde/viss betydelse för stadsbilden. Gamla Huvudsta skola (nivå A) 
värderas fortsatt högt med grönklassning – särskilt kulturhistoriskt 
värdefull.

3.2.4 Skytteholm

Namnet Skytteholm härleds till den skjutbana med tillhörande 
skyttepaviljong som från sent 1800-tal var belägen på det höga 
berget väster om nuvarande Solna C. Intresset för skjutövningar 
var då så stort, att föreningen fick till stånd en anhalt för tågen på 
Västeråsbanans sträckning genom Huvudsta (1881), något decenni-
um innan egnahemsbyggandet hade kommit igång. Den första stads-
planen för det moderna Skytteholm signerades 1948 av den finske 
arkitekten Alvar Aalto tillsammans med Albin Stark, arkitekt för bl a 
Chinabiografen i Stockholm. Aalto anlitades av AB Valvet, som från 
1947 stod som ägare för stora delar av Huvudsta och Skytteholm, 
men han arbetade personligen endast sporadiskt med stadsplanerna 
i Solna. Paul Hedqvist kom att bli en av de namnkunniga arkitekter 
som efterträdde Alvar Aalto.

3.2.5 Solna Business park

Fram till 1960-talet var området för nuvarande Solna Business park 
jordbruksmark och tillhörde Huvudsta gård. Industriområde har sitt 
ursprunng i det tidigare Virebergs industriområde, som planerades 
av fastighetsbolaget Valvet AB, som köpt marken 1947 av Huvudsta 
gård. Den stora attraktionskraften var läget direkt intill järnvägen och 
egen spårförbindelse. Det skulle dock dröja fram till 1960-talet innan 
området började byggas ut i större utsträckning. Samtliga byggnader 
längs järnvägen och planområdet är uppförda under perioden 1961-
1965. Idag är flera av byggnaderna kraftigt ombyggda och karaktären 
på området minner mycket lite om 1960-talets utbyggnad. Arvid 
Nordqvists byggnad från 1963-65 och Svenska Tobaks AB:s byggnad 
från 1962-64 är emellertid relativt välbevarade och vittnar om områ-
dets ursprung. 

Solna Business park är idag under omvandling från ett industriom-
råde till ett serviceområde med kontor och handel. Sedan 2013 går 
tvärbanan genom området och här finns också en tvärbanestation.

Ett senare fotografi på Hvuudsta station, kort tid innan rivning 1962. Fotograf 
Gösta Ask. I bakgrunden ses de höga skivhusen i kvarteret Alby Gård 3. 

Arvid Nordqvists kafferosteri, Verkmästaren 4, uppförd 1963-65. Här är byggnaden nyuppförd och har ursprungligt utseende. Byggnaden är delvis ombyggd idag. 
Foto från 1960-talet. Källa www.anhistoria.se
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4. KARAKTÄRISERING AV STADSBILD OCH KULTURMILJÖ

4.1 Karaktärisering av området som helhet

Det aktuella planområdet finns i vad som kan sägas vara ett både his-
toriskt och nutida mellanområde i kommunen. Planområdet utgörs av 
en omkring 2,5 km långsträckt yta från Tomteboda i öster till Solna 
business park i väster. Landskapet utmed sträckan har ett tidsdjup 
tillbaka till järnåldern då Bällstaviken och Bällstaån var en viktig 
transportled. Tillkomsten av Västeråsbanan (nuvarande Mälarbanan) 
år 1876 möjliggjorde framväxten av industrimiljöer och stationssam-
hällen utmed järnvägen. 

Utmed delar av sträckan har det skett stora förändringar under 
1900-talets andra hälft fram till idag, bland annat genom omvand-
lingen från renodlade industriområden till dagens stora kontorskom-
plex där numera främst tjänsteföretag och handel verkar, framför allt 
i områdets västra delar. Huvudsta och Skytteholm utgörs av blandad 
bebyggelse i mycket varierad terräng, framför allt i den norra delen 
av området. Söder om spåren, strax utanför utredningsområdet, ligger 
Statens Bakteriologiska Laboratorium med bebyggelse och gestaltat 
landskap från 1930-talet. 

Järnvägen skär genom landskapet och är utmed hela sträckan ett tyd-
ligt inslag i stadsbilden. Samtidigt som den utgör områdets livsnerv 
utgör den också dess största barriär. Området präglas av spårsystemet 
som har fått sin karaktär och storlek på grund av närheten till huvud-
staden. Det är också bilens landskap vi ser, med vägar som kringgär-
dar de storskaliga bostadshusen och industri- och kontorskomplexen 
från 1960-talet och framåt.  

4.2 Stadsbild: Järnvägen och dess komponenter

Hela järnvägssträckan från Tomteboda till Solna Business park utgörs 
av dubbla ytspår. Den östra delen är förhållandevis plan och spåren 
går i stort sett i höjd med omkringliggande mark. Vid Huvudsta 
torg finns en bevarad järnvägsövergång mellan Huvudsta torg och 
bostadsområdet söder om järnvägen. Denna övergång var en del av 
gamla Huvudsta station och har sannolikt funnits på platsen sedan 
järnvägen byggdes.

Väster om järnvägsbron vid Huvudstagatan börjar omkringliggande 
landskap bli mer kuperat och plats för spåren har gjorts genom 
sprängningar i berg eller schaktning. På vissa ställen har höjdskillna-
der tagits om hand genom terrasseringar och stensättningar. I höjd 
med Huvustafältet finns en liten tunnel under järnvägen. Tunneln 
tillkom redan vid den första enkelspåriga järnvägsutbyggnaden på 
1870-talet och byggdes på när järnvägen blev tvåspårig. 

Västra delen av Skytteholm är beläget på en långsträckt höjd 
och omgivningen är mycket kuperad. Järnvägen passerar söder 
om Skytteholm, nedsprängd i terrängen. Frösundaleden passerar 

järnvägen via en bro där gång- och cykelvägen leds under bron mot 
Solna Business park. Därefter planar marken ut och i den västra 
delen av planområdet går spåren i markplan mot Sundbyberg.

4.3 Kulturmiljö: Järnvägen och dess komponenter

Som historisk infrastruktur som alltsedan 1800-talets slut präglat 
utredningsområdet har järnvägen idag ett mycket högt kulturhis-
toriskt värde. Den är ett tydligt inslag i stadsbilden längs hela den 
utredda stråckan. Också dess fysiska komponenter, tillkomna under 
olika tider, har ett kulturhistoriskt värde, som stensättningar i stöd-
murar, broar och viadukter. De visar på järnvägens långa historia och 
kontinuerliga utveckling. Järnvägen delar samhället i en nordlig och 
en sydlig del, och utgör en både visuell och tillgänglighetsmässig 
barriär mellan de två. De värden som järnvägen har, bedöms i första 
hand ligga i att den finns på platsen, och i andra hand i de fysiska 
spår som visar på dess historia i området. I ett nationellt perspektiv 
är Västeråsbanan en mycket viktig, tidig järnvägsssträcka som varit 
av stor betydelse för utvecklingen av både samhällen, handel och 
resande. 

Järnvägen har haft och har fortfarande stor betydelse för Solna. 
Västeråsbanan byggd 1872-75 som privatbana och övertagen av SJ 
först 1944, illustrerar hur staten och de privata initiativen tillsam-
mans byggde ut det svenska järnvägsnätet. 

De två stationerna i Huvudsta från 1907 och 1908 revs på 
1960-talet och den enda järnvägsanknutna byggnaden längs aktuell 
bansträckning idag är lokstallet intill leden, uppfört 1904. Dess 
närhet till grannkommunen gav den av SJ namnet Sundbyberg. Det 
är sannolikt att den välrenommerade arkitekten Erik Lallerstedt har 
ritat lokstall och vattentorn, uppgiften är inte bekräftad. 

Lokstallet utgör den högst klassade byggnaden längs planområdet 
(frånsett SBL i östra ändren av området) och här bedöms att den har 
ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Den utgör den enda byggna-
den uppförd innan 1900-talets mitt i direkt anslutning till planområ-
det och representerar en epok i Huvudstas och Virebergs historia som 
i övrigt är bortbyggd. Som berättare av den intensiva utbyggnadsepo-
ken i fråga om infrastruktur, industrier och samhällen de närmaste 
decennierna före och efter år 1900, har den ett synnerligen högt 
värde, eftersom denna historia skulle vara närmast oläsbar på platsen 
utan lokstallet. Förutom de arkitektoniska och samhällshistoriska vär-
dena så besitter den därför förstärkande värden som representativitet 
för en lång epok och järnvägens utveckling runt sekelskiftet 1900, 
samt unicitet eftersom motsvarande objekt från perioden är få. 

Järnvägsbron uppförd 1876 och påbyggd för dubbelspår 1907.

Järnvägen österut mellan Huvudsta torg och Bangatan.

Järnvägsövergången vid Huvudsta torg. 
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4.4 Stadsbild: Tomteboda

Det östra området som helhet karaktäriseras av det breda spårområ-
det som i en krök söderut löper mot Tomtebodaterminalen. Järnvägen 
som går dels på bank, dels på bro, dominerar området helt. Runt 
spårområdet finns vägar, parkeringsplatser, enkelt gestaltade grön-
områden och solitära byggnader. Detta är den mest storskaliga och 
infrastrukturtunga delen av utredningsområdet. Infrastrukturen utgörs 
av järnvägen, ett större spårområde samt intilliggande större vältra-
fikerade vägar, bland annat Solnavägen. De gröna inslagen utmed 
och inom spårområdet består av sly som tillåtits växa sig högt. Detta 
bidrar till att skapa en grön avskärmning mot järnvägen, framför allt 
åt söder. 

Sydväst om spårområdet ligger Lundbyparken med sin stora 
gräsmatta. Intill och inom spårområdet vid Tomteboda finns även 
Lundbygravfältet med gravar daterade till vikingatiden. Samtliga tre 
är kategoriserade som övrig kulturhistorisk lämning och de har såle-
des inget skydd som fornlämningar. 

4.5 Kulturmiljö: Tomteboda 

Sydväst om järnvägen ligger Statens Bakteriologiska Laboratorium 
(SBL), en anläggning från 1930-talet ritad av Gunnar Asplund. Som 
ett av Gunnar Asplunds storskaliga verk är det omistligt i arkitek-
turhistorien och ur ett samhällshistoriskt perspektiv har den likväl 
också mycket specifika värden som en för sin tid mycket modern och 
funktionellt fokuserad anläggning. Den blev en förebild för andra 
institutioner och skolor i landet och var verksamt fram till 1993. Idag 
drivs här restaurang och hotell och anlägglningen har restaurerats. 
Byggnaderna har ett högt arkitekturhistoriskt värde och är tillsam-
mans med det omkringliggande landskapet, skyddade som byggnads-
minne enligt 3 kap. kulturmiljölagen. Anläggningen skyddas också 
till sin karaktär genom bestämmelser i detaljplan.

På norra sidan om planområdet ligger den storskaliga kontorsbyggna-
den Albydal, uppförd under 1970-talet för Esselte och bedömt som 
mycket kulturhistoriskt värdefull (grön) av Solna stad. Det kultur-
historiska värdet hos området som helhet bedöms vara lågt, medan 
enskilda byggnader som Albydal 3 i norr och SBL i söder, båda strax 
utom planområdet, har höga värden. 

Huvudbyggnaden inom SBL, idag ombyggd till hotell. SBL ligger mycket nära Tomteboda och de storskaliga järnvägsområdet i planområdets östra del.

Västra delen av utredningsområdet karaktäriseras av storskalig infrastruktur med järnvägen som främsta yta, i hög grad planskilda lösningar på kraftiga vallar och 
broar, hårdgjorda ytor och en ensartad grönska. Foto till höger: Esseltes kontorsbyggnad i Albydal.
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höjdskillnaderna betydande, framför allt på den norra sidan. 

Bebyggelsen nära järnvägen i Skytteholm, mellan Huvudstagatan 
och Huvudstaleden utgörs av förhållandevis storskaliga flerbostads-
hus men upplevs som luftig och varierad, bland annat tack vare 
den omväxlande terrängen med stora höjdskillnader. Merparten av 
byggnaderna uppfördes under 1960-70-talet och är fint inpassade i 
topografin. Mellan bebyggelsen finns bevarad naturmark. 

4.7 Kulturmiljö: Huvudsta och Skytteholm

Det järnvägsnära området i Huvudsta-Skytteholm präglas av den 
stadsomvandling området genomgick på 1960- och 70-talen. Från 
perioden när Huvudsta var municipalsamhälle återstår endast ett 
fåtal spridda byggnader. En av dessa är Huvudsta gamla skola från 
år 1909 belägen strax söder om järnvägen nära Huvudstagatan. 
Järnvägsövergången vid Huvudsta torg är en ”rest” från Huvudstas 
gamla järnvägsstation. 

Banan utgör planområdets huvudsakliga riktning som allt annat 
relaterar till, och har som sådant ett högt kulturhistoriskt värde, inte 
bara ur järnvägshistoriskt och samhällshistoriskt perspektiv utan 
också som den viktigaste komponenten i upplevelsen av området, 
som förutsättning för stadsdelen och ur ett stadsplaneringshistoriskt 
perspektiv. Men emedan det gamla Huvudsta växte upp kring järnvä-
gen som ett viktigt transportmedel så har området sedan 1960-talet 
när stationerna i Huvudsta revs, i första hand fått de negativa as-
pekterna av järnvägen, som buller och barriäreffekter. Accessen till 
banan, som stationerna gav, har saknats, och järnvägen har på så sätt 
inte varit en direkt del av områdets identitet. Järnvägens betydelse 
för dagens Huvudsta-Skytteholm bedöms därför vara begränsad och 
dess effekter främst negativa. 

Det finns ett stort upplevelsevärde i stadsrummens variation, och 
ur ett historiskt perspektiv berättar stadsdelens olika karaktärer om 
stadsplaneringsideal främst under efterkrigstiden. Även det sena 
1800-talet kan skönjas men det domineras av efterkrigstidens fria 
planeringsideal med hus i park, stor skala och topografisk anpass-
ning. Ur ett stadsplaneringshistorisktperspektiv har området höga 
värden bland annat i kvarteret Ingenjören, men också kvarteren 
Salladen och Albygård 3 och den stadsplaneringskaraktäristik som 
präglar dessa kvarter ger dem samtidigt höga upplevelsevärden, 
genom kvaliteter som husens samspel med landskapets topografi och 
grönska.

Enskilda byggnader och stadsbildsenheter som här bedöms ha 
ett högt kulturhistoriskt väde är bostadsområdena Albygård 3 och 
Ingenjören, samt Tegen 6 och Bangården 4. Också Krubban 4, med 
Huvudstas gamla skola, och även den till skolan tillhörande längan 
mot spårområdet, uppförd under 1900-talets första hälft, bedöms ha 
ett högt kulturhistoriskt värde.

4.6 Stadsbild: Huvudsta och Skytteholm

Området som helhet präglas av en relativt storskalig bebyggelse med 
skivhus varvade med punkthus och även större solitärer i form av 
kontors- eller myndighetsbyggnader som Tingsrätten/Polishuset och 
Bangården 4, f.d. Sirius. Den stora skalan på byggnaderna balanse-
ras av en generös landskapsplanering där byggnaderna kompletteras 
av grönområden mellan husen, alléer, en topografisk anpassning som 
bevarar en naturlig variation i landskapet och en stor andel öppna 
ytor. 

Områdets silhuett är varierande genom den glesa bebyggelsen, den 
individuella men relativt stora skalan på byggnaderna samt genom 
den delvis kuperade terrängen. I plan dominerar ett organiskt ideal, 
med svängda och slingrande gator i väst. Siktlinjerna är generellt 
långa och domineras av vyn längs järnvägsspåret. 

Inom det östligare området för Gamla Huvudsta finns en mer 
stadsmässig karaktär med rätvinkligt gatunät och delvis slutna 
kvarter. Närmast järnvägen dominerar dock solitärer och lamellhus. 
Karaktäristiskt är en mer vägnära bebyggelse medan miljonprograms-
bebyggelsen inte förhåller sig lika intimt till vägnätet. Istället för de 
organiska, bebyggelseintegrerade eller fria grönytorna i väster, utgör 
torg och parker de gröna mellanrummen i den östra delen. I östra 
Huvudsta-Skytteholm är terrängen betydligt flackare än i den västra 
delen och järnvägen är också i högre grad en integrerad del av stads-
miljön. Den har inte samma storskaliga barriärverkan som i de västra 
delarna av stadsdelen. 

Bebyggelsen söder om järnvägen har varierad karaktär med bland 
annat småskalig bostadsbebyggelse från omkr 1940-50-talet med 
tidstypiska detaljer. Lundagatan och Bangatan tillhör denna utbygg-
nadsperiod. Här finns även bostadshus från 1980-talet i postmo-
dern arkitektur samt industribyggnader – och hotellbyggnader från 
1960-talet. Huvudsta gamla skola är en av få byggnadern kvar från 
Gamla Huvudsta. 

Det utbredda Huvudstafältet som sträcker sig till Huvudsta centrum 
i söder avslutas mot järnvägen i norr. En exceptionellt lång allé 
börjar i den norra delen och leder söderut mot Huvudsta centrum. 
Gång- och cykelbanor leder längs med järnvägen samt korsar denna 
genom en tunnel mot Skytteholm norr om spåren. Nära järnvägen 
finns tre tidigare platser för, och rester av, torp tillhörande dåvarande 
Huvudsta gård. Av de tre torpen, Stenstorp, Jonstorp och Rudtorp, 
är det endast ett (Stenstorp) som idag har synliga rester ovan mark. 
Samtliga tre torp uppkom efter år 1850 varför de inte är skyddade 
genom kulturmiljölagen.

Grönområdet med gång- och cykelväg fortsätter längs med järnvägen 
till den planerade påfarten till Huvudstaleden som aldrig togs i bruk 
och som nu ger ett mycket övergivet intryck. Stråket präglas även av 
yngre lövträd så som lönn och buskar. På ömse sidor om järnvägen är 

Huvudsta torg, järnvägen och Bangatan söderut.

Den höga bostadsbebyggelsen i kv Ingenjören på Framnäsbacken sedd från 
söder om järnvägen.

Banvallen och järnvägsbron. Bebyggelsen på Framnäsbacken och 
Ankdammsgatan norr om järnvägen.
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Huvudsta gamla skola, kvarteret Krubban 4.

Trädkantad parkeringsyta mellan Framnäsbacken och järnvägen.

Del av den planerade påfarten från Frösundaleden. Gångvägen till vänster går 
längs med järnvägen.

Järnvägsövergången och bostadsbebyggelsen från 1940-50 talet vid Huvudsta 
torg.

Del av den planerade påfarten från Frösundaleden. Järnvägsbron mot Skytteholm 
till vänster.

Gångbanan mellan Framnäsbacken och järnvägen går genom kuperad naturmark. 
Lekpark på kullen till höger.

Sirius försäkringar i kvarteret Bangården 4 och Huvudsta gamla skola till höger 
i bild.

Bostadsbebyggelse från 1960-talets början  i kvarteret Albygård 3 vid 
Huvudstagatan norr om järnvägen.

Rester av Stenstorp vid norra delen av Huvudstafältet.
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4.8 Stadsbild: 5.6 Solna Business park och Solna Strand

Solna Business park, tidigare Virebergs industriområde har en karak-
tär som skiljer sig mycket från Huvudsta-Skytteholm, med en mycket 
plan topografi och bebyggelsen rätvinkligt utställd längs järnvägen. 
Silhuetten är enhetlig med stora utsträckta volymer med begränsad 
höjd.   

Området präglas idag av ett storskaligt industri- och kontorslandskap 
som genomkorsas av det öppna stadsrum som Mälarbanans spår-
område och Sundbybergs bangård tillsammans skapar. Planområdet 
avslutas mot gränsen till Sundbybergs kommun, i nordligaste delen 
ligger Arvid Nordqvists kafferosteri. I området finns huvudkontor 
för flera stora företag, banker och myndigheter inhysta i stora kon-
torskomplex. Mellan byggnaderna ligger stora parkeringsytor och 
anslutningsvägar. Förutom Solna Business Park utgörs stadsbilden 
söder om spårområdet av stadsdelen Solna strand och den nordöstra 
delen av Lilla Alby, som är en del av Sundbybergs stad. Närområdet 
till järnvägen domineras sedan år 2014 av Swedbanks högresta 
huvudkontor. 

Inom spårområdet i Solna Strand invid Frösundaleden ligger även 
Stockholms-Wästerås-Bergslagens (SWB) gamla ånglokstall med 
vattentornsbyggnad från år 1904. Båda byggnaderna är exteri-
ört mycket välbevarade. Det finns även en välbevarad så kallad 
vändskiva för loken. I Solna Strand, alldeles nära järnvägen ligger 
Elema-Schönanders (senare Siemens) huvudkontor från början av 
1970-talet.

4.9 Kulturmiljö: Solna Business park och Solna Strand

Kvarteren direkt norr om spåren är bebyggda under en mycket inten-
siv period i 1960-talets början men drastiska ombyggnationer har 
gjort att de flesta byggnaderna helt förlorat sin ursprungliga arkitekto-
niska form. Ombygganderna bedöms här inte ha tillfört några kultur-
historiska kvaliteter, utan istället har värdet minskat. Av byggnaderna 
är det Verkmästaren 4 och Fräsaren 9 som bedöms ha höga värden. 
Som helhet bedöms bebyggelsen ha låga värden både ur ett doku-
ment- och upplevelsemässigt perspektiv. Om byggnaderna generellt 
hade varit mer välbevarade, så kan bedömningen ha varit en annan.

Istället för 1960-talets industriutveckling, så är det istället solitä-
rerna med egna arkitektoniska, arkitekturhistoriska och industrihis-
toriska värden som bär området ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Verkmästaren 4, Fräsaren 9, och i hög grad också kvarteret Stenhöga 
1 på södra sidan mom spåret. Stora Blå (Stenhöga) och Verkmästaren 
4 (Arvid Nordqvist) har i mycket hög grad också ett symboliskt värde 
för platsen, den tidigare genom sin dominanta volym i stadsbilden 
och karaktäristiska blåa färg, den senare genom ett exponerat läge 
intill centrala Sundbyberg, och genom att sprida kaffedoft i området. 
Arvid Nordqvists kafferosteri planerar emellertid att flytta till ny 
anläggning på grund av platsbrist, så även den karaktäristiska kaffe-
doften kommer att lämna platsen iniom några år. 

Lokstallet är idag en av få bevarade miljöer i området som har 
anknytning till järnvägens tidiga historia och som berättar om ång-
loksepoken och privatbanorna. Lokstallet som hanterats under vär-
dering av järnvägsmiljön ligger strax öster om Stenhöga, och de två 
byggnaderna utgör en skarp kontrast mellan det tidiga 1900-talets 
industriella tegelbebyggelse och 1970-talets storskaliga plåtklädda 
industrier.

Lokstallet och spårområde från Frösundaleden. 

Spårområdet från Frösundaleden västerut, Solna Business Park norr om spåren. Stenhöga 1, Stora blå, från Solna Business Park norr om spåren. Arvid Nordqvists kafferosteri, kvarteret Verkmästaren 4, i Solna Business Park. 

Kvarteret Fräsaren 9, uppförd för Svenska Tobaks AB i  Solna Business Park norr 
om spåren. 
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Skiss av känslighets- och tålighetsanalys, utförd av AIX arkitekter, 2020-04-24. Skissen är utförd på en äldre planförslag som inte är det gällande.

4.10 Känslighets- och tålighetsanalys

För att bevara områdets kulturhistoriska värden så bör framtida för-
ändringar anpassas till dess karaktärsdrag. Känslighet- och tålighets-
analysen till höger syftar till att definiera och tydliggöra fastighetens 
kulturhistoriska värden. Analysen ger riktlinjer för hur förändringståli-
ga olika delar av fastigheten är. 

Hög känslighet (rött) innebär att mindre ändringar inom landskapet 
eller byggnaden kan utföras under förutsättning att särskilt stor 
hänsyn visas.

Känsligt mot ändring (orange) innebär att landskapet eller byggnaden 
är av sådan art att den kan förändras under förutsättning att åtgärden 
görs med hänsyn till anläggningens övergripande karaktär.

Tåligt (gult) innebär att landskapet eller byggnader är av föränderlig 
eller förvanskad karaktär eller givits en gestalt som saknar tydlig 
koppling till den kulturhistoriska karaktären.

4.10.2 Känsligt för ändring

Som känsligt för ändring har vi bedömt området kring kafferosteriet 
samt 1970-talsvolymen i kv Stenhöga 1 samt ett mindre område norr 
om byggnaden, på grund av dess stora betydelse som symbolbyggnad 
för närområdet. Båda byggnaderna utgör Solnas västligaste utposter 
mot Sundbybergs kommun och centrum. Också de gröna fronterna i 
första hand i västra delen av Huvudsta-Skytteholm, starkt kopplade 
till 1960- och 70-talets stadsplanering, är bedömda som känsliga. 
Den storskaliga bebyggelsen från tiden är också mycket beroende 
av symbiosen med grönområdena. Förloras naturmarken så förlorar 
också bebyggelsen mycket i värde. En stor del av bebyggelsen i 
utredningsområdet ligger inom denna kategori, likt delar av järnvägs-
sträckningen. 

4.10.3 Tåligt för ändring

En del av planområdet bedöms vara tålig för förändring. Här avses 
främst spårområdet, där bedömningen är att järnvägens kulturhis-
toriska värde har begränsat fäste i den fysiska miljön, och därför 
bedöms förändringar av järnvägens utformning vara möjlig utan att 
kulturhistoriska värden påverkas negativt. Ändringar i tåliga områden 
kan dock påverka omgivande, känsligare områden, negativt.

4.10.1 Hög känslighet mot förändring

Området är mycket fragmentariskt och blandat, där både mycket 
värdefulla och tåliga miljöer bedöms finnas i nära anslutning till 
varandra. Därför har också känslighets-tålighetsanalysen en hög 
detaljeringsgrad. Till känsliga landskapsavsnitt och byggnader hör 
lokstallet och Arvid Nordqvists byggnader i industriområdet i väster. 
Här finns också den norra fronten mot järnvägen i västra Huvudsta, 
med en lång allé som dels utgör ett gång- och cykelstråk, dels ett 
mycket starkt visuellt element i stadsbilden. Också äldre trädrader 
på södra sidan om spåret, troligtvis rester av en tidigare bebyggelse 
på platsen, har bedömts vara mycket känsliga.  SBL och Huvudsta 
gamla skolas huvudbyggnad bedöms likaså vara mycket känsliga.
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5.1 Beskrivning av planförslag

Föreslagen ny detaljplan spänner över järnvägssträckan Tomteboda- 
Solna businesspark och omfattar mark norr och söder om järnvägen 
i direkt anslutning till befintligt spåre. Detaljplanen innefattar intunn-
ling av spåret mellan Frösundaleden och Nybodagatan (Huvudsta-
tunneln), ny bebyggelse i Huvudsta/Skytteholm och Solna business 
park/Solna Strand samt två nya pendeltågsstationer. Följande kapitel 
beskriver kortfattat planens innehåll med fokus på byggnadsvolymer.

5.1.1 Huvudstatunneln 

Delar av spårsträckan mellan Frösundaleden och Huvudstagatan in-
tunnlas så att Huvudsta och Skytteholm sammanlänkas ovan spåret. 
Tunneltaket bildar ett gaturum mellan husen med gågata, körbana 
och grönområde. På norra respektive södra sidan av tunneltaket 
planeras ny bebyggelse.

5.1.2 Ny bebyggelse i Huvudsta/Skytteholm (Delområde mitt)

Söder om befintligt spår

Planerad bebyggelse söder om befintligt spår uppförs där 
Oskarsrogatan löper idag, på mark som utgörs av den planerade på-
farten till Huvudstaleden som aldrig togs i bruk. Befintlig gång- och 
cykelväg invid påfarten tas i anspråk samt grönområden och stråk där 
naturvärden har identifierats. Planerad bebyggelse kommer i söder 
angränsa till befintligt bostadsområde samt till Huvudstafältet. 

I denna del av planområdet planeras bostäder och kontor, i huvudsak 
i öppna kvarter med gårdsrum och fasader i gatuliv likt den klassiska 
stenstadens typologi. Bebyggelsen föreslås placeras längs med pla-
nerat tunneltak så att järnvägens sträckning bibehålls. Nya lokalgator 
anläggs i nord-sydlig riktning mellan kvarteren. Dessa ansluter till 
en ny huvudgata som föreslås löpa söder om kvarteren i öst-västlig 
riktning.

Kvartersbebyggelsen utformas som uppbrutna volymer med variera-
de höjder, mot tunneltaket framför allt 6-7 våningar. Byggnaderna 
föreslås vända sina gavlar mot spåret i ett repetitivt mönster. De 
flesta byggnadskroppar är tänkta att utföras med valmade sadeltak 
som anknyter till befintlig bebyggelse norr om spåret. Tillkommande 
bebyggelse är i skala anpassad efter höjdvariationerna och den 
förhållandevis storskaliga befintliga bebyggelsen i Skytteholm.

Planerad byggnad längst i väst föreslås utföras som en storskalig 
solitär kontorsbyggnad om 7 våningar med indragen takvåning. 
Byggnaden längst i ost, också den en solitär, utmärker sig från övriga 
genom den stora skalan och dess tvärställda placering i förhållande 
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till befintligt spår. Byggnaden hade i tidigare förslag två överhäng 
ovan tunneltaket men i liggande förslag, endast ett. Den stora 
volymen är tänkt att brytas upp genom uppskjutande volymer som 
varierar i höjd om 6-12 våningar till skillnad från samrådsförslaget 
som medgav volymer om 7-9 våningar. Volymen markerar slutet på 
tunneltaket i ost. I samrådsförslaget var byggnaden tänkt som kontor 
men användningen har nu ändrats till bostäder.

Befintlig gång- och cykelväg som idag länkar samman Huvudstafältet 
med Skytteholmsparken på andra sidan spåret, omarbetas i planen 
till ett nytt grönstråk. En sluttande park söder om spåret möter 
tunneltaket och övergår i en stor allmän trappa och hiss i norr som 
leder till ett nytt torg framför Skytteholmsparken. 

Norr om befintligt spår

Norr om befintligt spår föreslogs i samrådsförslaget, fyra fristående 
byggnader utöver den ovan beskrivna tvärställda volymen. Förslaget 
har omarbetats så att det nu medger tre byggnader utöver den 
tvärställda. Bebyggelsen har bearbetats både vad gäller höjder och 
formspråk; dels för att säkerställa solljus mot gata och bakomliggan-
de kvarter och dels för att bättre ansluta till rådande byggnadsto-
pologi och skala i Skytteholm. Därtill planeras en ny vägdragning i 
anslutning till Ankdammsgatan/Framnäsbacken vilken får en tillgäng-
lighetsanpassad lutning upp mot tunneltaket.

Markområdet som tas i anspråk utgör en grön kil mellan befintlig 
bebyggelse och spårområdet, i anslutning till Ankdammsgatan och 
Framnäsbacken. Det är till stor del förädlad naturmark med kuperad 
terräng, trädplanteringar och berg i dagen. Här finns en gång- och 
cykelväg som sträcker sig mellan Huvudstagatan och Frösundaleden, 
parkeringsplatser och en lekplats som är inpassad i topografin och 
parkmiljön. Längs gång- och cykelvägen finns flera biotopsskyddade 
trädallér och skyddsvärda träd. 

Byggnaden längst åt väst som ansluter till Frösundaleden och fastig-
heten Ingenjören har, efter synpunkter från samrådet bearbetats så 
att planen medger en mer uppbruten volym med två huskroppar om 
6 och 9 våningar. Volymen har minskats rejält efter synpunkter från 
samrårdet. Österut, i läge för befintligt naturmarksområde mellan 
bostadshusen i kvarteret Ingenjören planeras en byggnad med en 
högdel om 8 våningar och en lågdel om 3, innehållande bostäder och 
skola. 

Planerad bostadsbebyggelse vid tunneltakets östra del har också 
förändrats sedan samrådsförslaget. Gällande förslag medger fyra 
uppskjutande volymer om 6-7 våningar som binds samman av tre 2 
våningshöga volymer. De lägre volymerna utformas med fasader mot 
Framnäsbacken/Ankdammsgatan och gårdsrum i nivå med tunnelta-
ket. De uppskjutande volymerna är tänkta att höjd- och volymmässigt 
ansluta både till befintlig bebyggelse norrut och den tillkommande 
bebyggelsen söder om spåret. Även dessa planeras utformas med 
valmade sadeltak.

5.1.2 Ny bebyggelse i Solna business park/ Solna Strand 
(Delområde väst)

Sedan samrådsförslaget har föreslagen bebyggelse i Solna Strand, 
söder om befintligt spår omarbetats så att planen nu medger tre 
fristående byggnader istället för två. Byggnaderna föreslås placeras 
framför kontorshuset P-hus Solna strand, Stora blå samt ett planerat 
kontorshus som ska uppföras på tomten där rivna lagerlokaler till 
Stora blå tidigare stod. Den tilltänkta platsen utgörs av en hårdgjord 
markremsa mellan spåret och befintlig bebyggelse. Här finns last-
infart, parkeringsplatser och en äldre spårrest som krokar av från 
järnvägen. Bebyggelsen placeras i direkt anslutning till befintligt spår 
och ges en i huvudsak enhetlig bredd och ett enhetligt fasadliv mot 
gata. Skalan är anpassad efter den rådande skalan söder om befint-
ligt spår, det vill säga storskalig bebyggelse som tar plats i stadsrum-
met både i höjd och bredd.

De nya kvarteren är tänkta att delas in i relativt korta sektioner med 
olika byggnadshöjd för att Stora blå fortsatt ska vara läsbart från 
spårområdet och Solna business park. Byggnaden framför P-huset 
föreslås utföras som en samlad volym med en högdel om 8 våningar 
och en lågdel om 1 våning. Väster om den, framför Stora Blå föreslås 
en byggnad som vars höjd och formspråk i stort överensstämmer med  
samrådsförslaget. Våningsantalet har dock ändrats så att högdelarna 
planeras till 8 våningar och lågdelarna till 4 och formspråket har 
bearbetats så att högdelarna tydligare relaterar till Stora blå’s accen-
tuerade trapphus. Föreslagen byggnad längst åt väst har omarbetats 
till en säregen volym som karaktäriseras av två högdelar om 10 
våningar på var sida varav en trappar ned i lägre våningsantal mot 
byggnadens mitt. 

I Solna business park planeras en ny byggnad sydväst om kafferoste-
riet Arvid Nordqvist vid Järnvägsgatan som ansluter till spåret i norr. 
Byggnaden föreslås uppföras i en tredelad volym med huskroppar om 
5, 7 och 11 våningar, ställda i en triangelform. Järnvägsgatan byggs 
bort och en ny väg, som en förlängning av Englundavägen, tillkom-
mer söder om den nya byggnaden intill kafferosteriets östra fasad.

5.1.3 Nya pendeltågsstationer

Två nya pendeltågsstationer tillkommer, den ena byggs under järn-
vägsviadukten vid Huvudstagatan och den andra i den västra delen 
av planområdet, i Solna business park på gränsen till Sundbyberg. 
Stationerna förläggs inom befintligt spårområde. Utformning och 
volymer framgår inte av planförslaget, ej heller hur stationerna är 
tänkta att ansluta till gatorna norr och söder om spåret. 



SIDA 18

Strukturplan som visar detaljplanens utbredning och delområden, AIX arkitekter, 2022-05-18.

Delområde 
Väst 

Delområde 
öst 
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Illustrationsplan för ny detaljplan. AIX arkitekter, 2022-05-20.



SIDA 20

Illustration av ny bebyggelse den östra delen av delområde 
mitt, sett från väst, AIX arkitekter, 220520.

Illustration av delområde mitt, sett från syd, AIX arkitekter, 
220520. 

Illustration av delområde mitt, sett från sydost, AIX 
arkitekter, 220520. 

Illustration av delområde mitt sett från sydost, AIX 
arkitekter, 220520. 

Illustration av delområde mitt, sett från väst, AIX 
arkitekter, 220520.

Illustration av delområde mitt, sett från sydväst, AIX 
arkitekter, 220520.

Illustration av möjlig ny bebyggelse i Solna strand, i direkt 
anslutning till spåret, AIX arkitekter. 

Illustration av möjlig ny bebyggelse i Solna strand, i direkt 
anslutning till spåret, AIX arkitekter. 
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5.2 Planförslagets påverkan på stadsbild och kulturmiljö

5.2.1 Huvudstatunneln

Huvudstatunnelns påverkan på stadsbild och kulturmiljö har tidi-
gare bedömts i Miljökonsekvensbeskrivning: Mälarbanan: Huvudsta 
– Duvbo, Sundbybergs stad, Solna stad och Stockholms stad, 
Stockholms län: Trafikverket 2020-01-15. Bedömningen återges här;

Stadsbild

Intunnlingen av spårområdet mellan Nybodagatanoch Frösundaleden 
innebär att det tillkommer ett nytt långsträckt element som, på grund 
av sin dimension och massiva struktur, bedöms bli ett mycket domi-
nerande inslag i stadsbilden. Huvudstatunneln bedöms även skapa 
en tydlig visuell och fysisk barriär som ger en kraftig rumslig uppdel-
ning av landskapet. Höjden på tunnelns väggar i relation till kringlig-
gande marknivå varierar, men väggarna är på stora delar av sträckan 
så höga (drygt 10 meter) att den överblickbarhet som idag finns från 
spårområdets ena sida till den andra helt går förlorad. Undantaget 
är i intunnlingens västra ände, i anslutning till Frösundaleden, där 
tunnelkonstruktionens norra sida tar naturligt stöd mot omgivande 
terräng. Påverkan på stadsbilden och upplevelsen av denna bedöms 
bli som störst invid Ankdammsgatan där tunnelns vägg är som högst, 
se Figur 50. Utmed Huvudstatunneln är stadsbilden dessutom mer 
öppet, framförallt västerut, varför tunneln bedöms bli synlig även på 
större avstånd.

Kulturmiljö

Inga av de kulturhistorisk värdefulla byggnader som idag finns utmed 
järnvägen i Huvudsta/Skytteholm kommer att påverkas fysiskt av 
intunnlingen och det finns relativt få spår kvar av Huvudstas äldre 
bebyggelse. Den barriär som Huvudstatunneln kommer att utgöra 
får dock som effekt att det inte längre kommer att vara möjligt att 
visuellt läsa samman bebyggelsen norr om järnvägen med den söder 
om. Detta bedöms i sin tur försvåra läsbarheten av de kulturhistoriska 
sammanhang som likväl finns kvar i området kring järnvägen. Den ut-
byggda anläggningen gör små fysiska intrång i två av de områden för 
torplämningar som finns i Skytteholm respektive Huvudsta (nr 5 och 
7 i Figur 43). Eftersom det inte finns några synliga spår av lämning-
arna bedöms dessa intrång inte medföra några negativa effekter eller 
konsekvenser. Det går dock inte att utesluta att det finns idag okända 
kulturlager och fynd kvar i de två områdena som kan påträffas och 
potentiellt skadas i samband med byggverksamheten. Om fynd görs 
ska arbetet enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas 
och den som leder arbetet ska anmäla förhållandet till länsstyrelsen.

5.2.2 Ny bebyggelse i Huvudsta/Skytteholm

Stadsbild

Den nya bebyggelsen i Huvudsta och Skytteholm innebär, i kombina-
tion med intunnlingen, en påtaglig förändring av områdets stadsbild. 
Järnvägens komponenter döljs och den barriärverkan som spåret idag 
bildar, bryts. Samtidigt bildas en ny barriär mellan spårområdets nor-
ra och södra sida till följd av den nya bebyggelsen och tunneltaket. 
Detta innebär att sikten och det visuella sambandet mellan spårom-
rådets norra och södra sida försvagas kraftigt. De långa siktlinjerna i 
öst-västlig riktning som idag präglas av vyn längs spåret, försvinner.

Bebyggelsens placering utmed det intunnlade spåret är att föredra 
eftersom järnvägens sträckning fortsättningsvis kan avläsas. Den 
storskaliga, tvärställda volymen vid tunneltakets östra mynning påver-
kar stadsbilden negativt eftersom banans riktning, som all befintlig 
bebyggelse i området relaterar till, bryts. 

Föreslagen plan söder om befintligt spår bryter med rådande stads-
planeideal beträffande kvartersstruktur, täthet, förhållande mellan 
bebyggelse och kringliggande nya gator. Typologin anknyter snarare 
till den klassiska stenstadens än till den rådande planstrukturen 
med hus i park, topografisk anpassning och generös landskapspla-
nering med stora öppna ytor och grönstråk. Konsekvensen blir dels 
att miljön riskerar att uppfattas som splittrad och dels att den idag 
dominerande strukturen kommer bli svårare att avläsa och uppleva; 
bland annat genom att de stora höjdskillnaderna som sätter stor prä-
gel på området planas ut. Norr om befintligt spår förhåller sig planen 
något mer medvetet till den befintliga eftersom den medger en friare 
struktur och är bättre anpassad till bebyggelsen norr om spåret.

Ny bebyggelse är i huvudsak väl anpassad efter rådande höjdskala 
i Skytteholm vilket skapar en samstämmighet mellan gammalt och 
nytt. Planerade kontorsbyggnader i planområdets västra del, norr och 
söder om befintligt spår samt den tvärställda byggnaden i tunnelta-
kets östra del bedöms dock sakna släktskap med omkringliggande 
volymer och riskerar genom sin skala att bli mycket dominerande i 
miljön.

Kulturmiljö

Inga kulturhistoriskt värdefulla byggnader som har pekats ut i 
Huvudsta/Skytteholm kommer att påverkas fysiskt av att ny bebyg-
gelse uppförs i området. Däremot försvinner komponenter som idag 
bidrar till läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhang som finns 
kvar i området vid järnvägen, bland annat tunneln under järnvägen 
i höjd med Huvudstafältet. Tunneln tillkom redan vid den första 
enkelspåriga järnvägsutbyggnaden på 1870-talet. Norr om befintligt 
spår påverkas det organiska vägnätet med riklig grönska som växer 
utmed spåret. Biotopsskyddade trädalléer och bevarad naturmark 

mellan husen påverkas också negativt genom sprängning och fäll-
ning av träd. Grönområdena har både natur- och kulturvärden som 
framför allt kopplas till områdets stadsplaneringshistoria. Det idag 
obebyggda området söder om spåret, där den tilltänkta påfarten till 
Huvudstaleden ligger, påverkas främst eftersom grönytor och växtlig-
het med kultur- och naturvärden försvinner.

Den planerade tvärställda byggnaden vid tunneltakets östra del be-
döms ha en negativ inverkan på kulturmiljön eftersom den genom sin 
placering skapar en visuell barriär mellan västra delen av Huvudsta/
skytteholm och den östra vilket i sin tur påverkar läsbarheten av 
områdets framväxt och olika utbyggnadsetapper längs järnvägen. 

5.2.3 Ny bebyggelse i Solna Business park/Solna Strand

Stadsbild

Området präglas idag av ett storskaligt industri- och kontorslandskap 
som genomkorsas av det öppna stadsrum som Mälarbanans spår-
område och Sundbybergs bangård tillsammans skapar. Stadsbilden 
kommer att påverkas så tillvida att området i direkt anslutning till 
spåret blir mer tätbebyggt samt att den södra sidan får en ny front 
av storskaliga och individuellt utformade byggnader som var och en 
utmärker sig. Skalan och byggnadstypologin ansluter till befintlig 
karaktär och påverkar på det sättet inte stadsbilden avsevärt. 

Däremot förväntas den planerade bebyggelsen bli mycket domineran-
de i förhållande till befintlig bebyggelse som skyms bakom de till-
kommande volymerna. Den stora skalan och placeringen påverkar sik-
ten till landmärkena Stenhöga 1 (Stora Blå) och delvis Verkmästaren 
4 (Arvid Nordqvist) som idag utmärker sig som viktiga komponenter i 
stadsbilden och är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla. Att dess 
ställning längs spåret försämras medför en viss negativ påverkan på 
stadsbilden.

Kulturmiljö

Inga kulturhistoriskt värdefulla byggnader som har pekats ut i om-
rådet kommer påverkas fysiskt av den nya bebyggelsen. Däremot 
påverkas, som tidigare nämnts både Stenhöga 1 (Stora Blå) och 
Verkmästaren 4 (Arvid Nordqvist) och då framför allt Stora Blå 
eftersom byggnaden skyms av en tillkommande byggnadsvolym 
från spåret i norr. Eftersom Stora Blå är ett landmärke i området, 
och dessutom en av få välbevarade byggnader från 1960-70-talets 
industriutveckling, bedöms det medföra negativa konsekvenser för 
kulturmiljön. Genom att den tillkommande byggnaden utformas 
med lågdelar kan Stora blå delvis fortfarande skymtas från spåret 
och upplevas från den norra sidan av spåret. Förslagets bearbetning 
sedan samrådsförslaget innebär att högdelarna är bättre anpassade 
efter den befintliga byggnadens accentuerade trapphus.
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Stockholms-Wästerås-Bergslagens (SWB) gamla ånglokstall, som 
hanterats under värdering av järnvägsmiljön, kommer påverkas av den 
tillfälliga järnvägsansläggningen men bedöms inte påverkas ytterliga-
re av att ny bebyggelse tillkommer i anslutning till byggnaden. 

5.2.4 Nya pendeltågsstationer 

Stadsbild

I östra Huvudsta-Skytteholm är järnvägen i hög grad en integrerad 
del av stadsmiljön och den har inte samma storskaliga barriärverkan 
som i de västra delarna av stadsdelen. Den planerade pendeltågs-
stationen kommer i hög utsträckning att döljas av topografin och av 
bullerskyddsskärmar. Trots det kommer den bli visuellt synlig i stads-
rummet. I Solna Business park är marken flackare och den föreslagna 
pendeltågsstationen beräknas därför bli mycket synlig i stadsbilden. 
Påverkan bedöms dock inte vara stor eftersom sikten längs spåret 
redan begränsas av den bro som idag korsar spårområdet.

Kulturmiljö

Ur kulturmiljösynpunkt bedöms nya Huvudsta station stärka och 
förtydliga järnvägens betydelse i området. Det har även ett symboliskt 
värde att en ny station byggs i Huvudsta eftersom området fram till 
1960-talet hade två stationer. En förutsättning för att stationen ska 
tillföra värden till området är att utformningen inte bryter det visuella 
sambandet mellan Huvudsta torg och den järnvägsnära bebyggelsen 
söder om spåret. Den nya stationen i Solna business park bedöms 
inte påverka några byggnader eller samband av kulturhistoriskt värde.

5.2.5 Tomteboda

Varken stadsbilden eller de utpekade kulturvärdena i Tomteboda 
påverkas av de åtgärder som planeras inom ramen för den nya 
detaljplanen. Konsekvenserna av planerad spårutbyggnad beskrivs 
i Miljökonsekvensbeskrivning: Mälarbanan: Huvudsta – Duvbo, 
Sundbybergs stad, Solna stad och Stockholms stad, Stockholms län: 
Trafikverket 2020-01-15.

5.3 Sammanfattande bedömning

De åtgärder som planeras inom ramen för den nya detaljplanen med-
för inga fysiska intrång i de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna 
längs järnvägsspåret. 

Negativa konsekvenser för kulturmiljön är främst kopplade till de för-
ändringar som följer av intunnligen av järnvägen och den planerade 
nya bebyggelsen i Huvudsta/Skytteholm. Dels påverkas läsbarheten 
av det kulturhistoriska sammanhanget kopplat till järnvägens historia, 
dels påverkas enskilda utpekade värden och strukturer kopplade 
till områdets stadsplanehistoria. Därtill bedöms den planerade tvär-
ställda byggnaden vid tunneltakets östra del skapa en visuell barriär 
mellan den västra delen av Huvudsta/skytteholm och den östra 
vilken har inverkan på läsbarheten av områdets framväxt och olika 
utbyggnadsetapper.

I Solna Strand påverkas kulturmiljön negativt eftersom Stora blå 
(Stenhöga 1) och delvis även Arvid Nordqvist kafferosteri, som utgör 
viktiga komponenter i miljön, får en underordnad roll i förhållande till 
tillkommande bebyggelse.

Förändringarna av stadsbilden blir framför allt påtagliga i Huvudsta/
Skytteholm. Här tillkommer en ny omfattade struktur ovan mark i 
form av Huvudstatunneln och en storskalig och stadsmässig bebyg-
gelse som bryter med befintlig planstruktur. Förändringen är delvis 
positiv eftersom det obebyggda området söder om spåret tas i bruk. 

De negativa konsekvenserna kopplas till den nya bebyggelsens 
påverkan på siktlinjer och visuella samband i alla riktningar men 
miljön riskerar även att upplevas som splittrad till följd av den nya 
planstruktur som tillförs. Läsbarheten av efterkrigstidens planerings-
ideal som präglar områdena både norr och söder om spåret försvagas 
kraftigt. 

Den planerade bebyggelsens skala är i huvudsak anpassad efter den 
befintliga miljön men enskilda storskaliga volymer riskerar att bli allt 
för dominerande i förhållande till de befintliga.

De planerade pendeltågsstationerna i Huvudsta och Solna business 
park kommer att påverka stadsbilden men bedöms inte medföra 
några negativa konsekvener för kulturmiljön. Stationen i huvudsta 
bedöms snarare stärka och förtydliga järnvägens betydelse i området. 
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Som underlag till detaljplanen för överdäckning av Mälarbanan i Solna stad har en riskanalys 
genomförts /1/ där risker kopplade till riskkällor i planområdets närhet (bl.a. Mälarbanan) har 
studerats. Detta dokument utgör en komplettering till riskanalysen och omfattar en analys utifrån 
Trafikverkets krav som finnsredovisade i TDOK 2015:0340 – Bro och Tunnel. Det är endast den del av 
planområdet som ligger i anslutning till, eller direkt omfattar, den tänkta överdäckningen som berörs 
av kravet i TDOK 2015:0340 och som därför studeras i den jämförande analysen. 

Syftet med den jämförande analysen är att utreda huruvida kraven i TDOK 2015:0340 uppfylls eller ej 
och om de inte uppfylls föreslå lösningar som medför att kraven kan anses vara uppfyllda. 

 
Övergripande krav Tunnel och Bro (TDOK 2015:0340) är /2/ ett styrande dokument från Trafikverket 
som anger inriktning för området bro och tunnel. Syftet med Övergripande krav Tunnel och Bro är att 
säkerställa ett gemensamt, ändamålsenligt och effektivt kravställande på Trafikverkets anläggningar 
och avser broar, tunnlar samt broliknande konstruktioner. Kraven är formulerade med syftet att 
uppfylla såväl långsiktiga trafikbehov som långsiktiga samhällsbehov. 

I TDOK 2015:0340 berörs även övergripande krav för överdäckningar. Med överdäckning avses i 
dokumentet en tunnel eller en bro, vars huvudsakliga uppgift är att göra det möjligt att uppföra 
byggnader etc. ovanför trafikleden. 

I TDOK 2015:0340 anges följande krav som berör överdäckningar: 

• Överdäckningar ska vara utformade så att risker för ovanförliggande och intilliggande 
bebyggelse inte är större än för bebyggelse intill motsvarande trafikled i ytläge. (5.1.12) 

• Överdäckningar ska vara utformade så att olyckor vid ovanförliggande och intilliggande 
bebyggelse inte orsakar allvarlig trafikstörning eller skada i tunneln eller under bron. (6.1.8) 

 

 
För att verifiera kravet enligt 5.1.12 i TDOK 2015:0340 (första punkten ovan) upprättas en 
jämförande analys avseende risknivån för planförslaget mot ett referensobjekt. Den jämförande 
analysen redovisas i avsnitt 2. 

Jämförelsen gäller risker för tredje person inom aktuellt planområde och avser att utreda hur 
relevanta risker kopplade till järnvägen förhåller sig till risker inom ett likvärdigt planförslag intill 
motsvarande trafikled i ytläge. Jämförelseanalysen utgörs av två delar; en inledande kvalitativ analys 
och en kvantitativ analys med sammanvägning av samhällsrisk. 

Kravet enligt 6.1.8 i TDOK 2015:0340 verifieras genom en kvalitativ bedömning av planerade 
förutsättningar (se avsnitt 3). 

 
Beskrivningen i TDOK 2015:0340 är inte tillräcklig för att det ska vara tydligt vad planförslaget ska 
jämföras mot för referensobjekt. Som underlag till verifieringen av kravet i TDOK 2015:0340 har 
därför ett referensobjekt definierats enligt  följande: 

”För jämförelse av risker för ovanförliggande och intilliggande bebyggelse mot bebyggelse intill 
motsvarande trafikled i ytläge så utgörs referensobjektet av motsvarande bebyggelse enligt gällande 
planförslag där minsta avståndet till järnväg uppfyller Trafikverkets generella råd enligt rapporten 
”Transportsystemet i samhällsplaneringen” /3/. Enligt dessa råd bör ny bebyggelse generellt inte 
tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen. 
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Jämförelseanalysen ska endast omfatta jämförelse av risknivån för ny bebyggelse, vilket innebär att 
sammanvägning av risknivå inte ska beakta befintlig bebyggelse inom eller utanför planområdet.”  

Det av Trafikverket angivna skyddsavståndet på 30 meter /3/avser främst att ta höjd för framtida 
utbyggnader samt underhåll av järnvägsanläggningen. Utöver Trafikverkets råd har Länsstyrelsen i 
Stockholms Län tagit fram riktlinjer för hur risker från transporter med farligt gods på väg och järnväg 
ska hanteras vid exploatering av ny bebyggelse /4/. Rekommenderat skyddsavstånd mellan järnväg 
och bostäder är i denna riktlinje satt till 50 meter. Det anges i riktlinjerna att avsteg från 
rekommenderade skyddsavstånd kan vara möjligt om en riskanalys visar att riskerna kan hanteras på 
ett tillfredsställande sätt. I Stockholms län är det mycket vanligt att avsteg görs från Länsstyrelsens 
riktlinjer vid planering av ny bebyggelse. Det beror bland annat på brist på byggbar mark, 
eftersträvan att placera bebyggelse nära kollektivtrafikknutpunkter samt önskan om att minska 
infrastrukturens barriäreffekt. Valet att placera bebyggelsen på 30 meters avstånd för 
referensobjektet baseras på vad som i det närmaste bedöms vara praxis i Stockholms län när det 
gäller placering av ny bebyggelse. 

En skiss över det referensobjekt som ska användas i jämförelseanalysen redovisas i figur 1.1. 
Förslaget innebär ungefär samma volymer som själva planförslaget. Bebyggelsen är placerad 30 
meter från järnvägen och ingen överdäckning har genomförts. 

 

Figur 1.1. Studerat referensobjekt (AIX arkitekter, mars 2022). 
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Den kvalitativa analysen utgör en inledande jämförelse av hur identifierade olycksrisker förknippade 
med järnvägen bedöms påverka risknivån för det aktuella planförslaget i förhållande till 
referensobjektet. Den kvalitativa analysen avgränsas till att endast studera ny bebyggelse utmed 
delsträcka 2, d.v.s. utmed överdäckningen. 

Förutsättningarna för planförslaget utmed den aktuella delsträckan redovisas i avsnitt 2.2.2 i 
riskanalysen /1/ samt avsnitt 2.2.2 i bilaga B tillhörandes riskanalysen. Planförslaget omfattar ingen 
bebyggelse som placeras rakt ovanpå överdäckningen och inga laster tas ner på överdäckningens tak 
eller väggar. I den östra delen planeras kontorsbyggnader på vardera sidan om överdäckningen. 
Kontorsbyggnaderna binds samman med en sammanlänkande byggnadskropp i tre våningar. 
Länkbyggnaden ”hänger” i luften ovan överdäckningen, ca två våningar ovan mark. 

Referensobjektet definieras enligt avsnitt 1.3.2 som motsvarande planförslag gällande 
bebyggelsevolym och planerade verksamheter som planförslaget, men där avståndet mellan järnväg 
och bebyggelse är minst 30 meter. 

Den kvalitativa analysen beaktar de olycksrisker (skadescenarier) som bedömts kunna påverka 
risknivån för ny bebyggelse inom planområdet, vilket för Mälarbanan omfattar följande 
(motsvarande de scenarier som hanteras i frekvens- och konsekvensberäkningar i bilaga A-B i 
riskanalysen /1/): 

Olycka på Mälarbanan 

• Urspårning på Mälarbanan 

• Brand i godståg på Mälarbanan 

• Explosion med massexplosiva ämnen (klass 1.1) 

• Utsläpp och antändning av brännbar gas (klass 2.1) 

• Utsläpp av giftig gas (klass 2.3) 

• Utsläpp och antändning av brännbar vätska (klass 3) 

• Olycka där ämne ur klass 5 blandas med brännbart ämne och orsakar explosionsartat 
självantändning (klass 5) 

I den kvalitativa värderingen används en gradering enligt tabell 2.1. Värdena avser på vilket sätt 
referensobjektet skiljer sig i förhållande till säkerheten för planförslaget med avseende på 
ovanstående olycksrisker. En lägre riskfaktor innebär att referensobjektet är sämre än planförslaget 
medan en högre riskfaktor innebär att referensobjektet är bättre än planförslaget, med avseende på 
säkerhet. 

Tabell 2.1. Värderingsmall för jämförelse mellan planförslaget och jämförelsealternativet (se figur 1.1). 

 

Resultatet av den kvalitativa jämförande analysen presenteras i tabell 2.2. 

Värde, symbol & färgkod Förklaring 

Lägre riskfaktor (DP bättre): + 
Planförslaget har en högre säkerhetsfaktor jämfört med 
referensobjektet. 

Ingen märkbar skillnad: 0 Planförslaget är likvärdigt jämfört med referensobjektet. 

Högre riskfaktor (DP sämre): - 
Planförslaget har en lägre säkerhetsfaktor jämfört med 
referensobjektet. 

Ännu högre riskfaktor (DP mycket 
sämre): -- 

Planförslaget har en mycket lägre säkerhetsfaktor jämfört med 
referensobjektet. 
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Tabell 2.2. Kvalitativ jämförelseanalys avseende identifierade olycksrisker. 

Olycksrisk Värdering Kommentar 

Urspårning 0 Planförslaget med tråg och överdäckning 
eliminerar skadeområde för urspårning utanför 
spårområdet. 

Referensobjektets skyddsavstånd på 30 m är 
betryggande för skadepåverkan vid urspårning. 

Brand i godståg  0 Överdäckning eliminerar skadeområde utanför 
spårområdet. Tråg + skyddsavstånd till ny 
bebyggelse vid tunnelmynningar är betryggande 
mot skadepåverkan. 

Referensobjektets skyddsavstånd 30 m vilket är 
betryggande för skadepåverkan för brand i 
godståg. 

Olycka explosiva ämnen (klass 1.1)   

• Massexplosion  
< 150 kg 

+   

Dimensioneringen och utformningen av 
överdäckningen innebär med hög sannolikhet 
att skadepåverkan inom planområdet begränsas 
för detta scenario. Motfyllnad och markfyllnad 
innebär att den totala massan är så pass stor att 
det tillsammans med vald konstruktion klarar 
mindre explosioner utan att raseras.  

Referensobjektets skyddsavstånd på 30 m 
begränsar skadepåverkan vid liten explosion, 
men skadeavståndet innebär fortfarande att det 
kan uppstå konsekvenser för referensobjektet.  

• Massexplosion 500 kg 0 Även för detta scenario kommer 
konstruktionslösning och markmaterial sannolikt 
innebära en dämpande effekt. Effekten 
uppskattas motsvara skyddsavståndet för 
referensobjektet.  

• Massexplosion 2 000 kg 0 För lite större explosioner kommer påverkan 
mot omgivningen bli större pga. lägre 
motståndskraft mot uppkomna tryck. 
Skadeområden vid explosion i det fria innebär 
stora skadeområden. Påverkan på planområdet 
uppskattas bli liknande den för referensobjektet. 

• Massexplosion  
25 000 kg 

0 Dimensioneringen av överdäckningen medför 
mycket begränsad skadereducerande effekt 
inom planområdet vid maximal massexplosion. 

Referensobjektets skyddsavstånd 30 m har 
mycket begränsad skadereducerande effekt 
inom planområdet vid maximal massexplosion. 
Skadeavståndet kommer att medföra stor 
påverkan inom hela planområdet. 

Olycka brännbar gas (klass 2.1)   



 

Uppdragsnamn:   Mälarbanan, överdäckning genom Solna   Datum:   2022-06-14   Uppdragsnummer:   500654   Sida:   8 av 23 

 

Olycksrisk Värdering Kommentar 

• Liten jetflamma 0 Överdäckning eliminerar skadeområde utanför 
spårområdet. Tråg + skyddsavstånd till ny 
bebyggelse vid tunnelmynningar medför ett 
betryggande mot skadepåverkan. 

Referensobjektets skyddsavstånd på 30 m 
innebär ett betryggande avstånd för 
skadepåverkan. 

• Liten gasmolnsexplosion 0 Överdäckning eliminerar skadeområde utanför 
spårområdet. Tråg + skyddsavstånd till ny 
bebyggelse vid tunnelmynningar innebär ett 
betryggande avstånd med avseende på 
skadepåverkan. 

Referensobjektets skyddsavstånd på 30 m är 
betryggande avseende skadepåverkan. 

• Stor jetflamma + Överdäckning eliminerar skadeområde utanför 
spårområdet. Tråg + skyddsavstånd till ny 
bebyggelse vid tunnelmynningar är betryggande 
mot skadepåverkan. 

Referensobjektets skyddsavstånd 30 m 
begränsar skadepåverkan vid stor jetflamma, 
men skadeavståndet innebär fortfarande att det 
kan uppstå konsekvenser för referensobjektet. 

• Stor gasmolnsexplosion + Dimensioneringen och utformningen av 
överdäckningen innebär med hög sannolikhet 
att skadepåverkan inom planområdet begränsas 
kraftigt vid stor gasmolnsexplosion. 
Bedömningen motsvarar förutsättningarna för 
Trafikverkets riskutredning för Mälarbanan /5/ 
där det anges att vid olycka i tunnel så förväntas 
stor gasmolnsexplosion inte medföra påverkan 
för tredje person samt närliggande/överdäckade 
strukturer. 

Tråg + skyddsavstånd till ny bebyggelse vid 
tunnelmynningar begränsar skadepåverkan. 

Referensobjektets skyddsavstånd 30 m har 
mycket begränsad skadereducerande effekt 
inom planområdet vid stor gasmolnsexplosion. 
Skadeavståndet kommer att medföra stor 
påverkan inom hela planområdet. 

• BLEVE 0 Enligt Trafikverkets riskutredning för 
Mälarbanan /5/ anges att vid olycka i tunnel så 
förväntas BLEVE kunna medföra påverkan för 
tredje person samt närliggande/överdäckade 
strukturer. Detta bedöms vara ett mycket 
konservativt antagande med hänsyn till den 
tryckuppbyggnad en BLEVE kan innebära. En 
BLEVE kan jämställas med en liten 
massexplosion (< 150 kg), vilket i /5/ beräknas 
att överdäckningen medför ett skydd mot 
skadepåverkan. 
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Olycksrisk Värdering Kommentar 

Dimensioneringen och utformningen av 
överdäckningen innebär med hög sannolikhet 
att skadepåverkan inom planområdet begränsas 
vid BLEVE. Konsekvensberäkningarna för 
planförslaget utgår dock från ett konservativt 
antagande att överdäckningen inte har någon 
reducerande effekt med aktuella avstånd mellan 
spår och ny bebyggelse.   

Referensobjektets skyddsavstånd 30 m har 
mycket begränsad skadereducerande effekt 
inom planområdet vid BLEVE. Skadeavståndet 
kommer att medföra stor påverkan inom hela 
planområdet. 

Olycka giftig gas (klass 2.3)   

• Litet utsläpp 0 Överdäckning eliminerar skadeområde utanför 
spårområdet. Tråg + skyddsavstånd till ny 
bebyggelse vid tunnelmynningar betryggande 
mot skadepåverkan. 

Referensobjektets skyddsavstånd 30 m är 
betryggande avseende skadepåverkan. 

• Stort utsläpp 0 Enligt Trafikverkets riskutredning för 
Mälarbanan /5/ anges att vid olycka i tunnel så 
förväntas stort utsläpp av giftig gas kunna 
medföra påverkan för tredje person samt 
närliggande/överdäckade strukturer. 

Utformningen av överdäckningen innebär med 
hög sannolikhet att skadepåverkan inom 
planområdet begränsas vid stort utsläpp av 
giftig gas. Konsekvensberäkningarna för 
planförslaget utgår dock från ett konservativt 
antagande att överdäckningen inte har någon 
reducerande effekt med aktuella avstånd mellan 
spår och ny bebyggelse.   

Referensobjektets skyddsavstånd 30 m har 
mycket begränsad skadereducerande effekt 
inom planområdet vid stort utsläpp av giftig gas. 
Skadeavståndet kommer att medföra stor 
påverkan inom hela planområdet. 

Olycka brandfarlig vätska (klass 3) 0 Överdäckning eliminerar skadeområde utanför 
spårområdet. Tråg + skyddsavstånd till ny 
bebyggelse vid tunnelmynningar betryggande 
mot skadepåverkan. 

Referensobjektets skyddsavstånd 30 m 
betryggande för skadepåverkan. 

Olycka oxiderande ämnen eller 
organiska peroxider (klass 5) 
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Olycksrisk Värdering Kommentar 

• Explosionsartat 
brandförlopp utan 
blandning 

0 Dimensioneringen av överdäckningen medför 
mycket begränsad skadereducerande effekt 
inom planområdet vid maximal massexplosion 
av ämnen i klass 5 (motsvarande 7 500 kg). 

Referensobjektets skyddsavstånd 30 m har 
mycket begränsad skadereducerande effekt 
inom planområdet vid maximal massexplosion 
av ämnen i klass 5. Skadeavståndet kommer att 
medföra stor påverkan inom hela planområdet. 

• Explosionsartat 
brandförlopp med 
blandning 

0 Dimensioneringen av överdäckningen medför 
mycket begränsad skadereducerande effekt 
inom planområdet vid maximal massexplosion 
av ämnen i klass 5. 

Referensobjektets skyddsavstånd 30 m har 
mycket begränsad skadereducerande effekt 
inom planområdet vid maximal massexplosion 
av ämnen i klass 5. Skadeavståndet kommer att 
medföra stor påverkan inom hela planområdet. 

• Brandunderstödjande 
brandförlopp 

0 Överdäckning eliminerar skadeområde utanför 
spårområdet. Tråg + skyddsavstånd till ny 
bebyggelse vid tunnelmynningar betryggande 
mot skadepåverkan. 

Referensobjektets skyddsavstånd 30 m 
betryggande för skadepåverkan. 

 

 

 
Den kvantitativa analysen omfattar en sammanvägning av samhällsrisken för planförslaget samt det 
definierade referensobjektet enligt avsnitt 1.3.2.  

Enligt avsnitt 1.3.2 ska jämförelseanalysen endast omfatta jämförelse av risknivån för ny bebyggelse 
utmed delsträcka 2, d.v.s. utmed överdäckningen. Sammanvägningen av samhällsrisken inkluderar 
därför endast beräknade konsekvenser inom planområdet. Med anledning av detta skiljer sig FN-
kurvan för planförslaget som redovisas i figur 1.1 med den som redovisas i riskanalysen för 
planområdet /1/ (som också inkluderar befintlig kringliggande bebyggelse inom samt utanför 
planområdet). 

Referensobjektet definieras enligt avsnitt 1.3.2 som motsvarande planförslag gällande 
bebyggelsevolym och planerade verksamheter som planförslaget, men där avståndet mellan järnväg 
och bebyggelse är minst 30 meter samt att spårområdet inte överdäckas. 
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Underliggande frekvens- och konsekvensberäkningar redovisas i Bilaga A och B i riskanalysen /1/. När 
det gäller skadescenarier som leder till explosion har följande scenarier studerats: 

• Klass 1.1 
o < 150 kg ekvivalent TNT (trotyl) 
o 500 kg ekvivalent TNT (trotyl) 
o 2 000 kg ekvivalent TNT (trotyl) 
o 25 000 kg ekvivalent TNT (trotyl) 
o En känslighetsanalys har genomförts där även följande scenarier har studerats: 

▪ 1 000 kg ekvivalent TNT (trotyl) 
▪ 5 000 kg ekvivalent TNT (trotyl) 

• Klass 5 
o Explosionsartat brandförlopp utan blandning av bränsle  

(motsvarar 30 % av 25 000 kg ekvivalent trotyl) 
o Explosionsartat brandförlopp med blandning av bränsle 

(motsvarar 100 % av 25 000 kg ekvivalent trotyl) 
o Brandunderstöjdande brandförlopp  

(motsvarande godsvagnsbrand med brandfarlig vätska) 

Det är mycket komplext att beräkna effekterna av en explosion, hur överdäckning, topografi m.m. 
påverkar effekten. Genomförda beräkningar baseras utöver de metoder som redovisas i Bilaga B i 
riskanalysen /1/ även på beräkningar och uppskattningar utifrån platsspecifika förhållanden 
genomförda av en specialist på explosioner /6/. Resonemang utifrån dessa beräkningar redovisas i 
riskanalysens Bilaga B /1/. Samhällsrisken för planförslaget samt referensobjektet redovisas i figur 
2.1. 

 

Figur 2.1. F/N-kurva som redovisar planförslagets samhällsrisk inom planområdet (delsträcka 2) respektive 
beräknad samhällsrisk för referensobjektet. 

I tabell 2.3 redovisas antal omkomna för planförslaget samt referensobjektet. Antal omkomna 
redovisas enbart inom planområdet och inkluderar således inte omgivande områden. 
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Tabell 2.3. Totalt antal omkomna (inomhus och utomhus) inom planområdet för respektive  
skadescenario. Jämförelse mellan planförslaget och referensobjektet. 

Skadescenario  Planförslag Referensobjekt 

1. Urspårning 
Noll omkomna för samtliga 

urspårningsscenarier 

   

2. Brand i godståg Noll omkomna för samtliga scenarier  

   

3. Olycka vid transport av farligt gods   

Klass 1.1 Massexplosiva ämnen   

< 150 kg massexplosion   

Normaldygn - dag 0 2 

Normaldygn - natt 0 1 

Fullsatt område 0 2 

500 kg massexplosion   

Normaldygn - dag 12 11 

Normaldygn - natt 10 9 

Fullsatt område 18 17 

2 000 kg massexplosion   

Normaldygn - dag 66 57 

Normaldygn - natt 52 45 

Fullsatt område 101 88 

25 000 kg massexplosion   

Normaldygn - dag 582 361 

Normaldygn - natt 544 279 

Fullsatt område 940 561 

    

Klass 2.1 Brännbar gas   

Liten jetflamma Noll omkomna 

Liten gasmolnsexplosion Noll omkomna 

Stor jetflamma   

Normaldygn - dag 0 4 

Normaldygn - natt 0 3 

Fullsatt område 0 6 

Stor gasmolnsexplosion   

Normaldygn - dag 0 40 

Normaldygn - natt 0 27 

Fullsatt område 0 68 

BLEVE   

Normaldygn - dag 28 67 

Normaldygn - natt 20 45 

Fullsatt område 46 114 

Klass 2.3 Giftig gas   

Litet utsläpp   

Normaldygn - dag 0 1 
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Skadescenario  Planförslag Referensobjekt 

Normaldygn - natt 0 1 

Fullsatt område 0 1 

Stort utsläpp   

Normaldygn - dag 135 140 

Normaldygn - natt 107 101 

Fullsatt område 249 228 

   

Klass 3 Brandfarlig vätska   

Liten pölbrand Noll omkomna 

Stor pölbrand   

Normaldygn - dag 0 1 

Normaldygn - natt 0 1 

Fullsatt område 0 1 

Godsvagnsbrand Noll omkomna 

   

Klass 5 Oxiderande ämnen   

Explosionsartat brandförlopp utan 
blandning  
(motsvarande 7500 kg massexplosion) 

  

Normaldygn - dag 189 245 

Normaldygn - natt 147 191 

Fullsatt område 293 379 

Explosionsartad brandförlopp med 
blandning  
(motsvarande 25000 kg massexplosion) 

 
 

Normaldygn - dag 582 361 

Normaldygn - natt 544 279 

Fullsatt område 940 561 

Brandunderstödjande brandförlopp 
(motsvarande mycket stor brand i godståg) 

Noll omkomna 

 

 
En övergripande studie har även gjorts för den byggnadsdel som i aktuellt planförslag ”hänger” över 
överdäckningen där planförslagets lösning jämförs med ett referensobjekt som innebär motsvarande 
byggnadsvolym placerad 30 meter från spår i ytläge. En schematisk skiss redovisas i figur 2.2. 

Den övergripande analysen innebär att konsekvenserna för de två alternativa lösningarna jämförs. 
Som underlag har beräkningar av antal omkomna genomförts. Beräkningarna utgår från samma 
metodik och förutsättningar som redovisas i riskanalysen för planområdet /1/ med avgränsningen att 
endast den aktuella byggnadsvolymen studeras, dvs. inga omgivande områden eller områden 
utomhus i anslutning till byggnaden. Byggnaden har i beräkningarna förutsatts vara fullsatt samt 
innehålla bostäder. 
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Figur 2.2. Schematisk bild över jämförande studie avseende den överhängande byggnadsdelen samt 
referensobjekt. 

 

Den aktuella byggnadsvolymen planeras med tre våningar om vardera ca 600 kvadratmeter. Det 
totala byggnadsvolymen ovanför överdäckningen blir således maximalt ca 1 800 kvadratmeter. 
Planförslaget medger kontor och bostäder i denna byggnadsdel. Utifrån antaganden som 
Brandskyddslaget vanligen tillämpar avseende persontätheter innebär det en maximal persontäthet 
på 60-90 personer1.  

I underlaget från Morgan Johansson /6/ redovisas vilken effekt olika markfyllnadsnivåer har för 
motståndskraften mot en explosion förutsatt den planerade anläggningen (se nedan). I aktuellt 
projekt planeras en markfyllnad på i genomsnitt ca 1 meter (varierar mellan ca 0,6 och 1,3 m), se 
figur 2.3. I beräkningarna har en markfyllnad på 0,5 meter förutsatts för hela överdäckningen. 

• marktäckning = 0 m: explosionslast <= 1000 kg 

• marktäckning = 0,5 m: explosionslast <= 2000 kg 

• marktäckning = 2 m: explosionslast <= 5000 kg  
 

 

Figur 2.3. Sektion genom Parkgatan. 

 

1 Persontäthet bostäder: 1 person per 30 kvm. Persontäthet kontor: 1 person per 20 kvm BTA 
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I tabell 2.4 redovisas beräknat antal omkomna enbart för den överhängande byggnadsdelen jämfört 
med samma volym placerat 30 meter från spår i ytläge (referensobjekt).  

Tabell 2.4. Antal omkomna i den överhängande byggnadsvolymen jämfört med  
referensobjekt (exempel bostäder). 

Skadescenario  Planförslag Referensobjekt 

1. Urspårning  0 0  

    

2. Brand i godståg  0 0  

   

3. Olycka vid transport av farligt gods   

Klass 1.1 Massexplosiva ämnen   

< 150 kg massexplosion  0 5 

500 kg massexplosion 0 9 

2 000 kg massexplosion 60 19 

25 000 kg massexplosion  60 60 

   

Klass 2.1 Brännbar gas   

Liten jetflamma 0  0 

Liten gasmolnsexplosion  0 0 

Stor jetflamma  0 3 

Stor gasmolnsexplosion  0 3 

BLEVE  3 3 

    

Klass 2.3 Giftig gas   

Litet utsläpp 0  0 

Stort utsläpp  40 49 

   

Klass 3 Brandfarlig vätska 0  0 

   

Klass 5 Oxiderande ämnen   

Explosionsartat brandförlopp utan 
blandning  
(motsvarande 7500 kg massexplosion) 

 60 60 

Explosionsartad brandförlopp med 
blandning  
(motsvarande 25000 kg massexplosion) 

 60 60 

Brandunderstödjande brandförlopp 
(motsvarande mycket stor brand i godståg) 

 0 0 

 

 

 
Den kvalitativa jämförelseanalysen visar att planförslaget generellt har motsvarande förutsättningar 
som det studerade referensobjektet med avseende på riskpåverkan. För skadescenarier med relativt 
begränsade skadeområden (< 30 meter), t.ex. urspårning, tågbrand, små olyckor med brännbar gas 
samt olycka med brandfarliga vätskor, ger överdäckningen en avskärmande och 
konsekvensreducerande effekt som motsvarar det skyddsavstånd som referensobjektet förväntas ha. 
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För skadescenarier med stora skadeområden, t.ex. massexplosion, BLEVE, stort utsläpp av giftig gas 
samt explosionsartade brandförlopp vid olycka med klass 5 har överdäckningen ingen, eller endast 
liten, avskärmande och konsekvensreducerande effekt inom planområdet. Detta är ett konservativt 
antagande framförallt för vissa av dessa scenarier, t.ex. BLEVE, där överdäckningen kommer ha en 
stor begränsande effekt.  

Angivet skyddsavstånd för referensprojektets innebär att skadescenarier med stora skadeområden 
kommer medföra stora konsekvenser även för referensobjektet. 

Den kvantitativa jämförelseanalysen redovisas i figur 2.1 ovan. Utifrån figur 2.1 och underlag 
avseende antal omkomna (se tabell 2.3) identifieras att för konsekvensintervallet 1-20 omkomna så 
ligger samhällsrisken för planförslaget på samma nivå som referensobjektet. För > 20 - 250 omkomna 
ligger samhällsrisken för referensobjektet högre än för planförslaget. Skillnaden beror på den 
konsekvensreducerande effekt överdäckningen har för scenarier som omfattar stor 
gasmolnsexplosion, BLEVE samt explosionsartat brandförlopp utan blandning. För fler än 250 
omkomna är risknivån för planförslaget högre än för referensobjektet. Detta beror framförallt på 
scenarier som leder till stor explosion med klass 1 och klass 5. 

Risknivån för planförslaget ligger i princip helt på acceptabel nivå.  

Utifrån den kvantitativa analysen konstateras att planförslaget inte bidrar till att samhällsrisken 
hamnar på en oacceptabel risknivå eller på en risknivå som skulle innebära behov av riskreducerande 
åtgärder. Det konstateras även att planförslaget endast medför en ökad risk jämfört med 
referensobjektet för olyckor med stora konsekvenser. Dessa olyckor inträffar med mycket låg 
sannolikhet och när det gäller transporter med ämnen ur klass 1 visar transportstatistiken på 
sträckan2 på att så stora mängder ämne inte förekommer på aktuell del av järnvägen.  

Den fördjupade studien som genomförts avseende den överhängande byggnadsvolymen visar att 
konsekvenserna är likartade med de för referensobjektet. Den överhängande delen får ett större 
skydd mot olyckor med brännbara och giftiga gaser samt små explosioner, men får ett sämre skydd 
för vissa större explosioner. Risknivån i den överhängande delen bedöms därmed vara jämförbar 
med referensobjektet. 

Slutsatsen av jämförelseanalysen är att överdäckningen och aktuellt planförslag är utformade så att 
risker för ovanförliggande och intilliggande bebyggelse inte är större än för bebyggelse intill 
motsvarande trafikled i ytläge (d.v.s. referensobjektet). Säkerheten är till och med bättre för flera av 
de mer frekventa olyckstyperna. Kravet i avsnitt 5.1.12 i TDOK 2015:0340 bedöms därmed vara 
uppfyllt. Det behöver dock säkerställas i den fortsatta processen att marktäckningen är minst 0,5 
meter ovanpå överdäckningen. 

 
• Marktäckningen ovanpå överdäckningen ska vara minst 0,5 meter. 

 

 

2 Denna statistik redovisas inte eftersom det utgör känslig information som inte ska spridas. Statistik under ett tiotal år visar 
dock på mycket små mängder klass 1 på Mälarbanan. 
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I detta avsnitt görs en kvalitativ bedömning av om kravet i 6.1.8 i TDOK 2015:0340 (se avsnitt 1.2) kan 
verifieras.  

 

 
Kravet i TDOK 2015:0340 omfattar enbart de delar av planområdet som direkt berör eller ligger i 
närhet av överdäckningen. I anslutning till överdäckningen planeras bebyggelse på båda sidor. 
Bebyggelsen planeras på som minst ca 3 meters avstånd från överdäckningens sidostöd/väggar. I den 
östra delen av området planeras en byggnadsdel som förbinder två byggnader söder och norr om 
överdäckningen. Den sammanlänkande byggnaden planeras inte direkt ovanpå överdäckningen utan 
kommer vara ca 5-6 meter ovanför denna.  

Byggnadernas konstruktion kommer att vara helt fristående från överdäckningens konstruktion. 
Detta gäller även den överhängande delen.  

I figur 3.1 redovisas ny bebyggelse intill den planerade överdäckningen. Bebyggelsen planeras i 
huvudsak att uppföras i 6 till 7 våningar. 

 

Figur 3.1. Planerad bebyggelse i den mittersta delen av planområdet, utmed överdäckningen.  

Avståndet mellan byggnad och den östra tunnelmynningen är 20 meter. Avståndet mellan byggnad 
och den västra tunnelmynningen är 40 meter. 

 
Överdäckningen är ännu inte projekterad men kommer att dimensioneras och projekteras i enlighet 
med Trafikverkets kravdokument ”Krav Tunnelbyggande” /7/. Det innebär att det utförs med hänsyn 
tagen till bland annat transporter med farligt gods och dimensionerande tågbrand. 
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Mellan överdäckningens konstruktion och planerade byggnader finns en säkerhetszon utförd för att 
klara relevanta laster. I figur 3.2 redovisas en sektion genom planerad överdäckning.   

 

Figur 2.3. Sektion genom den  planerad överdäckning /8/. 

 

 
Som underlag till verifieringen av krav 6.1.8 har en inventering av möjliga olyckshändelser 
genomförts. Händelserna omfattar de som kan inträffa ovanför eller i anslutning till överdäckningen 
och som skulle kunna påverka säkerheten hos resenärer och järnvägspersonal, driften av järnvägen 
eller orsaka skada på tunneln. Inventeringen har omfattat byggskedet samt i drifttaget planområde. 

 
Projekteringen av den planerade bebyggelsen har ännu inte påbörjats och det är därför osäkert vilka 
arbetsmoment som kommer att genomföras. Framförallt är det svårt att i detta tidiga skede ha en 
uppfattning om arbetsmoment när det gäller schakt och pålning. Projektet saknar dessutom 
information om tunnelns tekniska utformning, utförande i fastighetsgräns samt vilka arbeten som är 
slutförda när husproduktion ska påbörjas. 

I tabell 3.1 redovisas en övergripande sammanställning av möjliga arbetsmoment under byggskedet 
samt vilka åtgärder som kan bli aktuella att vidta. Observera dock att sammanställningen är mycket 
preliminär med hänsyn till projektets tidiga skede. 
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Tabell 3.1. Preliminär sammanställning av byggaktiviteter som skulle kunna leda till påverkan på 
tunnelkonstruktion eller tågtrafik. 

Arbetsmoment Risk Åtgärd/hantering 

Schakt Ras och skred 
Markundersökningar i de delar där ras/skred 
kan vara aktuellt. 
Schakt utförs inom spont. 

Grundvattensänkning 
Sättningar/hydraulisk 
upptryckning 

Schaktbotten anpassad så att 
grundvattenavsänkning inte erfordras. 

Garage under grundvattennivå undviks. 

Spontinstallation 

Instabilitet i mark, fallande 
föremål, deformation/rörelser i 
spår, ”tappa” spontplank in i 
spårområdet 

Kontrollprogram med avseende på spår och 
rörelser upprättas. Platsspecifika 
gränsvärden för vibrationer tas fram 
tillsammans med Trafikverket. Riskanalys 
upprättas. 

Bakåtförankring med stag 
Konflikt med befintlig 
grundläggning 

Alternativ förankringsmetod, lösning utreds i 
bygghandlingsskedet. 

Befintliga konstruktioner 
Skador/åverkan på befintliga 
anläggningar 

Inventering, inmätning, utsättning, 3D-
modellering, skyddsarbeten, riskavstånd 

Bergschakt Materiella skador Riskanalys kommer att upprättas 

Pålning 
Sidodeformation, 
förskjutningar i mark, 
vibrationer 

Liten risk att spårområde påverkas. Spont 
fungerar som barriär. Gränsvärde för 
vibrationer definieras och mätningar utförs 
vid behov. 

Sprängning Vibrationer, kast av material Riskanalys kommer att upprättas 

Transporter 
Trafikolyckor, påkörningar, 
personskador 

APD-plan, TA-plan, trafikvakt vid behov, 
avstängningar, avspärrningar 

Montage av tunga 
stomkonstruktioner av 
betong och stål 

Ras och fallande föremål 
Montageplan kommer upprättas. 
Avstängningar för tågtrafik kommer krävas 
vid stommontage för hus G ovan tunneln. 

Stabilitet av stomme under 
uppförande 

Ras 
Beaktas vid dimensionering. Montageplan 
upprättas av entreprenören efter underlag 
från konstruktör. 

Vibrationer i mark med 
avseende på närliggande 
gator, bro och järnväg 

Sättningsskador (som kan leda 
till ras) 

Vibrationsutredning utförs.   

Vid behov vidtas vibrationsmätningar. 

Tillfälliga hjälpmedel såsom 
fasadställning och 
bygghissar 

Ras 

Dimensioneras/projekteras på ett adekvat 
sätt. Förankras/monteras på ett säkert sätt. 
Beaktas vid arbetsberedning. Besiktning 
innan ibruktagande. 

Tillfälliga hjälpmedel såsom 
pumpbilar och mobilkranar 

Fallande föremål, påkörning 
APD-plan, TA-plan, trafikvakt vid behov, 
avstängningar, avspärrningar 

Hantering av kemikalier Brand, explosion 

Förvaring av kemikalier och sprängmedel 
hanteras med tillräckligt avstånd till 
överdäckningens konstruktion samt spår i 
öppet läge för att minimera påverkan på 
järnvägsanläggningen och driften av denna 
vid en eventuell olycka. 
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De arbetsmoment som redovisas i tabell 3.1. är normalt förekommande vid byggarbeten. Det finns 
krav på riskanalyser, uppföljning, kontrollplaner etc. Risker kopplade till redovisade arbetsmoment 
bör kunna hanteras på ett tillfredsställande sätt med gängse metoder och avstämningar med 
Trafikverket. När det gäller tunga lyft över själva överdäckningen finns det regelverk som anger hur 
lyft skall gå till. Det anges bland annat att ingen får vistas under hängande last. Detta krav finns för 
att man oavsett beredningar, riskanalyser och förebyggande arbeten inte kan eliminera risken för att 
något kan gå sönder och därmed falla ned. Om tungt material tappas på överdäckningen kan den 
eventuellt skadas så att resenärers säkerhet och driften av järnvägen äventyras. Med syfte att 
minimera risken för att tappat material skadar överdäckningen skissas det därför på en lösning som 
innebär att stämp (monteringsstöd) monteras med minsta möjliga centrumavstånd på tunneltaket 
under hela byggrätten för den överhängande delen. Stämpen bär upp ett valv som tillfälligt fungerar 
som arbetsyta för utbyggnad av bostäderna. Lösningen säkerställer att inget material kan falla ner på 
tunneltaket eller på spåren och kommer även tillfälligt bära last från bostadsstommen under det att 
den monteras.  

 
Även under driftskedet finns händelser som eventuellt skulle kunna medföra skada på 
överdäckningen. Dessa händelser utgörs av brand i byggnad, konstruktionsdelar som lossnar, 
trafikolycka etc. Planerad bebyggelse kommer att placeras och konstrueras så att ingen belastning av 
tunneltaket görs. 

Nedan görs en beskrivning av identifierade olyckshändelser samt en bedömning om de kan medföra 
påverkan på driften av Mälarbanan eller orsaka skada på resenärer eller överdäckningens 
konstruktion. 

En brand i byggnad skulle kunna leda till skada på överdäckningens konstruktion genom 
brandspridning eller till följd av nedfallande fasaddelar orsakade av brand. En brand skulle också 
kunna orsaka kraftig rökutveckling som kan leda till driftstopp på Mälarbanan. 

Byggnader inom planområdet kommer att uppföras i enlighet med Boverkets byggregler (BBR) som 
bland annat omfattar krav på att förhindra brandspridning inom byggnad samt till intilliggande 
byggnader. Krav på fasaders utförande för att förhindra brandspridning via dessa föreligger också. 
Sannolikheten för att en mycket omfattande brand ska uppstå bedöms vara mycket låg. Kontor 
utförs ofta sprinklade vilket innebär en lägre sannolikhet för brand som leder till kollaps av byggnad. 
Bostäder är ofta indelade i egna brandceller vilket också medför en låg sannolikhet för att hela 
byggnaden ska slås ut.  

Överdäckningens konstruktion kommer inte att vara exponerad mot intilliggande byggnader och 
konstruktionerna kommer också vara fristående och inte beroende av varandra. En brandspridning 
mellan byggnad och överdäckning bedöms därmed vara osannolik.  

Genom kraven på byggnaders utförande bedöms sannolikheten för att skadade fasaddelar ska trilla 
ner vara låg. Om det ändå sker kommer de inte att medföra någon större skada på överdäckningens 
konstruktion. De kommer inte heller kunna falla ner direkt på spåret eftersom avståndet mellan 
byggnad och öppet spår är så pass stort.  

Det kan inte uteslutas att en brand med kraftig rökutveckling skulle kunna påverka tågtrafiken. För 
att detta ska ske krävs dock en mycket omfattande brand samt specifika väderförhållanden som gör 
att brandgaser sprids ner under överdäckningen. Risk för påverkan föreligger även vid bebyggelse 
utmed spår i ytläge där exponeringsgraden dessutom är större. 

Utifrån ovanstående bedöms påverkan på överdäckningens konstruktion, tunneldelar eller 
tågtrafiken vara mycket liten. En ”normal” byggnadsbrand bör inte leda till påverkan i form av skada 
eller mer än tillfälligt driftstopp på Mälarbanan.  
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Möjliga åtgärder: 

För att minimera risken för att en brand ska bli så omfattande att den kan orsaka byggnadskollaps är 
det viktigt att räddningstjänsten kan göra insats från alla sidor samt att det finns tillräckligt med 
brandposter. Om räddningstjänsten har bra förutsättningar leder en brand sällan till kollaps. 

Välj stommaterial utifrån risken, trä kan exempelvis leda till längre brandförlopp. 

Vid uppförande av konstruktion ovan överdäckning så ska en riskanalys/riskvärdering göras för hur 
en brand kan medföra driftstopp i enlighet med EKS 11, kap 1.1.2, §2a. 

För byggnadsdelar ovanför eller direkt intill överdäckningen ska en särskild bedömning göras av 
byggnadsdelarnas bärförmåga vid brand, det behöver klargöras om ett utökat skyddsbehov 
föreligger. 

Nedfallande konstruktionsdelar skulle eventuellt kunna medföra skada på överdäckningens 
konstruktion eller hamna inom spårområdet med risk för påverkan på tågtrafiken. 

Konstruktioners utförande omfattas av regelverk som innebär att konstruktioner ska utföras så att 
inte fasaddelar lossnar och därmed riskerar att skada människor som vistas intill byggnaden. Även 
om fasaddelar skulle lossna så är sannolikheten för att de skadar överdäckningens konstruktion 
mycket låg och måste i sådant fall omfatta tunga konstruktionsdelar.  

Till följd av avstånd mellan spår och byggnader kan eventuella lösa fasaddelar inte direkt trilla ner på 
spåret. Vid mycket starka vindar kan möjligen lättare delar hamna inom spårområdet och därmed 
påverka tågtrafiken. Denna risk föreligger även för bebyggelse vid öppet spår utmed vilket risken bör 
vara större eftersom exponeringsgraden mellan byggnader och spår är större. 

En olycka som leder till att konstruktionsdelar lossnar och skadar överdäckningens konstruktion eller 
orsakar driftstopp bedöms utifrån ovanstående inträffa med mycket låg sannolikhet. Risken för 
påverkan bedöms vara mindre än vid spår i ytläge. 

Kollaps av konstruktion är mycket ovanligt men skulle till exempel kunna inträffa till följd av en 
omfattande brand. Den överhängande delen kommer vid en eventuell kollaps påverka 
överdäckningen. Kollaps i byggnader som ligger intill överdäckningen skulle kunna påverka 
överdäckningens konstruktion om konstruktionen är utförd så att inte den kollapsade byggnaden 
faller in och ner.  

Genom att följa de regelverk som finns ska kollaps inte kunna uppstå. 

Ovanpå och intill överdäckningen planeras enbart lokalgator samt gång- och cykelstråk. Inga nya 
vägar planeras intill tunnelmynningar. Att ett fordon ska fordon ska hamna inom spårområdet till 
följd av detaljplanens utformning bedöms därmed vara osannolikt.  

Planerat utförande av planområdet innebär att Frösundaleden kommer ligga i direkt anslutning till 
överdäckningen utmed den södra sidan vilket minskar sannolikheten jämfört med nuläget för att ett 
fordon hamnar inom spårområdet.   

Utförande av vägar intill och ovanpå överdäckning måste göras med hänsyn till överdäckningens 
bärighet. Även överdäckningens konstruktion måste utföras så att planerad verksamhet (parkmark, 
infrastruktur) kan hanteras.  

Trafikolycka inom planområdet bedöms utifrån ovanstående inte medföra skada på överdäckningens 
konstruktion eller orsaka driftstopp på Mälarbanan. 
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Ovanpå och intill överdäckningen planeras ingen hantering av farliga ämnen annat än för 
hushållsbruk och liknande. Inga transporter av farligt gods kommer att ske på nya vägar inom 
planområdet. Transporter med farligt gods sker idag på Frösundaleden som är klassad som en 
sekundär transportled för farligt gods. Den del av vägen som korsar Mälarbanan ingår i aktuellt 
planområde. 

I och med att den södra sidan av Frösundaleden kommer att ansluta direkt till överdäckningen 
medför detaljplanen att risken för påverkan genom läckage av farligt gods ner på spårområdet 
minskar jämfört med nuläget. Om ett läckage av farligt gods, exempelvis brandfarlig vätska, skulle 
hamna inom planområdet och där antändas bedöms planerade jordlager etc. innebära ett tillräckligt 
skydd mot påverkan på överdäckningens konstruktion. 

 
Utifrån ovanstående genomgång av möjliga arbetsmoment under byggskedet och olyckor under 
driftskedet i bebyggelse som skulle kunna påverka överdäckningen konstateras att det finns ett antal 
arbetsmoment under byggskedet som kan medföra påverkan men genom att följa gällande 
regelverk3, upprätta riskanalyser, kontrollplaner etc. ska inte kollaps kunna uppstå. Merparten av 
momenten är vanligt förekommande även i anslutning till samhällsviktig infrastruktur. När det gäller 
tunga lyft vid uppförandet av den överhängande byggnaden bedöms ytterligare åtgärder nödvändiga 
att vidta för att minera risken. Ett förslag på lösning finns framtaget 

Även för identifierade olyckor under byggskedet föreligger en viss risk för påverkan på 
överdäckningen, t.ex. vid kollaps av konstruktion. Sannolikheten för att dessa olyckor ska ske är låg 
men vissa åtgärder bör ändå vidtas för att minska sannolikheten för uppkomst av olycka alternativt 
reducera konsekvensen av en olycka.  

I avsnitt 3.3.1 redovisas åtgärder som bör vidtas för att påverkan på överdäckningens konstruktion, 
resenärers säkerhet och driften av Mälarbanan ska minimeras under bygg- och driftskede. Om 
åtgärder vidtas bedöms identifierade risker kunna accepteras och kravet i 6.1.8 vara uppfyllt.  

 
• Bevaka räddningstjänstens åtkomstmöjlighet samt uppställning av fordon under byggtiden. 

• Tillse att räddningstjänsten kan göra insats från fler håll för byggnader ovanför och direkt 
intill överdäckningen.  

• Tillse att tillräckligt med brandposter finns för räddningstjänstens insats i händelse av brand. 

• Välj stommaterial utifrån risken, trä kan exempelvis leda till längre brandförlopp. 

• Vid uppförande av konstruktion ovan överdäckning så ska en riskanalys/riskvärdering göras 
för hur en brand kan medföra driftstopp i enlighet med EKS 11, kap 1.1.2, §2a. 

• För byggnadsdelar ovanför eller direkt intill överdäckningen ska en särskild bedömning göras 
av byggnadsdelarnas bärförmåga vid brand, det behöver klargöras om ett utökat 
skyddsbehov föreligger. 

• Åtgärd ska vidtas för att skydda överdäckningens konstruktion vid montering av den 
överhängande delen. 

 

 

 

 

3 Exempelvis: Euorkod 1 – Laster på bärverk – Del 1-7: Allmänna laster – olyckslast (SS-EN 1991-1-7, Boverkets 
konstruktionsregler (EKS 11) 
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Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller och vibrationer 
och visst industribuller för bostäder, förskola och kontor längs Mälarbanan i 
Solna. 
 
Sammanfattning 
De planerade byggnaderna utsätts för buller från spårburen trafik och vägtrafik 
samt visst verksamhetsbuller. De ekvivalenta ljudnivåerna blir vid planerade 
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Med skisserad utformning av bostadskvarteren samt vissa bullerskydd kan 
Trafikbullerförordningen innehållas. 
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1. Sammanfattande bedömning 

Buller 
De planerade byggnaderna får höga bullernivåer från spårburen trafik och 
vägtrafik. Dimensionerande trafikbullernivåer vid fasader till planerade bostäder 
blir upp mot 65 dB(A) ekvivalentnivå. Vid Solna Business Park kontorsfasaderna 
fås upp mot 75 dB(A). 

Bostäder 
Med föreslagen byggnadsutformning och lämpliga lägenhetsplaner samt vissa 
bullerdämpande åtgärder kan Trafikbullerförordningen innehållas. 
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Skolor/förskolor 
Uteytorna vid skolor/förskolor söder och norr om järnvägen får högst 50 dB(A) 
ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå på större delen av ytorna. 

Kontor 
Inga krav på trafikbuller utomhus vid kontor finns. Genom att förse byggnaderna 
med ljudisolerande fönster och fasader kan god ljudmiljö inomhus skapas. 

Alla byggnader 
Alla lägenheter kan få tillgång till gemensam uteplats och större gård med högst 
70 dB(A) maximal och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Gemensamma uteplatser 
med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan skapas på 
gårdarna.  
Ljudkvalitetsindex för projektet kan om förstärkt trafikbullerisolering väljs bli 1,6. 
Index är högre än minimikravet 1,0 och bostäder med god ljudkvalitet kan byggas. 
Väljs trafikbullerisolering motsvarande minimikraven enligt BBR blir 
Ljudkvalitetsindex 0,7. 

Vibrationer och stomljud 

Alla byggnader 
Stomljudsdämpande åtgärder, så kallade ballastmattor, krävs i hela 
Huvudstatunneln. Luftljudsnivåerna på grund av stomburet ljud från spårtrafiken 
blir då lägre än kraven 40 dB(A) i kontor och 30 dB(A) i bostäderna. 
Stomljudsisoleringen har normalt en egenfrekvens om cirka 10 Hz. 
Om byggnaderna uppförs i tung konstruktion och grundläggs till fast botten blir 
de komfortvägda vibrationerna i bostäderna på grund av tågtrafik lägre än  
0,3 mm/s för godstågen och lägre än 0,1 mm/s för persontågen trots 
stomljudsisoleringen. 

2. Bedömningsgrunder 
I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 
möjligheterna att innehålla följande mål/riktvärden. 

Trafikbuller; enbart Trafikbullerförordningen 2015:216. 
• Högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader till lägenheter större än  

35 m2. 
• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet större än 35 m2. 
• Högst 65 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 
• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
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Trafikbuller, SFS 2015:216 samt god ljudkvalitet – Exploatörens mål 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid alla bostadsrum för lägenheter större än 
35 m2. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 
hälften av bostadsrummen i lägenhet större än 35 m2 som har över 60 dB(A) 
ekvivalentnivå vid någon sida. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå utanför minst hälften av bostadsrummen och 
högst 60 dB(A) ekvivalentnivå vid övriga bostadsrum i lägenheter större än 
35 m2. 

• Högst 60 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 
• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
• Högsta trafikbullernivåer inomhus enligt Ljudklass B. 
• Lägst 1,0 Ljudkvalitetsindex. 

Stomljud och vibrationer 

• Högst 30 dB(A) luftljudsnivå, slow, inomhus på grund av stomljud från 
järnvägstrafik. 

• Högst 0,3 mm/s i komfortvägda vibrationer i byggnaderna på grund av trafik. 

Riktvärden för buller på skolgård 
• Högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå på begränsad del av skolgården. 
• Högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå på övriga vistelseytor inom skolgården. 
• Högst 70 dBA maximal ljudnivå 

Industribuller 

• Bostadslägenheterna har tillgång till ljuddämpad sida. 
• Bostadsbyggnaderna bulleranpassas. 

3. Beräknade trafikbullernivåer 
Beräkningarna av trafikbuller har utförts enligt de samnordiska 
beräkningsmodellerna samt Boverkets publikation ”Hur mycket bullrar 
vägtrafiken. Beräkningsprogramvara är Trivector. Beräkningarna avser en 
framtida dimensionerande situation med prognos för år 2040 och avser buller från 
alla trafikslag. Samtliga beräkningarna har kalibrerats/jämförts med resultaten av 
järnvägsplanens bullerberäkningar. Beräkningsresultaten stämmer överens. 

Ekvivalent ljudnivå - Översikt 
De ekvivalenta ljudnivåerna för dygn vid byggnadernas fasader har beräknats. På 
bilaga C01 redovisas de dimensionerande ekvivalenta ljudnivåerna vid skisserade 
byggnader i steg om 5 dB(A). Vid mest utsatta bostadsfasad fås upp mot 65 
dB(A). Byggnaderna får dock en sida med högst 55 dB(A). 
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En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom 
på ritningen angivna intervall. 
På gårdsytor i anslutning till bostäderna är ekvivalentnivån högst 55 dB(A). 
Vid kontorsfasaderna mot järnvägen fås upp mot 75 dB(A). 
Beräkningsnoggrannheten för ekvivalent ljudnivå är + 2 dB(A) varför finare 
indelning än i 5 dB-steg inte är trovärdigt/relevant. 

Maximal ljudnivå 
Den maximala ljudnivån vid fasad har beräknats. På bilaga C02 redovisas de 
dimensionerande maximalnivåerna vid skisserade byggnader i steg om  
5 dB(A). Vid mest utsatta bostadsfasad fås drygt 80 dB(A). På gårdsytor i 
anslutning till bostäderna är maximalnivån högst 70 dB(A). 
Vid kontorsfasaderna i Solna Business park fås ca 85 dB(A) mot järnvägen  

4. Lägenhetsplanering 
I första hand bör bostäderna planeras för att uppnå god ljudkvalitet samt innehålla 
Trafikbullerförordningens riktvärden. I andra hand om det inte är möjligt att 
planera för god ljudkvalitet kan planeringen ske enbart utgående från 
Trafikbullerförordningens riktvärden. 

Planering för god ljudkvalitet 

Följande principer kan, utgående från trafikbullernivåer vid fasad enligt bilaga 
A01 användas i den fortsatta planeringen av lägenheterna för att innehålla 
riktvärdena för trafikbuller utomhus enligt SFS 2015:216 samt även erhålla 
bostäder med god ljudkvalitet. 

Ekvivalentnivåer < 55 dB(A) 

Alla storlekar på bostäder kan utan speciella åtgärder förläggas vid fasader med 
högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Ekvivalentnivåer 56-60 dB(A) 

Bostäder kan förläggas vid fasader med 56-60 dB(A) om minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet vid dessa fasader får fönster mot sida med högst 
55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. 
Enkelsidiga smålägenheter, högst 35 m2, kan förläggas mot sida med högst  
60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utan speciella åtgärder. 
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Ekvivalentnivåer 61-65 dB(A) 

Större lägenheter kan förläggas vid fasader över 65 dB(A) om minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet får fönster mot sida med högst 55 dB(A) 
ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. 
Enkelsidiga smålägenheter, högst 35 m2, bör inte förläggas mot sida med över  
60 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Planering enbart enligt SFS 2015:216 

Följande principer kan, utgående från trafikbullernivåer vid fasad enligt bilaga 
A01 användas i den fortsatta planeringen av lägenheterna för att innehålla 
riktvärdena för trafikbuller utomhus enligt SFS 2015:216. I första hand ska god 
planeringen ske så att god ljudkvalitet erhålls, se ovan. Om detta i vissa lägen inte 
är möjligt kan planeringen ske enligt nedan. 

Ekvivalentnivåer < 60 dB(A) 

Alla storlekar på bostäder kan, utan speciella åtgärder med avseende på 
trafikbullret utomhus, förläggas vid fasader med högst 60 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå. 

Ekvivalentnivåer 61-65 dB(A) 

Enkelsidiga smålägenheter, högst 35 m2, kan, utan speciella åtgärder förläggas 
mot sida med högst 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
Större lägenheter kan förläggas vid fasader över 60 dB(A) om minst hälften av 
bostadsrummen i varje lägenhet vid dessa fasader får fönster mot sida med högst 
55 dB(A)  

5. Buller- och störningsminskande åtgärder 
För att möjliggöra mycket god ljudkvalitet för bostäderna kan följande åtgärder 
krävas även om de inte krävs för att innehålla Trafikbullerförordningen.  

Kreativ utformning av djupa balkonger 

Byggnaderna förses av estetiska och bostadsskäl med balkonger. För att dra nytta 
av balkongerna även för bullerdämpning kan balkongerna förses med täta räcken 
och ljudabsorbent i balkongtaken. På detta sätt dämpas trafikbullret vid bostadens 
sida mot balkongen med 5-8 dB(A).  
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Exempel på minimimått på balkong som dämpar trafikbullret med 5-8 dB(A) vid 
sida mot balkongen. Ljudabsorbent med lägst ljudabsorptionsklass B. Exempel på 
ljudabsorbent 25 mm träullit med ovanliggande 45 mm mineralull. 
Kreativ utformning av grunda balkonger 

I de fall fullstor balkong inte tillåts eller kan användas av andra skäl förses kan 
grunda balkongerna förses med tätt räcke och ljudabsorbent i balkongtaket samt 
lokalt, skjutbart, bullerskydd på balkongens långsida mellan räcket och 
balkongtaket. På detta sätt dämpas trafikbullret vid bostadens sida mot balkongen 
med 7-10 dB(A). 

 
Principutformning av grund balkong för bullerdämpning.  
Om ljudabsorbenten utförs av exempelvis 25 mm träullit med ovanliggande  
95 mm mineralull kan dämpning vid låga frekvenser fås. 
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Specialfönster 

I mycket begränsad omfattning, där balkonger inte kan utföras, kan specialfönster 
bli aktuellt. 

 
Specialfönster som i vädringsöppet läge ger samma trafikbullernivåer inomhus, 
trots över 65 dB(A) ute, som standardfönster ger i vädringsöppet läge med  
55 dB(A) ute. 

6. Buller från stationerna 
Ljudnivåer med anledning av utrop och underhåll på stationerna har beräknats vid 
närmsta bostäder i detaljplanen. Avståndet mellan den planerade nya stationen och 
planerade bostäder är minst 200 m. Ljudnivåerna vid bostäderna kommer inte att 
överstiga 40 dB(A). Avståndet till den närmaste nuvarande stationen är minst 
800m och ljudnivån vid bostäderna kommer inte att överstiga 25 dB(A). 

7. Stomljud och vibrationer 
Bedömning av stomljud och vibrationer från tågtrafiken har utförts utgående från 
Trafikverkets underlagsrapport till miljöbeskrivning för järnvägsplan, Vibrationer 
och stomljud Mälarbanan Huvudsta-Duvbo daterad 2020-01-15, och 
kompletterande beräkningar. Utgående från dessa och mätningar i andra projekt 
konstateras att godstågen ger de högsta vibrationerna, på aktuellt avstånd cirka 4 
gånger så höga som för persontåg.  
Om byggnaderna uppförs i tung konstruktion och grundläggs till fast botten blir 
de komfortvägda vibrationerna i bostäderna på grund av tågtrafik lägre än  
0,3 mm/s för godstågen och lägre än 0,1 mm/s för persontågen. 
Luftljudsnivåerna inomhus på grund av stomburet buller blir lägre än 40 dB(A) i 
planerade kontor och lägre än 30 dB(A) i planerade bostäder om 
stomljudsdämpande åtgärder utförs under hela Huvudstatunneln. 
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8. Industribuller 
Det industribuller som kan förekomma inom de nuvarande områden som gränsar 
till planområdet är ljud från ventilationsanläggningar på och i angränsande 
kontors och industribyggnader. Ljudnivåerna bedöms utgående från platsbesök 
och översiktliga mätningar vara så låga att nivåerna vid planerade bostäder i 
denna detaljplan inte överstiger riktvärden för ”ljuddämpad” sida i ”Boverkets 
allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och 
annan verksamhet med likartad karaktär” BFS 2020:2. 

9. Ljudkvalitet 
Lägenheternas ljudkvalitet med avseende på trafikbuller beräknas och bedöms 
utgående från Ljudkvalitetsindex enligt den metod som beskrivs i ”Trafikbuller 
och Planering V”. 
Utgående från beräknade bullernivåer, föreslagna lägenhetsplanlösningar etc. samt 
uppgifter om grannskapet har Ljudkvalitetsindex för projektet beräknats. Vid 
dessa bullerberäkningar och bedömningar tas alltid hänsyn till den verkliga 
bullersituationen vilket innebär att bullerregnet ingår. Följande överväganden och 
bedömningar i övrigt ligger till grund för beräkningarna av ljudkvalitetsindex. 

Buller på trafiksidan 
Ekvivalentnivån på den mest utsatta delen av byggnaderna i projektet är  
61-65 dB(A). Alla lägenheter i projektet får -2 poäng. 

Buller på bullerdämpad sida 
Med genomtänkt planlösning kan alla lägenheter oavsett storlek få 51-55 dB(A) 
ekvivalentnivå på bullerdämpad sida. Alla lägenheter i projektet får då +2 poäng. 

Buller vid entré 
Trapphusen kan ha entréer mot sida med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vilket ger 
+ 0 poäng. 

Buller på gård, uteplats och balkong 
Alla lägenheter har tillgång till större gård och gemensam uteplats med högst  
55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. Totalt kan alla lägenheter få 
+4 poäng. 

Buller inomhus 
Om byggnadens trafikbullerisolering dimensioneras för trafikbullernivåerna 
inomhus motsvarande ljudklass B fås +7 poäng för alla lägenheter. Minimikravet 
enligt BBR ger +0 poäng. 
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Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 
Byggnaderna utsätts för buller från både spår- och vägtrafik, vilket ger -3 poäng 
för alla lägenheter. 

Planlösning 
Med genomtänkt planlösning kan alla lägenheter oavsett storlek få högst  
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför minst hälften av bostadsrummen vilket ger 
+0 poäng. Många lägenheter kan få högst 55 dB(A) utanför alla bostadsrum; +4 
poäng för dessa lägenheter. 

Bullerskydd på balkonger 
Målet högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid minst hälften av bostadsrummen i 
alla lägenheter innehålls utan avskärmningar på balkongerna. Detta ger + 2 poäng. 

Grannskapet 
Grannskapet är måttligt bullrigt. Detta ger + 1 poäng för alla lägenheter. 

Ljudkvalitetsindex 
Medelvärdet för alla lägenheter kan, om förstärkt trafikbullerisolering väljs, bli 
+11 poäng och den lägsta poängen +10. Ljudkvalitetsindex blir då 1,6 
(Medelvärdet + lägsta värdet/15). Poängen är högre än minimivärdet 1,0 och 
förutsättningar för bostäder med god ljudkvalitet finns. 
Väljs minimikraven enligt BBR blir ljudkvalitetsindex 0,7. 

10. Kommentarer 

Högst 60 dB(A) vid alla fasader 
För att innehålla målet högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid alla fasader krävs 
att trafiken på Huvudstaleden minskas med minst 2/3. Detta bedöms inte 
realistiskt varför bedömningen av bullersituationen sker utgående från målet högst 
55 dB(A) utanför minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet. 

Nivå vid fasad - Bostäder 
Samtliga byggnader kan få minst en sida med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
Med lämplig lägenhetsplanlösning kan målet högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå utanför minst hälften av bostadsrummen i 
varje lägenhet innehållas.  
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Förskolor 
Inga krav på trafikbuller vid fasad till förskolor föreligger. Uteytorna vid 
förskolor/skolor söder och norr om järnvägen får på större delen av ytorna högst 
50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och högst 70 dB(A) maxnivå. Aktuella riktvärden 
innehålls. 

Nivå på uteplats till bostäder 
Ljudnivån på gårdsytor på gårdarna blir lägre än 70 dB(A) maximal och 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå. Gemensam uteplats med högst 70 dB(A) maximal och  
50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan anordnas på gårdarna. Lokala bullerskydd kan 
utgående från placeringen behövas i vissa lägen. 

Nivå inomhus 
Med lämpligt val av yttervägg, fönster, fönsterdörrar och eventuella uteluftdon 
kan god ljudmiljö inomhus erhållas. 
Luftljudsisoleringen för fönster, fönsterdörrar och yttervägg anges i form av vägt 
laboratoriemätt reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 
Luftljudsisoleringen för uteluftdon anges i form av vägt laboratoriemätt 
reduktionstal Dnew, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

Bostäder 
I detta skede anges översiktligt ljudkrav för fönster för Ljudklass B i fyra 
intervaller enligt ekvivalentnivåerna på ritning C01 och maximalnivåerna på 
ritning C02. Ljudkraven varierar med fönsterstorleken. Noggrannare indelning 
kan göras i den fortsatta projekteringen. 
Dimensioneringen sker utgående från den sammanlagda ekvivalenta ljudnivån 
inomhus från väg- och spårtrafiken. 
För eventuella uteluftdon respektive ytterväggens övriga delar krävs minst 10 dB 
högre Dnew respektive Rw.  

Ekvivalent ljudnivå 
vid fasad, dB(A) 

Maximal ljudnivå 
vid fasad, dB(A) 

Ljudkrav fönster, Rw dB, vid följande 
fönsterarea/rumsarea 

15 % 20 % 25 % 35 % 
 81-85 50 51 52 53 

61-65  47 48 49 50 
56-60  43 44 45 46 
< 55  40 41 42 43 

För fasta fönster kan kraven enligt ovan minskas med 3 dB. 
Utåtgående fönster och balkongdörrar med ljudkrav över ca Rw = 43 dB finns inte 
på marknaden. Dessa fönster och balkongdörrar måste därför vara inåtgående. 
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Kommentar 
I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering konstateras att låga 
trafikbullernivåer inomhus är den enskilt viktigaste faktorn för att minska 
trafikbullerstörningen i bostäder i bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen visar 
att 21 % av de boende i moderna bostäder är mycket störda av trafikbuller om 
trafikbuller inomhus uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass C, 30 dB(A) 
ekvivalentnivå/45 dB(A) maximalnivå. För bostäder där kraven på trafikbuller 
inomhus enligt Ljudklass B uppfylls är andelen mycket störda endast 7 %. För 
bostäder där kraven på trafikbuller inomhus enligt Ljudklass A uppfylls är 
andelen mycket störda endast 4 %. 

Kontor 
I detta skede anges översiktligt ljudkrav för ytterväggar med fasta fönster i två 
intervaller för ljudklass B utgående från maximalnivåerna på bilaga C02. 

Maximal ljudnivå vid fasad Ljudkrav, Rw dB 
> 80 dB(A) 46 

76-80 dB(A) 42 
< 75 dB(A) 38 

Vid öppningsbara fönster ökas kravet med 3 dB. 

Ljudnivå från stationerna 
Dimensioneringen av fönster för trafikbuller medför även låga ljudnivåer inomhus 
för bostäderna närmast den planerade nya stationen med avseende på utrop och 
underhåll. Ljudnivån inomhus blir lägre än 25 dB(A) på grund av utrop och 
underhåll. 

Stomljud och vibrationer 
Om byggnaderna uppförs i tung konstruktion och grundläggs till fast botten blir 
vibrationerna i bostäderna på grund av tågtrafik lägre än 0,3 mm/s för godstågen 
och lägre än 0,1 mm/s för persontågen. 
Luftljudsnivåerna inomhus på grund av stomljud blir lägre än 40 dB(A) i 
planerade kontor och lägre än 30 dB(A) i planerade bostäder om 
stomljudsdämpande åtgärder utförs under hela Huvudstatunneln. 
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11. Förslag till detaljplanekrav 
Detaljplan bör endast innehålla funktionskrav. Funktionskraven kan innehållas på 
olika sätt varför eventuella utförandekrav begränsar kreativiteteten och 
flexibiliteten samt kan öka kostnaderna utan att bättre bostäder erhålls. 
Följande detaljplanekrav föreslås, utgående från denna bullerutredning, gälla för 
alla byggnader som omfattas av detaljplanen. 

Bostadsbyggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas 
så att 

• i bostadslägenhet större än 35 m2 alla bostadsrum får högst 60 dB(A) 
dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad 
eller 
minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) dygnsekvivalent 
trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden). 1) 
och  
den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) (frifältsvärde) vid 
fönster till lägenheter om högst 35 m2. 1) 

• gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och  
50 dB(A) dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till 
bostäderna. 

• vibrationerna i byggnaden normalt inte överstiger 0,3 mm/s komfortvägd 
vibrationshastighet på grund av trafik. 

• de totala maximala luftljudsnivåerna inomhus på grund av luft- och stomburet 
buller inte överskrider i bostäder 45 dB(A) eller om enbart stomburet buller 
förekommer högst 30 dB(A) respektive i kontor 50 dB(A) eller om enbart 
stomburet buller förekommer högst 40 dB(A). 

• den ekvivalenta ljudnivån blir högst 55 dB(A) på större delen av skolgårdar 
och högst 50 dB(A) på begränsad del, pedagogisk uteytor. 

• bullret från angränsande industrier uppfyller riktvärdena för zon B enligt 
Boverkets allmänna råd, BFS 2020:2. 1) 

1) I mycket begränsad omfattning kan bullerdämpning med balkonger, exempelvis 
täta räcken och ljudabsorbenter, eller i undantagsfall specialfönster accepteras för 
att uppfylla riktvärdena. 
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12. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor 

Bostäder 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från 
trafik och andra yttre bullerkällor. 

Trafikbullerförordning SFS 2015:216 
Riktvärden för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnad av bostäder. 
Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 
 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Smålägenheter med högst 35 m2 yta 
Utomhus (frifältsvärden) 
På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   65 

Övriga lägenheter 
Utomhus (frifältsvärden) 
På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   60     - 
Om 60 dB(A) inte är möjligt vid alla bostadens fasader med fönster gäller 
vid minst hälften av bostadsrummen 
i varje lägenhet  55   70 2) 

1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per timme. 
2) Gäller nattetid 22-06. Värdet får enligt Boverket överskridas med 10 dB 

5 gånger per natt. 

Boverkets byggregler 
I Boverkets byggregler, BBR, anges följande krav för trafikbuller inomhus. 
Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 
Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A) 1) 
Kök 35 dB(A) - 

1) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

Ljudklassning av bostäder 
I svensk standard SS 25267 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass 
C uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus 
och Ljudklass A ytterligare 4 dB lägre nivåer. 
Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och 
Ljudklass A dubbelt så hög ljudstandard. 
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Ljudkvalitetsindex 
I utredningen ”Trafikbuller och planering II” introduceras ett system som innebär 
vägning av positiva och negativa faktorer med avseende på risken för störning av 
trafikbuller. År 2006 presenterades i ”Trafikbuller och planering III” metoden för 
denne vägning i form av Ljudkvalitetspoäng. 
Metoden med Ljudkvalitetspoäng som frekvent användes tom år 2012, har 
succesivt vidareutvecklats. Den vidareutvecklade metoden som används från år 
2013 har namnet Ljudkvalitetsindex.  
En uppdaterad version utgående från den nya trafikbullerförordningen från 2015 
presenteras i Trafikbuller och Planering V, 2016. 
Vid bedömning av bostädernas ljudkvalitet samt lämpligheten till 
bostadsbebyggelse tas hänsyn till följande faktorer. 

• Buller på trafiksidan 
• Buller på bullerdämpad sida 
• Buller vid entré 
• Buller på gård, uteplats och balkong 
• Buller inomhus 
• Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 
• Planlösning 
• Bullerskydd på balkonger 
• Grannskapet 
Varje faktor har olika vikt och innehåller tre - sju alternativ. Genom ett 
poängsystem kan de olika faktorerna bedömas och den sammanlagda poängen för 
varje lägenhet beräknas. Medelvärdet av poängen för alla lägenheter adderas till 
det lägsta värdet för någon lägenhet. Summan delas med 15 varvid 
Ljudkvalitetsindex erhålls.  
För att projekt ska vara godkänt och god ljudkvalitet kan förväntas krävs att 
Ljudkvalitetsindex är lägst 1,0. Vid Ljudkvalitetsindex 2,0 eller högre kan mycket 
god ljudkvalitet förväntas. 

Förskolor 

Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från trafik 
Enligt Naturvårdsverkets vägledning på ny skolas skolgård som exponeras för 
buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dB(A), räknat 
som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA 
underskridas på dessa ytor. 
En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården avsedda för lek 
och vila har högst 55 dB(A) som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån  
70 dB(A) överskrids högst 5 gånger per genomsnittlig maxtimme. 
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Boverkets byggregler 
I Boverkets byggregler, BBR, anges följande krav för trafikbuller inomhus i 
förskolor. SS 25268:2007+T1:2017  
Högsta ljudnivå inomhus från trafik och andra yttre ljudkällor. 

Typ av utrymme Ekvivalentnivå 
dB(A) 

Maximalnivå 
dB(A) 

Utrymme för gemensam undervisning, vila, 
enskilt arbete och lek 

30 45 

Kontor 

Inga krav på trafikbuller utomhus finns för kontor. 
Krav på ljudnivå inomhus från trafiken och andra yttre bullerkällor anges i form 
av total frekvensvägd dygnsekvivalent ljudtrycksnivå respektive maximal 
ljudtrycksnivå, dB(A) i möblerade rum med stängda fönster. Följande krav gäller 
enligt BBR Ljudklass B. 

Högsta ljudnivå från trafik och andra yttre 

ljudkällor för kontorslokaler. Ljudklass B 

Ekvivalentnivå 
 dB(A) 

Maximalnivå 
dB(A) 

Utrymme för presentationer (>ca 20 personer) 
exempelvis hörsal, större konferensrum 

30 45 

Utrymmen för enskilt arbete, samtal eller vila 
exempelvis kontor, mötesrum, reception, vilrum 
dock i stora utrymmen 
exempelvis, kontorslandskap, storrumskontor 

35 
 
 

35 

50 
 
 

55 
Övriga utrymmen där människor vistas mer än 
tillfälligt 
exempelvis restaurang, matsal, pausutrymme 

35 - 
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13. Riktvärden för stomljud och vibrationer 

Ljud 
I Boverkets byggregler, BBR, anges följande krav för trafikbuller inomhus. 
Kraven avser den sammanlagda luftljudsnivån från luft- och stomljud från 
trafiken. 
Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 
Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A) 1) 
Kök 35 dB(A) - 

2) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

Stomljud 
Luftljud i bostäder på grund av stomljud från trafik i tunnlar ska inte överskrida  
30 dB(A) maximalnivå mätt med tidskonstant SLOW. 
Luftljud i kontor på grund av stomljud från trafik i tunnlar bör inte överskrida  
40 dB(A) maximalnivå mätt med tidskonstant SLOW. 
Detta värde avser högsta maximala ljudnivå mätt i ett normalmöblerat rum utan 
inverkan av bakgrundsbuller. I de fall rummet utsätts för både luft- och stomburet 
buller gäller att den totala bullernivån inte får överstiga maximalnivån för luftljud. 

Vibrationer 
I svensk standard SS 460 48 61 "Vibrationer och stöt - Mätning och riktvärden för 
bedömning av komfort i byggnader" bilaga B, anges riktvärden för bedömning av 
komfort i byggnader. 
Riktvärdena bör tillämpas vid nyetablering och är uttryckta som vägd vibrations-
hastighet enligt: 
Måttlig störning 0,4 - 1,0 mm/s 
Sannolik störning > 1,0 mm/s 
Känseltröskel 0,3 mm/s (enligt ISO 2631-1) 
Kravet för högsta vibrationer i projektet från trafik är 0,3 mm/s högst cirka  
0,1 mm bör eftersträvas. 
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14. Riktvärden för industribuller 
I ”Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell 
verksamhet och annan verksamhet med likartad karaktär” BFS 2020:2, anges 
riktvärden som bör gälla vid planläggning och bygglovsprövning 
bostadsbyggnader som påverkas av industri- och annat verksamhetsbuller. Även 
den framtida situationen bör beaktas. Skolor, förskolor och vårdlokaler kan i vissa 
avseenden jämställas med bostadsbyggnader, under den tid verksamheten normalt 
pågår. Buller från tekniska installationer vid annat än industriell verksamhet kan 
omfattas av dessa allmänna råd. 

Tabell 1  Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan 
verksamhet, uttryckt som frifältsvärde utomhus vid 
bostadsbyggnads fasad. 

  Ekvivalent ljudnivå, dB(A)  
 Helgfria vardagar, klockan  06–18 18–22 22–06 
 Lör- sön- och helgdagar, klockan    06–22 22–06 
Zon A * 
Bostadsbyggnader bör kunna medges 
upp till angivna nivåer. 50 45 45 
Zon B 
Bostadsbyggnader bör kunna medges upp till  
angivna nivåer förutsatt att tillgång till ljuddämpad  
sida finns och byggnaderna bulleranpassas 60 55 50 
Zon C 
Bostadsbyggnader bör inte medges över  
angivna nivåer >60 >55 >50 
* För buller från teknisk utrustning vid annat än industriell verksamhet, 

värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer  
tillämpas värdena enligt tabell 2 också på den exponerade sidan. 

Dessutom gäller 

• Vid uteplats, om sådan planeras, gäller ljudnivåerna i tabell 2. 
• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av tidsperioderna, 

eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta 
ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår, dock 
minst en timme. 

• Maximala ljudnivåer över 55 dB(A) bör inte förekomma nattetid 22-06 annat 
än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en 
ljuddämpad sida avser begränsningen den ljuddämpade sidan 

• När buller från industriell verksamhet karakteriseras av ofta återkommande 
impulser eller av ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i  
tabell 1 sänkas med 5 dB(A). 
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Tabell 2.  Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan 
verksamhet på ljuddämpad sida, uttryckt som frifältsvärde 
utomhus vid bostadsbyggnads fasad och på uteplats. 

  Ekvivalent ljudnivå, dB(A)  
 Klockan  06–18 18–22 22–06  
Ljuddämpad sida och uteplats 45 45 40 

Dessutom gäller 

• Vid bedömning av ljudnivåer från teknisk utrustning vid annat än industriell 
verksamhet bör värdena i denna tabell också tillämpas på den exponerade 
sidan. 

• Det bör vara tillräckligt att angivna ljudnivåer uppfylls på en uteplats. 

15. Trafikuppgifter 

Spårburen trafik 

Mälarbanan 

Följande trafikuppgifter erhållna från Trafikverket, prognos för år 2040. ligger till 
grund för beräkningarna.  

Tågtyp Antal tåg/dygn Hastighet (km/h) 
X60 264 110-1601 

X40 114 1601 

Godståg 102 90 

1. Planerad anläggning ska byggas med största tillåtna hastighet 160 km/h. Detta 
kommer dock inte vara möjligt på alla sträckor. Längs sträckan varierar 
hastigheten från 110 km/h i Solna till 115 km/h genom Sundbyberg station och 
Sundbybergstunneln till 160 km/h väster om Sundbybergstunneln. 

2. Varav högst fem godståg per natt.  

Tvärbanan 

Följande trafikuppgifter, prognos för år 2040, erhållna från Trafikförvaltningen, 
SL, ligger till grund för beräkningarna. 

Trafikslag Passager / dygn Hastighet, km/h 
Tvärspårvägen 700 30 

Vägtrafik 
Följande trafikuppgifter har erhållits från kommunen, som uppräknad till prognos 
för år 2040 ligger till grund för beräkningarna. 
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Förord 

Denna utredning är gjord av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad. SLB-
analys är operatör för Östra Sveriges Luftvårdsförbunds system för övervakning och 
utvärdering av luftkvalitet i regionen.  

Uppdragsgivare för utredningen är Solna stad via AIX arkitekter [1]. 
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Sammanfattning 

I denna rapport redovisas luftföroreningshalter inom planområdet för Mälarbanans 
dragning genom Solna Stad. Planområdet sträcker sig från Huvudsta i Solna till 
Ekensbergsvägen på gränsen till Sundbybergs kommun. 

SLB-analys har på uppdrag av Solna stad via AIX-arkitekter utfört beräkningar av 
luftkvalitet i området, baserat på utformning och läge på ny och befintlig bebyggelse och 
nya och förändrade vägdragningar. Beräkningarna har utförts med en trafikprognos för år 
2040. I beräkningarna har hänsyn tagits till partikelutsläpp från Mälarbanans 
järnvägstunnlar. 

Beräknade halter för ett utbyggnadsscenario år 2040 jämförs med ett nuläge samt med 
miljökvalitetsnormen och de nationella miljökvalitetsmålen Frisk Luft för partiklar (PM10) 
och kvävedioxid (NO2). Miljökvalitetsnormen är juridiskt bindande medan 
miljökvalitetsmålen anger en långsiktig målbild för miljöarbetet och ska vara vägledande. 

För PM10 jämförs även utbyggnadsscenariot med ett scenario för år 2040 med befintliga 
byggnader och vägar med samma trafikprognos som för utbyggnadsalternativet.  

Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, klaras 

Beräkningarna visar att de förändringar i bebyggelsen och förändrade vägdragningar som 
planen medför inte orsakar att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskrids inom 
planområdet i utbyggnadsalternativet år 2040.  
Dygnsmedelhalten av PM10 ligger som högst på delar av Ekensbergsvägen, 
Frösundaleden, Huvudstaleden och på den nya vägen norrut från Cirkusgränd upp till 
Ekensbergsvägen. Där har halter inom intervallet 35  50 µg/m3 PM10 beräknats, jämfört 
med normvärdet 50 µg/m3. 
Tre nya byggnader i sydöstra delen av planområdet ligger intill korsningen mellan 
Huvudstaleden och Frösundaleden. Byggnaderna riskerar att försämra omblandningen av 
luftföroreningar och bidra till något förhöjda halter vid fasaderna mot vägen jämfört med 
alternativet med befintlig bebyggelse år 2040.  

I norra delen av planområdet påverkar ett högre trafikflöde än i nuläget halten på 
Ekensbergsvägen. Haltbidraget från trafiken på den nya vägen mellan Cirkusgränd och 
Ekensbergsvägen medför förhöjda halter längs med fasad på befintlig bebyggelse. Även 
partiklar från järnvägens tunnelmynning kan påverka halterna, men normen bedöms klaras 
inom området. 

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2, klaras 

Beräkningarna visar att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO2) klaras med god 
marginal inom planområdet i utbyggnadsalternativet år 2040.  
Högsta dygnsmedelhalterna inom planområdet har beräknats på delar av 
Ekensbergsvägen, Frösundaleden, Huvudstaleden och på den nya vägen norrut från 
Cirkusgränd upp till Ekensbergsvägen. Halterna där har beräknats till 24 – 30 µg/m3 NO2 
jämfört med normen för dygnsmedelvärde som är 60 µg/m3.  

I jämförelse med nuläget år 2020 minskar NO2-halterna. Det beror på att fordonsparken 
förväntas bli renare i och med hårdare avgaskrav och fler elektrifierade fordon till år 2040. 
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Miljökvalitetsmålet klaras för kvävedioxid, NO2, men inte för partiklar, PM10 

Miljökvalitetsmålen för kvävedioxid uppnås inom planområdet i utbyggnadsalternativet år 
2040. Miljömålen uppnås även i alternativ med befintlig bebyggelse år 2040 men inte i 
nuläget. 

Miljökvalitetsmålen för PM10 uppnås inte i utbyggnadsalternativet på ett antal utsatta 
platser inom planområdet. Målet uppnås inte vid korsningen 
Frösundaleden/Huvudstaleden, på delar av Ekensbergsvägen och vid ny vägdragning 
mellan Cirkusgränd och Ekensbergsvägen. 

Miljökvalitetsmålet för PM10 uppnås inte heller i nuläget eller i alternativ med befintlig 
bebyggelse år 2040. 

Exponering för luftföroreningar vid bebyggelse och vistelseytor 

Även om miljökvalitetsnormerna klaras i planområdet är det viktigt med så låg exponering 
av luftföroreningar som möjligt för människor som bor och vistas i området.  

För att skapa en så bra miljö som möjligt inom ett planområde bör man därför sträva efter 
att sänka halten av luftföroreningar, speciellt i områden vid skolor och bostadsbebyggelse 
och där människor ska vistas, t ex på gårdar, lekplatser och gång- och cykelbanor.  

De planerade två förskolorna inklusive förskolegårdar i mitten av planområdet ligger i ett 
område där miljökvalitetsmålen för NO2 och PM10 uppnås. Den ena förskolebyggnaden 
ligger med fasad mot en väg med låg fordonsmängder och hastigheten satt till 30 km/h 
varför inga höga halter uppstår invid fasaden mot vägen. Byggnaden skyddar även gården 
mot förorenad luft. Den andra förskolan har gården vänd mot samma gata och ens fasad 
mot  

Vid den nya bebyggelsen mot Frösundaleden/Huvudstaleden skyddar bebyggelsens 
fasader mot höga halter luftföroreningar på innergårdarna. Dock kan förhöjda halter 
uppstå på cykel och gångbanor om dessa anläggs i nära anslutning till vägbanan. Längs 
vägar där miljömålen inte uppnås i planområdet bör om möjligt cykel- och gångbanor 
inte anläggas i anslutning till vägen.  

Planerade förskolor och förskolegårdar i mitten av planområdet ligger i ett område där 
miljömålen för NO2 och PM10 uppnås. Förskolebyggnaderna ligger mot väg men då 
fordonsmängden och hastigheten är relativt låg uppstår inga höga halter invid fasad mot 
väg. Förskolebyggnaderna skyddar även gårdarna mot förorenad luft.  
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Inledning 

I denna rapport redovisas luftföroreningshalter inom planområdet för Mälarbanans 
dragning genom Solna Stad. Planområdet sträcker sig från Huvudsta i Solna till 
Ekensbergsvägen på gränsen till Sundbybergs kommun i nordväst. 

SLB-analys har på uppdrag av Solna stad via AIX Arkitekter utfört beräkningar av 
luftkvalitet i området, baserat på utformning och läge på ny och befintlig bebyggelse samt 
nya vägdragningar. I beräkningarna har hänsyn tagits till partikelutsläpp från Mälarbanans 
järnvägstunnlar. Luftföroreningshalter har beräknats för ett utbyggnadsalternativ år 2040 
och med en trafikprognos för år 2040.  

Spridningsberäkningar har utförts för partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2. 
Utsläppsfaktorer och fordonssammansättning representerar förhållandena år 2040. För att 
uppskatta effekten av planområdets bebyggelsestruktur på spridningen av utsläppen har 
beräkningar utförts med en gaturumsmodell (OSPM).  

Beräknade halter jämförs med ett nuläge samt med miljökvalitetsnormer och det nationella 
miljömålet Frisk Luft för PM10 och NO2.  

För att bedöma hur det utbyggda planområdet påverkar luftföroreningshalterna, jämfört 
med den prognostiserade trafikökningens påverkan, har även ett scenario för år 2040 
beräknats med samma trafikflöde som för utbyggnadsalternativet men med nuvarande 
bebyggelse och vägdragning.  

Utredningen följer Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet [20]  
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Beräkningsunderlag 

Planområdet 

Planområdet för del av utbyggnaden av Mälarbanan sträcker sig öster om Huvudsta i Solna 
till Ekensbergsvägen i nordväst. Befintligt spårområde breddas med två nya spår. I 
Huvudsta byggs spåren i ytläge fram till korsningen Nybodagatan/Ankdammsgatan. Från 
Nybodagatan/Ankdammsgatan fram till Frösundaleden fortsätter järnvägen i den ca 500 
meter långa Huvudstatunneln. Mellan Frösundaleden och Ekensbergsvägen förläggs den 
nya järnvägsanläggningen strax under omgivande marknivå i ett tråg. Ny bostads-
bebyggelse planeras bl a i Huvudsta. Planområdet redovisas översiktligt i Figur 1.  

Byggnader på ena eller båda sidor längs en trafikerad väg kan påverka 
ventilationsförhållandena och hur väl utvädringen av luftföroreningar sker. Detta kan 
medföra risk för förhöjda luftföroreningshalter vid byggnadernas fasad jämfört med om 
byggnader saknas. Samtidigt kan byggnader skydda bakomliggande bebyggelse mot höga 
luftföroreningshalter. Hur stor effekt byggnationen har på luftföroreningshalterna är 
beroende av bl a hushöjd, avstånd till väg och trafikflöde. De planerade husens höjd varierar 
mellan 2 och 11 våningar, se Figur 2 och Figur 3. Detaljer har förändrats i det planförslag 
spridningsberäkningarna är utförts för (mars 2022) jämfört med nytt planförslag 2022-06-
10 som redovisas i Figur 1-3. Förändringarna har ingen betydelse för redovisade 
luftföroreningshalter. 

 

 

Figur 1. Illustration av hela planområdet. 
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Figur 2. Utformning av området runt Huvudsta i sydöstra delen av planområdet, utifrån 

planförslag 2022-06-10. 

 

Figur 3. Utformning av området runt Ekensbergsvägen och Sundbybergs station, 

nordvästra delen av planområdet. Planförslag 2022-06-10. 

Planerad förskola samt 
förskolegård 

1 

2 
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Trafikprognos 

Trafikflöden har levererats av Iterio [4]. Trafikflöden finns beräknade för området för år 
2040. Antal fordon per årsmedeldygn, andel tung trafik och skyltad hastighet framgår av 
Figur 4.  

 

Figur 4. Trafikprognos för utbyggnadsalternativ år 2040. 

Spridningsmodeller 

Beräkningar av luftföroreningshalter görs i ”Airviro Dispersion” med en gaussisk 
spridningsmodell, en gaturumsmodell och en vindmodell [5]. Meteorologiska data, som 
bestämmer hur luftföroreningar sprids, hämtas från klimatologiska vind- och temperatur-
profiler  

Meteorologi 

Skillnader i väderförhållanden olika år gör att halterna av luftföroreningar varierar. Vid 
utvärdering mot miljökvalitetsnormer ska luftföroreningshalterna vara representativa för 
ett normalt meteorologiskt år. Som indata till vindmodellen används en klimatologi baserad 
på meteorologiska data för en flerårsperiod (1998–2019). Meteorologiska data hämtas från 
en 50 m hög mast i Högdalen i södra Stockholm och omfattar horisontell och vertikal 
vindhastighet, vindriktning, temperatur, temperatur-differenser mellan olika nivåer samt 
solinstrålning.  
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Vindmodellen genererar ett lokalt anpassat vindfält över beräkningsområdet som tar 
hänsyn till variationer i de lokala topografiska förhållandena, friktionseffekter (markens 
”skrovlighet”) och vertikala värmeflöden.  

Airviro gaussmodell 

Airviro gaussmodell används för att beräkna den horisontella fördelningen av luftföro-
reningshalter 2 m över marknivå. I områden med tätbebyggelse representerar beräkning-
arna halter 2 m över taknivå. I beräkningarna används en variabel gridstorlek som är 
beroende av storleken på emissionerna från vägar och skorstenar. Gridrutornas storlek 
varierar mellan 35×35 m och 500×500 m, med de minsta gridrutorna där det är mest 
utsläpp. För att beskriva haltbidraget från utsläpp utanför aktuellt planområde görs 
beräkningar för hela Stockholms- och Uppsala län. Haltbidraget från utsläpp utanför dessa 
län bestäms genom mätningar i regional bakgrundsmiljö.  

Airviro gaturumsmodell 

För att beräkna halter av luftföroreningar nära marken eller gatan i tätbebyggda områden 
används gaturumsmodellen OSPM [6]. Förutsättningarna för omblandning och utspädning 
av luftföroreningar varierar för olika gaturum. Breda gaturum utan bebyggelse tål betydligt 
mer avgasutsläpp, utan att halterna behöver bli oacceptabelt höga, än smala gaturum kantad 
av hög bebyggelse. Om gaturummet är slutet samt dess dimensioner spelar stor roll för 
ventilationen av gatan och för haltnivåerna. OSPM-modellen används i denna utredning 
för att beräkna halterna vid enkel- och dubbelsidig bebyggelse med olika höjder för 
utbyggnadsalternativ enligt planförslag. 

Emissioner 

Beräkningar med gauss- och gaturumsmodellen utgår från emissionsdata enligt Östra 
Sveriges Luftvårdsförbunds emissionsdatabas [77]. I den finns detaljerade beskrivningar 
av utsläpp från bl.a. vägtrafiken, energisektorn, industrin och sjöfarten. I 
Stockholmsregionen är vägtrafiken den dominerande källan till utsläpp av luftföroreningar. 
Emissionsdatabasen innehåller utsläpp från vägtrafiken av bl.a. kväveoxider, kolväten och 
avgaspartiklar. Utsläppen är beskrivna med emissionsfaktorer för olika fordons- och 
vägtyper enligt HBEFA-modellen version 4.1 [88]. Sammansättningen av olika 
fordonstyper och bränslen, t.ex. andelen el- och dieselbilar gäller enligt nationella data för 
år 2040, framtagna av Trafikverket.  

Slitagepartiklar i trafikmiljöer orsakas främst av dubbdäckens hamrande på vägbanan men 
bildas också vid slitage av fordonens bromsar och däck. Längs hårt trafikerade vägar utgör 
slitagepartiklarna huvuddelen av PM10-halterna. Under perioder med torra vägbanor under 
senvintern kan bidraget från dubbdäckslitaget vara 80–90 % av totala PM10-halterna. 
Emissionsfaktorer för slitagepartiklar för olika dubbdäcksandelar baseras på NORTRIP-
modellen [9, 10].  

Dubbdäcksandelar för personbilar och lätta lastbilar kontrolleras varje vinter av SLB-
analys [11]. I beräkningarna används emissionsfaktorer motsvarande dubbdäcksandelar på 
40–50 % både för nuläge och utbyggnad. Större vägar och infartsleder har något högre 
dubbdäcksandelar än lokalgator, vilket stöds av Trafikverkets kontroller [1212].  
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Partiklar från järnväg 

Tidigare luftkvalitetsutredningar för Mälarbanan har utförts av WSP och behandlar bl a 
utsläpp av partiklar från järnvägen. En luftutredning för området kring Mälarbanans 
tunnelmynning vid Ekensbergsvägen år 2030 genomfördes år 2017 [23]. 

Tunnelmynningen vid Ekensbergsvägen är den östra mynningen till den så kallade 
Sundbybergstunneln. WSP konstaterar att i området direkt utanför tunnelmynningarna 
kommer förhöjda halter av partiklar att uppkomma från järnväg och väg. Ekensbergsvägen 
kommer att ligga direkt ovanpå den planerade tunnelns mynningar vilket innebär att utsläpp 
från tunnelmynningar och utsläpp från bilvägen kommer att ske i samma område. 

I rapporten bedöms miljökvalitetsnormerna för PM10 och kvävedioxid att klaras och att 
tunnelmynningens utsläpp är mycket små i förhållande till vägtrafikens utsläpp.  
I beräkningen har det inte tagits hänsyn till befintlig eller kommande bebyggelse, vilket 
kan påverka halterna. I denna utredning har WSPs rapport om partikelutsläppet från 
mynningar beaktats när de totala halterna presenteras för PM10 i utbyggnadsalternativet. 
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Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön. Normerna är 
juridiskt bindande föreskrifter som har utarbetats i anslutning till miljöbalken. De baseras 
på EU:s regelverk om gränsvärden och vägledande värden. I Luftkvalitetsförordningen 
(SFS 2010:477) framgår att miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluften med undantag 
av arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar [13]. 

Vid planering och beslut ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till 
miljökvalitetsnormen. I plan- och bygglagen anges bl.a. att planläggning inte får medverka 
till att en miljökvalitetsnorm överträds. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid, partiklar (PM10 och PM2.5), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly 13.  

Miljökvalitetsnormer innehåller värden för halter av luftföroreningar både för lång och kort 
exponeringstid. Från hälsoskyddssynpunkt är det viktigt med både en låg genomsnittlig 
exponering av luftföroreningar (motsvaras av årsmedelvärde) och att minimera antalet 
tillfällen med höga halter under kortare tid (dygns- och timmedelvärden). För att en 
miljökvalitetsnorm ska klaras får inget av normvärdena överskridas. 

Partiklar, PM10 

I Tabell 1 visas miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, till skydd för människors hälsa. 
Normen omfattar årsmedelvärde och dygnsmedelvärde. Årsmedelvärdet får inte över-
skridas medan dygnsmedelvärdet får överskridas högst 35 gånger under ett kalenderår. 
Normen för dygnsmedelvärdet för PM10 är vanligtvis svårast att klara.  

Tabell 1. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10, avseende skydd av hälsa [13]. 

Tid för medelvärde Normvärde (µg/m3) Anmärkning 

År 40 Värdet får inte överskridas under ett kalenderår 

Dygn 50 Värdet får inte överskridas fler är 35 dygn per 

kalenderår 
 

Kvävedioxid, NO2 

I Tabell 2 visas miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2, till skydd för människors 
hälsa. Normen omfattar årsmedelvärde, dygnsmedelvärde och timmedelvärde. Årsmedel-
värdet får inte överskridas, medan dygns- och timmedelvärdet får överskridas högst 7 
respektive 175 gånger under ett kalenderår. Normen för dygnsmedelvärdet för NO2 är 
vanligtvis svårast att klara.  

Tabell 2. Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO2, avseende skydd av hälsa [1313]. 

Tid för medelvärde Normvärde (µg/m3) Anmärkning 

År 40 Värdet får inte överskridas under ett kalenderår 

Dygn 60 Värdet får inte överskridas fler är 7 dygn per 

kalenderår. 

Timme 90 Värdet får inte överskridas fler än 175 timmar 

per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån 

aldrig överstiger 200 µg/m3 under en timme fler 

än 18 gånger under ett kalenderår. 
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Miljökvalitetsmål 

Sveriges miljömål är definierade av riksdagen och är vägledande för miljöarbetet mot en 
hållbar utveckling och Agenda 2030. Agenda 2030 har beslutats av FN:s generalförsamling 
och innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att nå en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030 [22]. Sveriges miljömål består av 
ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom bl.a. luftföroreningar 
och klimat [14]. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tar sikte på året 2030 och det 
är även nästa hållpunkt för miljömålen [22]. 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft omfattar preciseringar för kvävedioxid, partiklar (PM10 och 
PM2.5), bensen, bens(a)pyren, butadien, formaldehyd, marknära ozon, ozonindex och 
korrosion [14]. Halterna av luftföroreningar ska inte överskrida lågrisknivåer för cancer 
eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och 
kulturföremål. Miljökvalitetsmålet med preciseringar ska vara vägledande för 
myndigheter, kommuner och andra aktörer.  

Partiklar, PM10 

I Tabell 3 visas miljökvalitetsmål för partiklar, PM10, till skydd för människors hälsa. 
Målen omfattar årsmedelvärde och dygnsmedelvärde. Årsmedelvärdet får inte överskridas 
och dygnsmedelvärdet får överskridas högst 35 gånger under ett kalenderår. 

Tabell 3. Miljökvalitetsmål för partiklar, PM10 [14]. 

Tid för medelvärde Målvärde (µg/m3) Anmärkning 

År 15 Medelvärde under ett kalenderår 

Dygn 30 Antalet dygn med halt över 30 µg/m3 får inte vara 

fler än 35 per kalenderår 

Kvävedioxid, NO2 

I Tabell 4 visas miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2, till skydd för människors hälsa. 
Miljökvalitetsmål finns preciserade för årsmedelvärde och timmedelvärde. För att målet 
ska uppnås ska årsmedelvärdet inte överskridas och timmedelvärdet får överskridas högst 
175 timmar under ett kalenderår. 

Tabell 4. Miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2 [14]. 

Tid för medelvärde Målvärde (µg/m3) Anmärkning 

Kalenderår 20  

Timme 60 För att målet ska nås ska antal timmar med halt  

>60 µg/m3 inte vara fler än 175 per kalenderår 
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Resultat 

Figur 5 - 16 visar beräknade totala halter av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, i 
området för nuläge år 2020 och för utbyggnadsscenariot år 2040, samt totala PM10-halter 
för ett scenario med befintligt vägnät, befintlig bebyggelse och med samma trafikprognos 
år 2040 som i utbyggnadsalternativet. I den totala halten ingår lokala bidrag från 
vägtrafiken samt haltbidrag från regionen och intransport av luftföroreningar från andra 
länder. Halterna är beräknade 2 meter ovan mark vid ett meteorologiskt normalår. 

I scenarierna för 2040 visas, som bakgrund i Figur 10-16, ny bebyggelse och vägar enligt 
planförslag från mars 2022. De förändringar som presenteras i nytt planförslag 2022-05-
12 (se figur 2 och 3) påverkar inte resultatet för beräknade halter år 2040. 

Nuläge, halter av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, år 2020 

Figur 5 och Figur 7 visar beräknad halt av PM10 och NO2 under det 36:e respektive 8:e 
värsta dygnet för nuläget. Miljökvalitetsnormen för dygn är för båda ämnena svårast att 
klara i länet. Resultaten är hämtade från kartläggningen av luftföroreningar år 2020 för 
ABC-län som SLB-analys utfört på uppdrag från inom Östra Sveriges luftvårdsförbund 
[24].  

Beräknade halter visar att miljökvalitetsnormen klaras både för PM10 och NO2 inom 
planområdet och på omgivande vägnät. 

Jämförelse med de vägledande miljömålen kan göras i Figur 6 för PM10 årsmedelvärde 
och i Figur 8 för NO2 timmedelvärde, de tidsupplösningar för miljömålen som är svårast 
att uppnå i länet. Inom planområdet uppnås varken det nationella miljömålet för PM10 
eller kvävedioxid på delar av Ekensbergsvägen. På delar av Ankdammsgatan uppnås inte 
miljömålet för kvävedioxid. 
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Figur 5. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³) under det 36:e värsta 

dygnet för nuläget år 2020 [24]. Överskrider halten 50 µg/m3 överskrids 

miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 30 µg/m3 uppnås inte miljömålet. 

 
Figur 6. Beräknad årsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³) år 2020 [24]. Överskrider 

halten 40 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 15 µg/m3 uppnås inte 

miljömålet. 
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Figur 7. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) under det 8:e värsta 

dygnet för nuläget år 2020 [24]. Överskrider halten 60 µg/m3 överskrids 

miljökvalitetsnormen. Miljömål finns inte definierat för dygnsupplösning. 

 

Figur 8. Beräknad timmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) för den 176:e värsta timmen 

för nuläget år 2020 [24]. Överskrider halten 90 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är 

halten högre än 60 µg/m3 uppnås inte miljömålet. 
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Figur 9. Beräknad årsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) för nuläget år 2020 [24]. 

Överskrider halten 40 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 20 µg/m3 

uppnås inte miljömålet. 

Utbyggnadsalternativ - halter av partiklar, PM10, år 2040 

Jämförelse med miljökvalitetsnormen och nationella miljömål för PM10  

Figur 10 visar beräknad halt av PM10 under det 36:e värsta dygnet för år 2040 med ny 
bebyggelse. Figur 11 visar beräknad årsmedelhalt. 

Beräkningarna visar att miljökvalitetsnormen för PM10 klaras inom planområdet med ny 
bebyggelse och ny vägdragning. Dygnsmedelhalten av PM10 ligger som högst på delar 
av Ekensbergsvägen, Frösundaleden, Huvudstaleden och på den nya vägen norrut från 
Cirkusgränd upp till Ekensbergsvägen. Där har halter inom intervallet 35 - 50 µg/m3 
PM10 beräknats jämfört med normvärdet 50 µg/m3.  

Jämförelse med de vägledande miljömålen kan göras i Figur 10 och 11. Miljömålet för 
årsmedelvärde är svårast att uppnå (se Figur 11). Inom planområdet uppnås varken 
miljömålet för års- eller dygnsmedelvärde på delar av Ekensbergsvägen, Frösundaleden, 
Huvudstaleden eller på den nya vägen norrut från Cirkusgränd upp till Ekensbergsvägen  
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Figur 10. Utbyggnadsalternativ. Beräknad dygnsmedelhalt år 2040 av partiklar, PM10 

(µg/m³) under det 36:e värsta dygnet. Överskrider halten 50 µg/m3 överskrids 

miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 30 µg/m3 uppnås inte miljömålet. 
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Figur 11. Utbyggnadsalternativ. Beräknad årsmedelhalt år 2040 av partiklar, PM10 

(µg/m³). Överskrider halten 40 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 

15 µg/m3 uppnås inte miljömålet. 

Halter av partiklar, PM10, år 2040 med nuvarande bebyggelse 

För att bedöma hur planförslagets bebyggelsestruktur och nya vägdragningar påverkar 
partikelhalterna, jämfört med den prognostiserade trafikökningens påverkan, har ett 
scenario för år 2040 beräknats med samma trafikflöde som för utbyggnadsalternativet 
men med nuvarande bebyggelse.  

Figur 12 visar beräknad halt av PM10 under det 36:e värsta dygnet för år 2040 med 
befintlig bebyggelse. Figur 13 visar beräknad årsmedelhalt. 

Beräkningarna visar att miljökvalitetsnormen för PM10 klaras inom planområdet år 2040 
med befintlig bebyggelse. Dygnsmedelhalten på delar av Ekensbergsvägen och 
Frösundaleden ligger inom intervallet 35 - 50 µg/m3 PM10 jämfört med normvärdet 50 
µg/m3. Miljömålen uppnås inte heller på dessa vägar. 
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Figur 12. Befintlig bebyggelse, trafikprognos år 2040. Beräknad dygnsmedelhalt år 2040 

av partiklar, PM10 (µg/m³) under det 36:e värsta dygnet. Överskrider halten 50 µg/m3 

överskrids miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 30 µg/m3 uppnås inte miljömålet. 

 

Figur 13. Befintlig bebyggelse, trafikprognos år 2040. Beräknad årsmedelhalt år 2040 av 

partiklar, PM10 (µg/m³). Överskrider halten 40 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är 

halten högre än 15 µg/m3 uppnås inte miljömålet.  
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Utbyggnadsalternativ - halter av kvävedioxid, NO2, år 2040  

Jämförelse med miljökvalitetsnormen och nationella miljömål för NO2  

Till år 2040 förväntas utsläppen av kväveoxider minska generellt på grund av en 
förväntad renare fordonsflotta utifrån redan beslutade utsläppskrav.  

Figur 14 visar beräknad halt av NO2 under det 8:e värsta dygnet för år 2040 med ny 
bebyggelse och ny vägdragning. Figur 15 och Figur 16 visar beräknad års- respektive 
timmedelhalt. 

Beräkningarna visar att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid klaras inom planområdet 
med mycket god marginal. Högsta dygnsmedelhalterna inom planområdet har beräknats 
på delar av Ekensbergsvägen, Frösundaleden, Huvudstaleden och på den nya vägen 
norrut från Cirkusgränd upp till Ekensbergsvägen. Halterna där har beräknats till 24 - 30 
µg/m3 NO2 jämfört med normen 60 µg/m3.  

Jämförelse med de vägledande miljömålen kan göras i Figur 15 och Figur 16. Miljömålet 
för NO2 timme, som är svårast att nå, och målet för NO2 årsmedelvärde uppnås inom 
planområdet.  

Några beräkningar har inte utförts för ett scenario för år 2040 med samma trafikflöde som 
för utbyggnadsalternativet men med nuvarande bebyggelse. Detta motiveras av att 
beräknade halter kvävedioxid i utbyggnadsalternativet är låga och ligger under 
miljömålen. 

  

Figur 14. Utbyggnadsalternativ. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) 

under det 8:e värsta dygnet år 2040. Överskrider halten 60 µg/m3 överskrids 

miljökvalitetsnormen. Miljömål för dygnsmedelvärde saknas. 
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Figur 15. Utbyggnadsalternativ. Beräknad årsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) år 

2040. Överskrider halten 40 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 20 

µg/m3 uppnås inte miljömålet.  

 

Figur 16. Utbyggnadsalternativ. Beräknad timmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) 

under den 176:e värsta timmen år 2040. Överskrider halten 90 µg/m3 överskrids 

miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 60 µg/m3 uppnås inte miljömålet.   



SLB 18:2022 - Luftkvalitetsutredning för Mälarbanan, Solna stad 

 

20 

 

Partiklar från järnvägstunnlar 

I WSP beräkningar [23] konstateras att i området direkt utanför tunnelmynningarna kan 
förhöjda halter av partiklar att uppkomma från järnväg och väg men att tunnelmynningens 
utsläpp är mycket små i förhållande till vägtrafikens utsläpp. Utsläppet av PM10 från 
Sundbybergstunneln är av WSP beräknat till ca 56 g/h men uppgifter om haltbidragets 
storlek saknas i WSP-rapporten. Bedömningen är dock att miljökvalitetsnormen klaras. 
Huvudstatunneln är ca 500 m, kortare än Sundbybergstunneln. WSP drar slutsatsen, baserat 
på beräkning för Sundbybergstunneln, att miljökvalitetsnormerna för PM10 och 
kvävedioxid kommer klaras även vid Huvudstatunnelns mynningar. 

Tunnelmynningen vid Ekensbergsvägen är den östra mynningen till Sundbybergstunneln, 
ca 1,4 km lång. Tunnelmynning och spår ligger i ett nedsänkt tråg under omgivande 
gatumark, mellan Ekensbergsvägen i nordväst och Frösundaleden i sydost. Närmast 
Ekensbergsvägen finns befintlig bebyggelse på sydöstra sidan. Ett nytt hus planeras på 
nordvästra sidan men bedöms ha mindre påverka på spridningen av luftföroreningar då 
fasadsidan mot spåren är kort. Tåg som kör ut ur tunneln kan föra med sig ackumulerade 
föroreningar i tunneln via den luftström som uppstår när tåget kör i riktning ut ur tunneln.  

Den beräknade dygnsmedelhalten av totala halten av partiklar (PM10), exklusive 
järnvägspartiklar, har vid vägen på trågkantens sydvästra sida i denna rapport beräknats till 
ca 36 µg/m3 PM10. En översiktlig beräkning av haltbidraget från tunneln, med WSP 
emissionsfaktor ovan, ger som maxhalt ca 8 µg/m3 PM10 räknat som dygnsmedelvärde 
nere i tråget närmast mynningen. Om maxhalten adderas till beräknad totalhalt, 36 µg/m3, 
erhålls som ett värsta fall 44 µg/m3 jämfört med miljökvalitetsnormen för dygn på 50 
µg/m3, se Figur 17. Då utsläppen sker i ett nedsänkt tråg sker en utspädning av den 
förorenade luften under luftens väg österut innan den når upp till trågets överkant. Beräknat 
haltbidrag från järnvägstunneln är därför troligen något lägre på omgivande mark ovanför 
tråget.  
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Figur 17. Utbyggnadsalternativ. Beräknad dygnsmedelhalt år 2040 av partiklar, PM10 

(µg/m³) under det 36:e värsta dygnet. Halten som visas nere i tråget är troligen 

underskattad. Bilden visar den östra tunnelmynningen på Sundbybergstunneln. 

Överskrider halten 50 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Är halten högre än 30 

µg/m3 uppnås inte miljömålet. 
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Diskussion och slutsatser 

De förändringar i bebyggelse och nya vägdragningar som planen medför bedöms inte 
orsaka att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) eller kvävedioxid (NO2) överskrids 
på platser där människor ska bo eller vistas år 2040. 
De nationella miljökvalitetsmålen för kvävedioxid uppnås inom planområdet då 
fordonsparken förväntas bli renare i och med hårdare avgaskrav och fler elektrifierade 
fordon till år 2040. 
De nationella miljökvalitetsmålen för PM10 uppnås inte på ett antal utsatta platser inom 
planområdet, främst vid korsningen Frösundaleden/Huvudstaleden, på delar av 
Ekensbergsvägen och vid ny vägdragning mellan Cirkusgränd och Ekensbergsvägen. 
 

PM10 - påverkan på luftkvaliteten av planerad bebyggelse och förändrade 

trafikflöden 

Tre nya byggnaderna i sydöstra delen av planområdet ligger intill korsningen mellan 
Huvudstaleden och Frösundaleden. Byggnaderna riskerar att försämra omblandningen av 
luftföroreningar och bidrar till något förhöjda halter vid fasaderna mot vägen. Vid 
jämförelse mellan beräkningarna med planerad och befintlig bebyggelse bedöms den nya 
planerade bebyggelsen intill Frösundaleden/Huvudstaleden orsaka en haltökning på ca 3 - 
4 µg/m3 på totala PM10 dygnsmedelvärdet. Jämfört med nuläget visar trafikprognosen för 
år 2040 på ett ökat trafikflöde på Frösundaleden vilket också påverkar luftföroreningshalten 
år 2040.  

I norra delen av planområdet påverkar det högre trafikflöden, jämfört med nuläget, halten 
på Ekensbergsvägen. Haltbidraget från trafiken på den nya vägen mellan Cirkusgränd och 
Ekensbergsvägen medför förhöjda halter längs med fasad på befintlig bebyggelse. Partiklar 
från järnvägens tunnelmynning kan påverka halterna men normen bedöms klaras inom 
området. 

Exponering för luftföroreningar 

Även om miljökvalitetsnormerna klaras i planområdet är det viktigt med så låg exponering 
av luftföroreningar som möjligt för människor som bor och vistas i området. Detta beror 
på att det inte finns någon tröskelnivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer. 
Särskilt känsliga för luftföroreningar är barn, gamla och människor som redan har 
sjukdomar i luftvägar, hjärta eller kärl. 

För att skapa en så bra miljö som möjligt inom ett planområde bör man därför sträva efter 
att sänka halten av luftföroreningar, speciellt i områden vid skolor och bostadsbebyggelse 
och där människor ska vistas, t ex på gårdar, lekplatser och gång- och cykelbanor.  

Planerade förskolor och förskolegårdar i mitten av planområdet ligger i ett område där 
miljömålen för NO2 och PM10 uppnås. Den norra förskolebyggnaden (se nr 1 i Figur 2) 
ligger mot en väg men då fordonsmängden är låg och hastigheten satt till 30 km/h uppstår 
inga höga halter invid fasaden mot vägen. Förskolebyggnaden skyddar även gården mot 
förorenad luft. Den andra förskolan (se nr 2 i Figur 2) har gården vänd mot samma väg 
och en fasad mot en något mer trafikerad väg med 40 km/h. Vid fasad mot den mer 
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trafikerade vägen uppnås dock fortfarande miljömålen och byggnaden hindrar 
föroreningarna från vägen att nå förskolegården. 

Vid den nya bebyggelsen mot Frösundaleden/Huvudstaleden skyddar bebyggelsens 
fasader mot höga halter luftföroreningar på innergårdarna. Dock kan förhöjda halter 
uppstå på cykel och gångbanor om dessa anläggs i nära anslutning till vägbanan. Längs 
vägar där miljömålen inte uppnås i planområdet bör om möjligt cykel- och gångbanor 
inte anläggas i anslutning till vägen. 
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Osäkerheter i beräkningarna 

Modellberäkningar av luftföroreningshalter innehåller osäkerheter och systematiska fel. 
För att säkerställa kvaliteten i beräkningarna har vi kalibrerat våra modeller genom att 
jämföra beräknade halter med mätningar på platser och under perioder där det finns 
kvalitetssäkrade observationer. Systematiska skillnader mellan observerade och beräknade 
halter har sedan använts för att ta fram korrektionsfaktorer som appliceras på 
modellresultaten. 

Det finns inga fastställda kriterier vad gäller kvaliteten på beräkningar av framtida halter 
vid olika planer och tillståndsärenden. Däremot finns krav på beräkningar för kontroll av 
miljökvalitetsnormer och enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet 
[2] ska avvikelsen i beräknade årsmedelvärden för NO2 vara mindre än 30 % och för 
dygnsmedelvärden ska den vara mindre än 50 %. För PM10 ska avvikelsen vara mindre än 
50 % för årsmedelvärden (krav för dygnsmedelvärden saknas).  

I rapporten SLB 11:2017 [15] presenteras beräkningsmetoderna som används av SLB–
analys vid luftkvalitetsberäkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer. Rapporten 
redovisar också vilka osäkerheter som finns i beräkningarna samt jämförelser mellan 
uppmätta halter och beräknade halter efter att korrektion genomförts. Sammanfattningsvis 
konstateras att de genomsnittliga avvikelserna efter justeringar både för PM10 och NO2 är 
mindre än 10 % från uppmätta halter, vilket betyder att kvalitetskraven på beräkningar för 
kontroll av miljökvalitetsnormer uppfylls med god marginal.  

För beräkningar av halterna i framtida scenarier (planer och tillståndsärenden) appliceras 
samma korrigeringar av de beräknade halterna som erhållits från jämförelserna med 
mätdata. Därför blir osäkerheterna i framtidsscenarierna i hög grad beroende av 
förutsättningarna som scenariot baseras på, t ex förväntade framtida trafikflöden och 
prognosticerad användning av bränslen, motorer och däck. För de totala halterna i 
framtidsscenarier bidrar också bakgrundshalternas utveckling till osäkerheterna. I denna 
studie har vi antagit oförändrade bakgrundshalter, vilket är förenkling. 
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Sammanfattning 

Iterio AB har på uppdrag av Solna Stad via AIX Arkitekter utfört en 
miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning inför samråd om ny 
detaljplan för Mälarbanan. Den nya detaljplanen ska möjliggöra nya kontor, 
bostäder, vägar och parker mm. Området är delvis belastat av nuvarande och 
tidigare miljöfarliga verksamheter (järnväg, medicinalteknologi, kemtvätt, 
handelsträdgård mm.) och tidigare utförda undersökningar påvisar 
föroreningar i ytliga jordlager.  
Fältundersökningarna omfattade provtagning och laboratorieanalyser av 
jordprover från totalt 66 punkter och av grundvatten från totalt 11 punkter.  
Laboratorieanalyser avseende innehåll av metaller och petroelumkolväten 
utfördes för drygt 60 utvalda jordprover. Ett fåtal jordprover analyserades även 
med avseende på pesticider och PCB. Samtliga grundvattenprover analyserades 
med avseende på klorerade kolväten, nio prov avseende petroleumkolväten 
samt fem grundvattenprov avseende PFAS.  
Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar har parallellt med 
planarbetet även utförts av Trafikverket för projekt Mälarbanan. Utvalda 
resultat från dessa undersökningar har inarbetats i den övergripande 
bedömningen av föroreningssituationen. Totalt omfattar detta 
provtagningsresultat från jord i 56 punkter och från grundvatten i 12 punkter. 
 
Resultaten från utförda fält- och laboratorieundersökningar påvisar 
föroreningshalter i jord som i allmänhet är låga till måttliga sett till områdets 
verksamhetshistorik. Lokalt förekommer högre halter av primärt PAHer och 
aromatiska kolväten. Påträffade föroreningar förekommer ytligt (cirka 0-2 
meter under markytan), och enklare saneringsmetoder såsom jordschakt 
bedöms vara tillräckligt för att marken inom hela området ska kunna 
lämpliggöras för avsedda ändamål.  
Inga förhöjda halter av flyktiga kolväten har påträffats i grundvatten. PFAS 
förekommer i stort sett inom hela detaljplaneområdet i låga till måttliga halter. 
Sammantaget bedöms det inte finnas något åtgärdsbehov avseende 
föroreningar i grundvatten för detaljplanens genomförande.  
 
Baserat på resultaten från miljötekniska undersökningar bedöms det finnas 
goda förutsättningar för att genomföra den exploatering som planförslaget för 
detaljplan Mälarbanan innefattar.  
Mätbara åtgärdsmål rekommenderas att beslutas om i senare planeringsskeden 
och bör anpassas efter typ av förorening och planerad markanvändning. 
Förslag till mätbara åtgärdsmål redovisas för de huvudsakliga typerna av 
planerad markanvändning som ingår i planförslaget. 
Inga kompletterande provtagningar av jord eller grundvatten rekommenderas i 
detta skede. 
I samband med framtida planerings- och projekteringsarbeten behöver 
hanteringen av förorenade massor att fortsätta utredas.  
En generell handlingsplan för kravställning avseende utförande av avgränsande 
undersökningar och kompletterande utredningar redovisas. Syftet avses vara att 
säkerställa att inga allvarliga föroreningar har förbisetts, föreslå mätbara 
åtgärdsmål samt identifiera åtgärdsbehov för att säkerställa att dessa uppnås.  
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1 Inledning 
Iterio AB har på uppdrag av AIX arkitekter utfört en miljöteknisk 
undersökning inom detaljplaneområdet för Mälarbanan, se figur 1. 
Detaljplaneområdet sträcker sig längs med Mälarbanan från Ekenbergsvägen i 
väster till Tomteboda i öster.   
Aktuella undersökningar är utförda inom den del av detaljplaneområdet där det 
planeras för nya byggnader, gator, gc-stråk, park, torgyta mm. i flertalet 
kontors- och bostadskvarter. Denna del är belägen från Ekenbergsvägen i 
väster till Huvudstagatan i öster, se figur 1.  
 
 

1.1 Bakgrund 
I samband med Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan ska en ny 
pendeltågsstation anläggas i Huvudsta och spårområdet överdäckas mellan 
Frösundaleden och Nybodagatan. Överdäckningen kommer innebära att den 
barriär som järnvägen utgör byggs bort och att det skapas nya ytor för 
uppförande av bostäder, kontor, gator, cykelvägar och mötesplatser.  
 
För att möjliggöra nya byggnader och anläggningar ska en ny detaljplan tas 
fram av Solna Stad. Planförslaget befinner sig i samrådsskede och samråd 
planeras att genomföras i slutet av 2020 eller i början av 2021. 
 
Inför samråd av detaljplanen ska förutsättningarna avseende föroreningar i jord 
och grundvatten inom området utredas samt vilka eventuella miljö- och 
hälsorisker dessa kan innebära för nuvarande och kommande markanvändning. 
Det finns både pågående och historiska miljöfarliga verksamheter inom 
området och tidigare utförda miljötekniska undersökningar utförda inom 
Trafikverkets fastigheter påvisar förhöjda halter av bland annat metaller i ytlig 
jord (0 – 2 meter under markytan) 
 
Figur 1. Ungefärlig utbredning av del av detaljplaneområdet för Mälarbanan, Solna Stad 

1.2 Uppdrag och syfte 
Uppdraget har innefattat en historisk bakgrundsundersökning, framtagande av 
provtagningsplan samt en miljöteknisk undersökning.  
Baserat på resultaten från fältundersökningar och laboratorieanalyser görs en 
sammanfattande bedömning av föroreningssituationen samt eventuella risker 
kopplade till den planerade markanvändningen. I rapporten redovisas även 
förslag och rekommendationer för den fortsatta hanteringen av föroreningar i 
jord och grundvatten.  

1.3 Revidering efter samråd 
Föreliggande version är omarbetad enligt inkomna synpunkter i samrådsskedet 
samt uppdaterad med resultat från utförda kompletterande undersökningar.  
 
I huvudsak har följande ändringar inarbetats i rapporten: 

- Resultat från kompletterande undersökningar av jord och grundvatten i 
fyra provtagningspunkter vid Stenhöga 1. Syftet var att klargöra risken 
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för eventuell förekomst av klorerade lösningsmedel i grundvatten i 
anslutning till industribyggnaden vid Stora Blå.  

- Resultat från kompletterande skrivbordsutredning avseende 
verksamhetshistorik inom Stenhöga 1 och Målaren 2 

- Resultat från kompletterande undersökningar utförda av Trafikverket 
- Resultat från utförda undersökningar av jord i 12 provtagningspunkter 

i samband med förprojekteringsarbeten för Solna Stad 
- Justeringar i bedömningar och rekommendationer baserat på 

ovanstående kompletterande undersökningar samt utifrån inkomna 
synpunkter i samrådsskedet 
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Allmänt 
Den del av detaljplaneområdet som omfattas av utförd miljöteknisk 
undersökning utgörs av totalt 14 fastigheter: 
Skytteholm 2:1 Skytteholm 2:9, Verkmästaren 4, Skytteholm 2:8, Huvudsta 
2:21, Huvudsta 3:1, Huvudsta S:2, Skytteholm 2:23, Skytteholm 2:4, Huvudsta 
2:23, Huvudsta 3:2, Huvudsta 3:9 och Skytteholm 2:10. 
 
Undersökningsområdet är totalt cirka 9 ha stort och omfattar en mindre yta 
norr om Mälarbanan samt en långsmal yta söder om Mälarbanan vid Solna 
Business Park, ett område längs med Mälarbanan vid Skytteholm samt ett 
större sammanhängande område längs med Mälarbanan vid Huvudsta.  
I föreliggande dokument delas undersökningsområdet in i tre delområden, se 
figur 2.  
Delområde 1 utgör området väster om Frösundaleden. delområde 2 av 
området öster om Frösundaleden och norr om Mälarbanan och delområde 3 
utgörs av området öster om Frösundaleden och söder om Mälarbanan.  
 

 
Figur 2. Flygbild med fastigheter (tunna röda linjer) och delområdena 1-3 (blåa tjocka linjer).  

2.2 Mark – grundvattenförhållanden 

2.2.1 Jordlagerföljd 
Enligt Stockholms byggnadsgeologiska jordartskarta, se figur 3, utgörs 
jordlagren i delområde 1 av fyllnad ovan lera, delområde 2 av fyllnad ovan 
morän eller lera samt partier med berg i dagen och delområde 3 av fyllnad ovan 
lera med mindre partier av berg i dagen.  
 

Huvudsta 2:21 
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Figur 3. Utsnitt från Stockholms byggnadsgeologiska karta, del av detaljplaneområdet för 
Mälarbanan ligger inom svart ellips.  
 
Baserat på observationer från nu utförda undersökningar samt utförda 
geotekniska sonderingar av ELU (2020) tolkas jordlagerförhållandena som 
följer: 
 
Delområde 1 
Området är i huvudsak relativt plant och markytan varierar mellan cirka +11 
till +13.   
Jordlagerföljden inom delområde 1 utgörs generellt av fyllning på lera. Under 
leran följer friktionsjord/morän och berg. Det totala jorddjupet ned till berg 
varierar men är i allmänhet cirka 12 – 15 meter i den nordvästra delen och 
cirka 3 – 14 meter i den sydöstra delen av delområde 1.  
 
Delområde 2 
Delområdets topografi varierar och sluttar generellt från väster mot öster. I 
väster ligger markytan som högst på cirka +20 och i öster på cirka +11. 
Jordlagerföljden inom planområdet utgörs av höjdområden med berg i dagen 
alternativt tunna jordtäcken på berg och lägre liggande områden med av 
fyllning på lera ovan friktionsjord/morän och berg. 
Jorddjupet i den västra delen har uppmätts till cirka 2-3 meter och ökar österut 
där det som störst uppgår till cirka 10-14 meter.  
 
Delområde 3 
Topografin i området är generellt sluttande från väst mot öst och från norr 
mot söder. I den västra delen är markytan cirka +15 till +17 och i den östra 
delen mellan +11 till +15.   
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Jordlagerföljden inom planområdet utgörs av fyllning på lera. Under leran 
följer friktionsjord/morän och berg. Fyllningens mäktighet är i vissa delar 
uppmätt till cirka 5 meter. Djupet till berg varierar mellan cirka 1 – 12 meter.  

2.3 Grundvatten 
Grundvattenrör installerades i totalt 11 punkter.  
Grundvattennivåer har mätts i 12 grundvattenrör och vid ett tillfälle, se tabell 
1. Från tabellen framgår att grundvatten förekommer cirka 1,5-3 meter under 
markytan inom undersökningsområde 1 och 2 samt cirka 2-4 meter under 
markytan inom undersökningsområde 3. 
Bemärk att grundvattenytan kan variera mellan olika år och årstider. För att få 
en mer exakt kunskap av grundvattenytans fluktuationer krävs fler mätningar 
och under en längre period. 
 
Tabell 1. Grundvattenrör och nivåmätningar.  

Delområde Grundvattenrör Mätintervall Markyta Grundvattennivå  Kommentar 

1 

15GW24U 201104 +11,4 +9,8  
20IT07 200429 +11,3 +8,7  
20IT08 200429 +12  Inget vatten 
20IT10 200429 +10,7 +7,69  
21IT02 211116 +10,5 +8,65  
21IT03 211116 +10,8 +8,95  

2 20E25GV 200512 +11,4 +8,03  

3 

20IT16  200416 +17 +15,11  
20IT26 200416 +12,5 +8,95  
20IT28  200429 +10,7 +6,78  
20IT52 201104 +11,2 +7,82  
20IT50 201104 +16,8 +9,9 Osäkert värde 
15GW20U 201104 +15,9 +13,05  

 

2.4 Planerad markanvändning  
Strukturförslag och orienteringskarta från AIX arkitekter framgår av figur 4 
och 5.  

2.4.1 Delområde 1 
I det nordvästra hörnet av detaljplaneområdet planeras för ett mindre kvarter 
med kontorsbyggnader (kvarter K) intill bron för Tvärbanan. Området utgörs 
idag av en grusad upplagsyta samt vägytor. Intill kontorskvarteret anläggs en 
torgyta där det bland annat ska placeras ett skyfallsmagasin. Torgytan ansluter 
till en gc-bro som ska gå över spårområdet från norr till söder.  
På den södra sidan av Mälarbanan inom fastigheten Skytteholm 2:8 ska en del 
av Trafikverkets fastighet som idag är järnvägsområde överlåtas till 
fastighetsägaren för Stenhöga 1. Där planeras för kontorshus (kvarter L-N) 
längs med Mälarbanan, eventuellt ska dessa anläggas med parkeringsgarage. 
Området utgörs idag huvudsakligen av asfalterade ytor som tidigare varit en del 
av järnvägsområdet.  
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Figur 4. Situationsplan med strukturförslag för utformning av del av detaljplaneområdet för 
Mälarbanan, mostvarande delområde 1, AIX arkitekter. 
 

 
 
Figur 5. Situationsplan med utkast för utformning av del av detaljplaneområdet för Mälarbanan, 
mostvarande delområde 2 och 3, AIX arkitekter 2022-05-17.  

2.4.2 Delområde 2 
Från Frösundaleden i väster mot öster planeras för ett kvarter (kvarter A) med 
kontorshus med underliggande garage. Idag är området en kuperad delvis 
skogbeklädd yta närmast Frösundaleden. En förskola och förskolegård (kvarter 
J) planeras i ett kuperat skogsområde mellan två befintliga bostadshus. En ny 
gata från nordöst anläggs strax väster om förskolan som fortsätter över 
tunneltaket åt söder. Fyra punkthus för bostäder med mellanliggande 
innergårder (kvarter H/I) förläggs längs med Mälarbanan i nivå med den 
planerade överbyggnaden. Bostadshusen anläggs med underliggande garage. 
Idag utgörs dessa ytor huvudsakligen av parkeringsytor. I öster vid den 
befintliga järnvägsundersgången planeras för en ny byggnad (kvarter G) som 
både kan bli bostäder och/eller kontor. Kvarteret sträcker sig över Mälarbanan 
till den södra sidan av spåret, delområde 3.   
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2.4.3 Delområde 3  
I väster närmast Frösundaleden planeras för ett kontorshus med underliggande 
garage (kvarter B) . Direkt söder om kontorshuset planeras för ett 
bostadskvarter och mot öster förläggs tre större bostadskvarter längs med 
Mälarbanan (kvarter C-F). Samtliga bostadskvarter har innergårdar och byggs 
med underliggande garage. Inom kvarter F planeras för en förskola med 
förskolegård på innergården av kvarteret. Längst i öster planeras för ett 
kontorshus med underliggande garage (kvarter G.) Kvarteret sträcker sig över 
Mälarbanan till den norra sidan av spåret, delområde 2.  
Mellan bostads- och kontorskvarterens anläggs nya lokalgator och i söder 
anläggs en ny gata i östlig-västlig riktning. Mellan det sista bostadskvarteret och 
kontorshuset i öster anläggs en park (Lutande parken) som löper från 
tunneltaket i norr ned till den nya gatan.  
Ytan söder om Lutande parken och kvarter G ska användas som park och 
skyfallslösning vid extremregn.  
För att möta nivåer på kommande tunneltak kommer markytan inom 
merparten av delområde 3 att behöva höjas. Särskilt i den södra delen vid den 
nya gatan och vid den planerade parken mellan kvarter F och G där marken 
kommer att behöva höjas med cirka 2-3 meter. Inom kvarteren kommer 
sannolikt de underliggande garagen utgöra motsvarande höjdkorrigering så att 
entréer och innergårdar hamnar i nivå med omgivande gator.  

2.5 Tidigare miljötekniska undersökningar  
Miljötekniska markundersökningar har utförts vid flera tillfällen av Trafikverket 
inom delar av detaljplaneområdet i samband med förarbeten inför utbyggnad 
av Mälarbanan (Trafikverket, 2020;2021). Provtagningar har primärt utförts 
inom nuvarande spårområde i ytliga jordlager men i även i flertalet punkter 
utanför spårområdet som delvis överlappar med detaljplaneområdet. Denna 
mark avses i vissa fall överlåtas från Solna Stad till Trafikverket för Mälarbanan 
och är då inte representativ för den planerade markanvändningen. Dock är 
informationen relevant för att bidra till att beskriva den övergripande 
föroreningssituationen inom angränsande mark som hör till 
detaljplaneområdet. I nedanstående avsnitt 2.5.1 – 2.5.3 genomgås i korthet 
resultat från dessa undersökningar, provtagningspunkternas placering inkl. 
klassning framgår av bilaga 1.  

2.5.1 Delområde 1 
Inom och i angränsning till delområde 1 (endast på den södra sidan av spåren) 
har provtagning av jord utförts i totalt 29 punkter (Trafikverket, 2021). 
Resultaten påvisar primärt järnvägstypiska föroreningar såsom, arsenik, bly, 
koppar, PAH:er m.fl. (bensen) i halter som i allmänhet överskrider 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig och mindre känslig 
markanvändning, KM och MKM (Naturvårdsverket, 2009, rev. 2016). I en 
punkt uppmättes halter av bly som överskrider nivåer för farligt avfall, FA 
(Avfall Sverige, 2019). Grundvatten har provtagits i hammarborrhål 
(provtagning direkt i borrhål) i fyra punkter samt i tre stycken grundvattenrör. 
Utförda laboratorieanalyser påvisade generellt låga halter av oljekolväten samt 
låga halter av PFAS11 i ett av grundvattenrören. I övrigt påvisades inga 
anmärkningsvärda halter av föroreningar i grundvatten.  
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2.5.2 Delområde 2 
Provtagning av jord har dels utförts i fyra punkter utspridda från den västra till 
den östra delen av delområdet (Trafikverket, 2021). Resultaten påvisar 
järnvägstypiska föroreningar (arsenik, bly, koppar, PAH:er) i halter som i 
allmänhet överskrider KM och MKM. Provtagningar av grundvatten har 
utförts i en punkt. Resultaten påvisade måttliga halter av PFAS11.  
 
Dessutom har det utförts provtagning av jord vid ytterligare 11 punkter 
koncentrerade längs med Ankdammsgatan och spårområdet i den östra delen 
(Trafikverket, 2020). Resultaten från denna undersökning påvisade höga halter 
av PAHer och aromater i prover tagna i en gc-väg längs med ankdammsgatan.  
Uppmätta halter överskred både FA och MKM i flertalet prover. Resultaten 
indikerar att det sannolikt ligger eller tidigare har legat tjärasfalt i området 
alternativt att massor med iblandat tjärgrus har använts för fyllnad.  

2.5.3 Delområde 3 
Provtagning av jord har utförts i 12 punkter. Resultaten påvisar halter av 
primärt alifater C16-C35, PAHer som överskrider KM. I ett fåtal prover 
överskrids KM även för metaller (bly, kvicksilver, arsenik, kadmium, koppar 
och zink.  
Provtagning av grundvatten har utförts i fyra punkter. Resultaten påvisade låga 
halter av PFAS11 men i övrigt inga förhöjda halter av analyserade parametrar.  
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3 Metod och omfattning 

3.1 Allmänt 
Miljötekniska undersökningar utfördes vid tre tillfällen i 2020, april, maj samt i 
november. Kompletterande undersökningar genomfördes i november 2021.  
Till sist genomfördes även kompletterande undersökningar i januari 2022 
ämnade för förprojekteringsarbeten inom de delar av detaljplaneområdet där 
Solna Stad kommer utföra infrastrukturarbeten med ledningar, gator, parker 
etc.  
Undersökningarna omfattade provtagning samt fält- och laboratorieanalys av 
jord och grundvatten. 
 
Inledningsvis utfördes en historisk bakgrundsundersökning för att utreda 
verksamhetshistoriken inom undersökningsområdet.  
Baserat på resultaten från bakgrundsundersökningen togs en provtagningsplan 
fram för undersökningar i jord och grundvatten. Resultaten från 
bakgrundsundersökningen och provtagningsplanen stämdes av med 
Miljöskyddsenheten i Solna Stad innan genomförandet av 
fältundersökningarna.  
Kompletterande utredningar avseende verksamhetshistoriken inom 
fastigheterna Stenhöga 1 och Målaren 2 utfördes i oktober 2021 och har 
inarbetats i den reviderade versionen av rapporten.  

3.2 Historisk bakgrundsundersökning 
Information kring verksamhetshistoriken inom detaljplaneområdet har 
inhämtats från följande källor:  

• Länsstyrelsens MIFO fas-1 inventering av miljöfarliga verksamheter 
• Inhämtning av undersökningar för Mälarbanans utbyggnad från 

Trafikverket 
• Inköp av historiska flygbilder från Lantmäteriet (1964, 1974 och 1982) 
• Inhämtning av bygglovsmaterial avseeden Målaren 2 från Solnas 

stadsarkiv 

3.3 Jordprovtagning 
Fältundersökningear genomfördes med skruvprovtagare på geoteknisk 
borrbandvagn. Borrning utfördes av Iterio AB, Gaia Survey AB samt ELU, 
fältprovtagare var Therese Eriksson från Iterio AB.  
Jordprover uttogs i sammanlagt 66 borrpunkter varav 14 av dessa låg inom 
delområde 1, 19 borrpunkter inom delområde 2 och 33 borrpunkter inom 
delområde 3. 
Samtliga provtagningspunkternas placering framgår av bilaga 2.  
  
Prover togs som samlingsprov för varje halvmeter eller efter skiftande 
jordlagerföljd. Provtagningen utfördes genom fyllnadsmaterial och ned till 
naturligt avlagrade jordar alternativt till borrstopp. Jordlagerföljd och andra 
observationer såsom lukt och färg dokumenterades i fältanteckningar, se bilaga 
3. Provtagningsutrustning rengjordes mekaniskt mellan varje prov och 
provtagningspunkt för att minska risken för kontaminering av prov från olika 
provpunkter. Fältmätningar med PID (fotojonisationsdetektor) utfördes på 
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merparten av uttagna prover för indikation av förekomst av flyktiga kolväten 
och användes vid urval av prover för laboratorieanalys. Proverna förvarades 
kylt i väntan på urval för analys och vid transport till ackrediterat laboratorium. 

3.4 Grundvattenprovtagning 
Installation av grundvattenrör utfördes i totalt 11 provtagningspunkter, se 
tabell 1. Provtagningspunkternas placering framgår av bilaga 2.   
Installationerna utfördes med PEH-rör Ø 50 mm eller 1 tums stålrör. 
Filternivåer placerades i friktionsjord i det undre grundvattenmagasinet.  
 
Grundvattenprovtagning utfördes cirka 1-4 veckor efter installationen med 
PE-slang (polyeten) och peristaltisk pump. Separata slangar användes för varje 
enskilt rör för att undvika korskontaminering. Rören omsattes med cirka tre 
brunnsvolymer innan provtagning.  
 
Provtagning kunde inte utföras i 20IT08 och 20IT50 på grund av torrt rör 
respektive för låg vattennivå.  
Samtliga grundvattennivåer lodades relativt rörens överkant.  
Inmätningar av markyta i RH2000 utfördes med RTK GPS för installerade 
PEH-rör. Avståndet från markyta till rörets överkant uppmättes med 
tumstock.  
Fältanteckningar från utförda provtagningar och nivåmätningar redovisas i 
bilaga 3. 

3.5 Laboratorieanalyser 
Samtliga prover analyserades på ALS Scandinavia AB som är ackrediterat 
laboratorium, analysprotokoll redovisas som bilaga 6.  
Jordprover valdes ut för analys på laboratorium mot bakgrund av 
fältobservationer, analyser med fältinstrument samt resultat från tidigare 
utförda undersökningar.  
Tabell 2 visar en sammanställning av utförda laboratorieanalyser av prover 
tagna i jord, asfalt och grundvatten.  
Utifrån fältnoteringar och PID-mätningar valdes sammanlagt 39 jordprover 
och tre asfaltprov ut för kemiska analyser, se tabell 2. Analys av grundvatten 
utfördes på prover från nio grundvattenrör, se tabell 2.  
 
Tabell 2. Sammanställning av utförda laboratorieanalyser i jord och grundvatten. 

 Medie Grundvatten Jord Asfalt 

Analys 
Del-

område 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Klorerade 
kolväten (VOC) 5 1 5 - 1 - - - - 

Petroleumkolväten 
(alifater, aromater, 
BTEX och PAH-
16) 

3 1 5 18 8 29 - - - 

Metaller - - - 16 14 33 - - - 
Pesticider - - - - - 2 - - - 
PFAS/PFOA 2 - 3 - - - - - - 
TOC - - - - - 6 - - - 
PCB7 - - - - 2 1 - - - 
PAH-16 - - - - 3 1 1 1 1 
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4 Verksamhetshistorik 
 
Syftet med den historiska bakgrundsundersökning som redovisas i följande text 
är att utreda vilka tidigare verksamheter som funnits i området samt klargöra i 
vilken omfattning det aktuella undersökningsområdet överlappar med de 
tidigare verksamheternas historiska utbredning och därmed kunna bedöma 
riskerna för föroreningar.  
 
Undersökningsområdets historiska markanvändning präglas av tidigare 
verksamheter kopplade till järnvägen, en större handelsträdgård samt en f.d. 
mekanisk industri som bland annat tillverkat instrument för 
medicinalteknologi.  
 
I bilaga 4 framgår områdets utveckling från mitten av 1960-talet till idag via 
flygbilder från 1964 och 1974. På flygbilderna framgår detaljplaneområdets 
ungefärliga utbredning med dåvarande markanvändning. På bilderna är även 
markerat de objekt som anses relevanta för att beskriva områdets utveckling. 
Notera att den plangräns som framgår av bilaga 3 är daterad men stämmer i 
stort sett överens med det senaste förslaget.  
 
Delområde 1, norr om Mälarbanan, ligger delvis inom ett område som tidigare 
sannolikt använts för järnvägsverksamhet. På flygbilder från 1964, se bilaga 3, 
framgår att det inom området tidigare stått två mindre fabriks- eller lagerhallar. 
På flygbilden från 1974 är dessa byggnader rivna.  
 
Delområde 1, söder om Mälarbanan, utgörs av en asfalterad yta som idag ligger 
inom järnvägsområdet för Mälarbanan. På flygbilder, se bilaga 3, framgår att 
området tidigare använts som stickspår och lastplats för godståg.  
I söder angränsar området till en industribyggnad där bland annat fd. Siemens 
Elema tillverkat instrument för medicinalteknik. Industriell verksamhet har 
bedrivits på platsen sedan 1960-talet, idag tillverkas bland annat ventilatorer. 
Tillverkningsprocesser har med stor sannolikt innefattat ytbehandling vilket 
innebär att lösningsmedel sannolikt lösningsmedel hanterats i verksamheten. 
Erfarenhetsmässigt är riskerna för spill och läckage av lösningsmedel som 
störst vid tidigare förvarings- och påfyllnadsplatser samt från läckage från 
ledningar. Enligt arkiv-uppgifter från Uddeholm AB har det funnits två 
avfettningsapparater på platsen när Siemens Elema bedrev sin verksamhet. 
Baserat på ledningsunderlag från Solna Vatten går spillvattenledningar ut från 
byggnadens nordöstra hörn och fortsätter åt nordöst under Mälarbanan.  
 
Delområde 2 utgörs idag av en långsmalt område som angränsar Mälarbanan 
och som används för vägar, parkeringar, grönytor och gång- och cykelbanor. 
Området exploaterades under början av 1960-talet vilket framgår av flygbilder, 
se bilaga 3. Inga uppgifter om tidigare markanvändning innan dess har kunnat 
hittas. I angränsning till områdets nordöstra del finns en kemtvätt inom 
Målaren 2 som har funnits på platsen sedan 1960-talet. Enligt uppgifter från 
Länsstyrelsens MIFO-databas ska det periodvis funnits kemtvättmaskiner i 
lokalen. Under delar av verksamhetsperioden ska det endast ha bedrivits in- 
och utlämning av kläder på platsen. Vid genomgång av bygglovshandlingar 
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från Solnas Stadsarkiv framgår att Vic SjälvKem i Solna AB har ansökts om att 
placera två stycken tvättaggregat i källarvåningen. Aggregaten var ett slutet 
system och den tvättvätska som avsågs användas var Valclene, eller 
triklortriflouretan. Baserat på verksamhetsperioden bedöms det sannolikt att 
denna har bytts mot perkloretylen (PCE).  
 
Delområde 3 utgörs idag av en upplagsyta samt vägar och grönområden. På 
flygbilder, bilaga 3, ses att upplagsytan sannolikt anlades omkring 1970. Enligt 
uppgifter från Länsstyrelsens MIFO-databas ska det tidigare ha funnits en eller 
alternativt två handelsträdgårdar i området. I angränsning till det sydöstra 
hörnet ses på flygbilden från 1964 ett antal skjul och upplagt material som 
tidigare utgjorde gården där trädgårdsmästare Karl-Axel Borin bedrev en 
handelsträdgård fram till cirka 1960. Växthuset låg tidigare precis söder om 
plangränsen.    
På flygbilden från 1974 är samtliga byggnader och material borta och området 
utgörs av park och en fotbollsplan. I den nordöstra delen ses ett större antal 
bilar på en yta intill Mälarbanan som skulle kunna vara en bilskrot alternativt en 
parkeringsplats.   
  
Sammanfattningsvis visar den historiska bakgrundsundersökningen att det 
inom och i direkt angränsning till undersökningsområdet finns och har funnits 
flertalet miljöfarliga verksamheter som kan ha gett upphov till föroreningar i 
mark och grundvatten.  
 
Typiska föroreningsämnen och föroreningsbilder som kan orsakas av de 
verksamhetstyper som finns och har funnits inom undersökningsområdet är: 
  

- Järnvägsområde 
o Metaller (bly, arsenik mfl.), PAH:er, kreosot, olja 
o Föroreningar förekommer ofta i ytliga jordlager inom och längs 

med spårområden. Lokalt kan högre halter förekomma inom 
stationsområden där underhållsarbeten och lastning utförts 
samt vid förvaringsplatser av olja, slipers etc.  

- Verkstadsindustri 
o Olja, BTEX, klorerade lösningsmedel, tungmetaller 
o Spill/läckage av vätskor från kärl, cisterner och ledningar ger 

upphov till lokala föroreningar med höga halter i jord och 
grundvatten. Diffus ofta stor spridning av föroreningar i 
grundvatten, särskilt avseende BTEX och klorerade 
lösningsmedel.  

- Kemtvätt 
o Klorerade lösningsmedel (trikloretylen, TCE, och perkloretylen, 

PCE) 
o Spill/läckage av vätskor från kärl, cisterner och ledningar ger 

upphov till lokala föroreningar med höga halter i jord och 
grundvatten. Diffus ofta stor spridning av föroreningar i 
grundvatten 

- Handelsträdgårdar 
o Metaller (koppar, kvicksilver mfl.), pesticider 



2022-06-15 17 (30) 
 

Rapport avseende miljöteknisk undersökning – Detaljplan Mälarbanan, Solna Solna Stad via AIX 
Arkitekter  
 

o Föroreningar förekommer ofta över större arealer i ytliga 
jordlager. Vissa pesticider är spridningsbenägna och kan 
påträffas i grundvatten 

  
Den informationen som framkommit från den historiska 
bakgrundsundersökningen samt från tidigare utförda undersökningar, se avsnitt 
2.4, bedöms medföra att det föreligger en risk för att tidigare verksamheter kan 
ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten inom undersökningsområdet. 
Detta gäller särskilt inom delområde 1 (metaller, , PAH:er, klorerade kolväten) 
och den västra delen av delområde 3 (metaller, pesticider). Det bedöms 
föreligga viss risk för förekomst av klorerade lösningsmedel i grundvatten 
inom den östra delen av delområde 2. I övrigt gäller generellt att det inom alla 
uppfyllda områden i stadsmiljö ställvis kan förekomma metaller och PAH:er.  
 
Baserat på denna information har en riktad provtagningsplan för miljötekniska 
mark- och grundvattenundersökningar tagits fram. Resultaten från den 
historiska bakgrundsundersökningen och provtagningsplanen har stämts av 
med Miljöskyddsenheten i Solna Stad.  
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5 Resultat från fält- och laboratorieundersökningar 

5.1 Inledning 
I följande avsnitt redovisas utvalda resultat av genomförda miljötekniska 
undersökningar. En komplett resultatsammanställning återfinns i bilaga 5 och 
provpunkternas lägen framgår av bilaga 2.  
Uppmätta halter i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) 
(Naturvårdsverket, 2009), uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade 
massor (Avfall Sverige, 2019) samt haltnivåer för mindre än ringa risk (MRR) 
(Naturvårdsverket, 2010).  
Uppmätta halter i grundvatten av fraktionerade alifater och aromater samt 
BTEX och PAH:er jämförs med riktvärden för ångor i byggnader enligt SPI:s 
rekommendationer för nedlagda bensinstationer (SPI, 2010). Uppmätta halter av 
PFAS11 jämförs med SGIs riktvärden för högflourerade ämnen (SGI, 2015).  
Uppmätta halter av PAH:er i asfalt jämförs med uppdaterade bedömningsgrunder för 
förorenade massor (Avfall Sverige, 2019) samt efter rekommendationer enligt 
Hantering av tjärhaltiga beläggningar, Vägverkets publikation 2004:90 (Trafikverket, 
2004) 

5.2 Fältobservationer 
Samtliga fältanteckningar och fältmätningar med PID framgår av bilaga 3. 

5.2.1 Delområde 1 
Fyllnadslagret är i allmänhet 0,5 till 2 meter djupt. Asfaltsgrus noterades på 
cirka 0,5 meters djup vid 20IT12. I övrigt noterades inga tydliga avvikelser. 
Fältmätningar med PID påvisade måttliga förekomster av flyktiga kolväten vid 
punkterna 21IT01 och 21IT04.  
I övrigt påvisade fältmätningar med PID inga tydliga förekomster av flyktiga 
kolväten.  
20IT01 gick inte att utföra på grund av osäkra ledningslägen.  

5.2.2 Delområde 2 
Fyllnadslagret är i allmänhet cirka 1 – 2 meter djupt i området i den västra och 
centrala delen. Närmast naturområdet centralt i delområde 2 utgörs jordlagren 
av naturliga jordarter (sand/silt). Svag lukt noterades vid cirka 2 meters djup 
vid 20E25. 20IT20 och 20IT24 gick inte att utföra på grund av osäkra 
ledningslägen och närhet till Mälarbanan. Vid 20IT25 och 20IT46 
underlagrades asfalt av packad sprängstensfyllning och inget jordprov kunde 
uttas.  

5.2.3 Delområde 3 
Fyllnadslagret är i allmänhet 0,5 till 2 meter djupt. Spår av asfaltsgrus noterades 
på cirka 0,5 meters djup vid 20IT14. Svarta inslag noterades vid ett flertal 
punkter på cirka 0 till 1 meters djup. Fältmätningar med PID instrument 
påvisade måttliga förekomst av flyktiga kolväten mellan 1 till 2,5 meters djup 
vid 20IT28.  
 
 
 



2022-06-15 19 (30) 
 

Rapport avseende miljöteknisk undersökning – Detaljplan Mälarbanan, Solna Solna Stad via AIX 
Arkitekter  
 

5.3 Analysresultat 

5.3.1 Delområde 1 
Jord 
Resultaten från utförda laboratorieanalyser påvisar förekomst av en eller flera 
metaller samt PAH:er som överskrider KM i samtliga punkter förutom 20IT04, 
20IT07 och 20IT09.   
 
Uppmätta halter av arsenik överskrider MKM i prov från punkten 21IT02 0-1 
meter. Uppmätta halter av aromater C10-C16, C16-C35 samt PAH-M överskrider 
MKM i prov från punkten 21IT04 0-1 meter. Uppmätta halter av PAH-H 
överskrider FA i prov från punkten 21IT04 0-1 meter.  
 
Vid 20IT04, 20IT07 uppmättes halter av alifater C16-C35 som överskrider KM. 
Vid 20IT10 uppmättes halter av bensen som överskrider MKM. 
 
Analyserat asfaltprov från 20IT05 påvisar låga halter av PAH:er och ingen 
förekomst av tjärasfalt.  
 
Grundvatten 
Låga halter av alifater C10-C12 alifater C16-C35, aromater C8-C16, toluen samt 
PAH:er uppmättes i 20IT07 och 20IT10. Låga halter av PAH:er uppmättes i 
15GW24U. Inga halter överskrider SPI:s riktvärden för ångor i byggnader.  
Låga halter av PFAS11 uppmättes i 20IT07 och 15GW24U, halterna 
överskrider inte SGIs riktvärden.  
Mycket låga halter (<1 ug/l) av det klorerade kolväten tetrakloreten (PCE) 
uppmättes i prov från punkterna 21IT02 och 21IT03.  
I övrigt uppmättes inga halter av klorerade kolväten. 

5.3.2 Delområde 2 
Jord 
I prov från 20IT41 (0-0,5, 0,5-1 och 1-1,5 meter under markytan) påvisas halter 
av PAH-H som överskrider nivåer för farligt avfall samt halter av PAH-M och 
aromater C10-C16 och C16-C35 som överskrider MKM.  
Uppmätta halter av bly överskrider KM i 20IT38 och 20IT41.  
I prov från 20IT38, 20IT41 och 20E25 påvisas halter av PAH-H, PAH-L 
respektive PAH-M och PAH-H som överskrider KM. Inga halter detekterades 
över analysmetodens rapporteringsgräns avseende klorerade kolväten i 20E25.  
Inga halter detekterades över analysmetodens rapporteringsgräns avseende 
PCB7. 
Analyserat asfaltprov från 20IT46 påvisar låga halter av PAH:er och ingen 
förekomst av tjärasfalt.  
 
Grundvatten 
Låga halter av alifater C12-C35, toluen, xylen samt PAH:er uppmättes i 20E25. 
Inga halter överskrider SPI:s riktvärden för ångor i byggnader.  
Inga halter av klorerade kolväten detekterades.  
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5.3.3 Delområde 3 
Jord 
Resultaten från utförda laboratorieanalyser påvisar förekomst av arsenik, zink 
och bly i halter som överskrider MKM vid 20IT19, 20IT30 samt 21E245 
respektive 20IT52.   
Uppmätta halter av arsenik, kadmium, krom, koppar, kobolt, kvicksilver, 
nickel, bly och zink överskrider KM i prover från en eller flera punkter.  
 
Uppmätta halter av PAH-H överskrider KM vid 20IT13, 20IT19, 20IT30, 
21E226 samt 21E229. Uppmätta halter av PAH-M överskrider KM vid 
21E229 och 21E245. Uppmätta halter av PAH-M och PAH-H överskrider 
MKM vid 21E229 och avseende PAH-H vid 21E245.  
 
Uppmätta halter av alifater C16-C35 överskrider KM vid 20IT21 och 20IT23. 
Uppmätta halter av aromater C10-C16 och C16-C35 överskrider KM vid 21E229.  
 
Inga halter av pesticider uppmättes i prov från 20IT13 och 20IT16.  
 
Analyserat asfaltprov från 20IT17 påvisar låga halter av PAH:er och ingen 
förekomst av tjärasfalt.  
 
Grundvatten 
Låga halter av alifater C10-C12 alifater C16-C35, aromater C8-C10 ,toluen, xylen 
samt PAH-L uppmättes i 20IT16, 20IT26 och 20IT28. Låga halter av PAH:er 
uppmättes i 20IT52 och 15GW20U. Inga halter överskrider SPI:s riktvärden 
för ångor i byggnader.  
 
Låga halter av PFAS11 uppmättes i 20IT26 och 20IT52. Halterna underskrider 
SGI:s riktvärden.  
 
Inga halter av klorerade kolväten detekterades.  
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6 Sammanfattande bedömning av föroreningssituationen 
I följande avsnitt presenteras en samlad bedömning av resultaten från den 
historiska bakgrundsundersökningen samt undersökningar i jord och 
grundvatten som redovisats i föreliggande rapport. Samtliga 
provtagningspunkter och klassning framgår av figur 6-8.  

6.1 Delområde 1 
Utförda undersökningar påvisar att ytliga jordlager generellt är påverkade av 
tidigare verksamheter inom området.  
Riktvärden för ett eller flera ämnen, primärt metaller och PAH:er, avseende 
KM överskrids i stort sett i samtliga provtagningspunkter.  
Lokalt vid två punkter i den östra delen vid Stenhöga 1 påträffades högre halter 
(>MKM) av aromater och PAHer. I en punkterna överskrider uppmätta halter 
av PAH-H även nivåer för FA. Vid en punkt påträffades halter av bensen som 
överskrider MKM.  
De mest frekvent förekommande föroreningsämnena är typiska för områden 
med järnvägsverksamhet. Uppmätta halter bekräftar resultat från tidigare 
utförda undersökningar av Trafikverket (2021).  
 
Det bedöms vara sannolikt att det generellt inom hela delområde 1 
förekommer halter i ytlig jord (cirka 0-1/0-2 meter) av primärt metaller och 
PAH:er som överskrider riktvärden för KM. Baserat på resultat från tidigare 
utförda undersökningar bedöms det även sannolikt att det förekommer högre 
halter som överskrider MKM på flera platser.   
 
Det saknas delvis underlag för marken direkt under planerad byggnad (kvarter 
K) inom Skytteholm 2:9 och del av Skytteholm 2:1. Baserat på historisk 
markanvändning bedöms det dock inte föreligga någon särskild risk avseende 
högre föroreningshalter i jord inom detta område jämfört med övriga delar av 
delområde 1. 
 
Uppmätta halter av petroleumkolväten i grundvatten är genomgående låga och 
underskrider SPI:s riktvärden för ångor i byggnader. Bensen har påträffats på 
flera platser i ytlig jord men inte i grundvatten.  
 
PFAS förekommer generellt i grundvatten i området. Uppmätta halter är låga 
till måttliga.  
 
Endast mycket låga halter (spårhalter) av klorerade kolväten detekterades, det 
gäller även för de grundvattenrör som placerades intill den verksamhet inom 
Stenhöga 1 där dessa ämnen sannolikt använts i större skala. Två av 
grundvattenrören placerades i närheten av en ledningsgrav för 
spillvattenledningar från fastigheten vilket bedömdes vara en trolig teoretisk 
spridningsväg för eventuella föroreningar som orsakats av läckage eller spill. 
Baserat på dessa resultat bedöms det sannolikt inte förekomma några 
omfattande föroreningar av klorerade kolväten i grundvatten inom de markytor 
där nya byggnader planeras.  
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Sammanfattningsvis påvisar resultaten från utförda undersökningar en måttlig 
föroreningssituation i ytliga jordlager sett till den planerade markanvändningen 
som utgörs av kontor, gatumark, torgyta m.fl. Kommande anläggningsarbeten 
medför behov av jordschakter inom vilka förorenade massor kommer att 
behöva hanteras. I övrigt föreligger preliminärt åtgärdsbehov lokalt vid de 
platser där höga halter av bland annat PAHer, aromatiska kolväten, bensen och 
bly har påträffats.   

6.2 Delområde 2 
Nära den planerade förskolan (kvarter J) uppmättes halter av PAH-H som 
överskrider nivåer för FA samt riktvärden för MKM avseende PAH-M och 
aromater vid punkten 20IT41. Analyserade prover är uttagna från 0-1,5 meters 
djup under en gräsyta, ingen lukt eller synliga tecken på asfalt eller asfalt grus 
noterades. Ett av proverna (1-1,5) har omanalyserats på laboratoriet för att 
kontrollera att de uppmätta halterna inte var orsakade av ett mätfel. Det går 
med nuvarande kunskapsunderlag från utförd historisk utredning och 
fältundersökning inte att förklara förekomsten av så höga halter i denna punkt. 
Oavsett ursprunget bedöms föroreningen vara mycket lokal baserat på samtliga 
resultat från omkringliggande punkter. Föroreningen ligger utanför 
lekplatsområdet i en slänt med buskage och bedöms inte utgöra en direkt risk 
för människors hälsa eller miljö med nuvarande markanvändning. Upplysning 
om påträffad förorening har lämnats till Miljöskyddsenheten i Solna Stad som 
utreder ärendet separat från planarbetet.  
 
I övrigt påvisar utförda undersökningar halter som överskrider KM av metaller, 
PAH:er och alifater C16-C35, i cirka hälften av provtagningspunkterna. 
Trafikverkets undersökningar (2020) i den östra delen påvisade höga halter av 
PAHer och aromatiska kolväten vid flera punkter. Resultaten indikerar att det 
sannolikt finns eller har funnits beläggning av tjärasfalt i området samt att 
fyllnadsmassorna också innehåller tjärgrus. Trafikverket kommer att 
genomföra förberedande markarbeten vid detta område för 
ledningsomläggningar. Inom dessa arbeten kommer sannolikt en del av 
föroreningarna att åtgärdas. Dock kvarstår en risk för restföroreningar som kan 
komma att behöva hanteras i senare planerings- och projekteringsskeden av 
anläggningar och byggnader som ryms inom detaljplanen.   
 
Uppmätta halter av petroleumkolväten i grundvatten är låga och underskrider 
SPI:s riktvärden för ångor i byggnader. Måttliga halter av PFAS11 uppmättes. 
Inga halter av klorerade kolväten detekterades.  
 
Sammanfattningsvis påvisar nu utförda undersökningar en måttlig 
föroreningssituation i ytliga jordlager sett till den planerade markanvändningen. 
Åtgärdsbehov föreligger lokalt vid den planerade förskolan (kvarter J) där 
föroreningar av PAH:er och aromater påträffades i en punkt. Sannolikt finns 
även ett åtgärdsbehov i den östra delen av området (kvarter G) av de 
restföroreningar av PAHer och aromater som påträffats i Trafikverkets 
undersökningar.  
 
Provtagning av grundvatten har utförts i den östra delen av delområde 2. 
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Försök att installera grundvattenrör utfördes även vid flera punkter i de västra 
och centrala delarna av delområde 2. Punkterna valdes utifrån områdets 
topografi där det bedömdes vara störst chans för större jorddjup och 
grundvatten. Slagsonderingar påvisade troliga bergnivåer cirka 2-4 meter under 
markytan och inga tecken på vatten. Det bedöms troligt att det inom stora 
delar av delområde 2 endast finns grunda jordlager ovan berg och inget 
permanent grundvattenmagasin. Försök till provtagning av grundvatten 
utfördes i ett befintligt grundvattenrör i den västra delen av delområde 2 men 
gick inte att genomföra på grund av torrt rör.  
 
Avseende risken för förekomst av klorerade kolväten från verksamheten inom 
Målaren 2 bedöms denna vara mycket liten. Det provtagna grundvattenröret är 
placerat i den del som topografiskt ligger lägst inom området och i närheten av 
spillvattenledningar som är anslutna till fastigheten. Placeringen bedöms vara 
lämplig för att identifiera eventuella plymhalter av klorerade kolväten i 
grundvatten. Den utökade historiska utredningen av verksamheten påvisade att 
verksamheten nyttjade ett slutet tvättsystem samt var av mindre omfattning 
vilket reducerar risken för att omfattande spill och läckage av kemtvättmedel 
ska ha skett.  

6.3 Delområde 3 
Utförda undersökningar påvisar generellt förekommande halter i jord av 
metaller, PAH:er och av alifater C16-C35 som överskrider KM. Riktvärden för 
MKM avseende PAHer och ett antal metaller överskrids i totalt fyra 
provtagningspunkter. Uppmätta halter överensstämmer väl med resultat från 
Trafikverkets undersökningar (2021).  Inga halter som överskrider KM 
uppmättes vid de två punkterna inom kvarter F där det planeras för en 
förskola.  

Baserat på resultaten från nu och tidigare utförda undersökningar bedöms det 
vara sannolikt att det inom stora delar av delområde 3 förekommer halter av 
metaller och/eller PAH:er som överskrider KM. Det bedöms också vara 
sannolikt att det förekommer halter som överskrider MKM på fler platser än 
vad som nu är känt.  

Inga halter av pesticider detekterades i de två prover som analyserades.  

Uppmätta halter av petroleumkolväten och PFAS11 i grundvatten är 
genomgående låga och underskrider SPI:s riktvärden för ångor i byggnader 
respektive SGIs riktvärden för grundvatten. Inga halter av klorerade kolväten 
detekterades. Försök att installera grundvattenrör i den sydvästra delen av 
delområde 3 utfördes i två punkter. Slagsonderingar påvisade troliga bergdjup 
cirka 3-4 meter under markytan och inga tecken på vatten.  
 
Sammanfattningsvis påvisar nu utförda undersökningar en måttlig 
föroreningssituation i ytliga jordlager sett till den planerade markanvändningen. 
Stora delar området kommer att behöva fyllas ut och höjas med mellan cirka 1-
3 meter. Samtliga kvarter kommer att byggas med garage och innergårdar på 
bjälklag. Den planerade parken i den östra delen anläggs också på en högre 
nivå och på ditlagda jordmassor.  
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Figur 6. Utförda provtagningar av Iterio AB inom delområde 1 (blå linjer) med klassning. Svarta 
konturlinjerna representerar planerade byggnader.  
 

 

Figur 7. Utförda provtagningar av Iterio AB inom delområde 2 och 3 (blå linjer) med klassning. 
Svarta konturlinjerna representerar planerade byggnader. 
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Figur 8. Utförda provtagningar och laboratorieanalyser i grundvatten av Iterio AB inom delområde 
1-3 (blå linjer) med klassning. Svarta konturlinjerna representerar planerade byggnader. 
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7 Slutsatser och rekommendationer  

7.1 Inledning 
Baserat på resultaten från de undersökningar som redogörs för i föreliggande 
rapport bedöms det finnas goda förutsättningar för att genomföra den 
exploatering som planförslaget för detaljplan Mälarbanan innefattar. Uppmätta 
föroreningshalter i jord är i allmänhet låga till måttliga sett till områdets 
verksamhetshistorik. Lokalt förekommer högre halter av primärt PAHer och 
aromatiska kolväten. Påträffade föroreningar förekommer ytligt (cirka 0-2 
meter under markytan), och enklare saneringsmetoder såsom jordschakt 
bedöms vara tillräckligt för att marken inom hela området ska kunna 
lämpliggöras för avsedda ändamål.  
 
Inga förhöjda halter av flyktiga kolväten har påträffats i grundvatten. PFAS 
förekommer i stort sett inom hela detaljplaneområdet i låga till måttliga halter. 
Preliminärt bedöms det inte finnas något åtgärdsbehov avseende föroreningar i 
grundvatten för detaljplanens genomförande. Det går dock inte att liksom 
avseende jord helt utesluta att det lokalt kan förekomma högre halter även i 
grundvatten. Vid eventuell länshållning av grundvatten ska förekomst av 
PFAS-ämnen beaktas.  
 
Mätbara åtgärdsmål rekommenderas att tas fram i senare planeringsskeden och 
bör anpassas efter typ av förorening och planerad markanvändning. Som 
utgångspunkt kan Naturvårdsverkets generella rikvärden för KM och MKM, 
beräknade platsspecifika riktvärden i Naturvårdsverkets beräkningsverktyg, 
PRV, alternativt Stockholms stads storstadsspecifika riktvärden, SSPRV, 
(Stockholms Stad, 2019) användas.  
I tabell 3 redovisas ett förslag till ett ramverk för beslut om mätbara åtgärdsmål 
för de huvudsakliga typerna av planerad markanvändning som ingår i 
planförslaget. Åtgärdsmålen är indelade efter icke-flyktiga och flyktiga ämnen 
då dessa kategorier av ämnen innebär olika exponeringsrisker beroende på vart 
och på vilket djup de påträffas.  
 
Tabell 3. Förslag till ramverk för beslut om mätbara åtgärdsmål.  

 Föreslagna mätbara åtgärdsmål 
Planerad markanvändning Icke-flyktiga ämnen Flyktiga ämnen 
Under bostäder utan garage KM alt. SSPRV KM, PRV-KM alt. SSPRV 
Under bostäder med garage MKM, PRV-MKM alt. SSPRV KM, PRV-KM alt. SSPRV 
Under kontor med och utan 
garage, vägar, gc-banor MKM, PRV-MKM alt. SSPRV 

Parkmark, kvartersmark, 
förskola och förskolegård KM, PRV-KM alt. SSPRV 

 
Applicering av PRV eller SSPRV för att användas som mätbara åtgärdsmål vid 
en framtida efterbehandling ska underbyggas av en riskbedömning och 
godkännas av Miljöskyddsenheten vid Solna Stad.  
 
I nedanstående avsnitt 7.2 redogörs för ett förslag till en generell handlingsplan 
för fortsatta arbeten kring föroreningar i mark och grundvatten. I avsnitt 7.3 – 
7.5 genomgås specifika rekommendationer för delområde 1-3.  
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7.2 Generell handlingsplan för fortsatt arbete  
I samband med framtida planerings- och projekteringsarbeten behöver 
hanteringen av förorenade massor att fortsätta utredas.  
 
Sannolikt kommer enskilda kvarter inom detaljplaneområdet att utvecklas 
etappvis och efterbehandlingsåtgärder anmälas per fastighet/kvarter enligt §28 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
I samband med denna process bör krav ställas på varje enskild aktör att utföra 
avgränsande undersökningar och kompletterande utredningar för att säkerställa 
att inga allvarliga föroreningar har förbisetts, föreslå mätbara åtgärdsmål samt 
identifiera åtgärdsbehov för att säkerställa att dessa uppnås.  
 
En generell handlingsplan kan förslagsvis se ut som följer: 
 

- Framtagande av en riktad provtagningsplan för kompletterande och 
avgränsande undersökningar. Provtagningsplanen ska baseras på 
resultaten från tidigare undersökningar och planerade 
grundläggningsnivåer för att vid behov precisera underlaget avseende 
föroreningar och att provtagningstätheten ska motsvara lämpliga 
enhetsvolymer för den mängd jord som behöver hanteras i 
anläggningsarbeten.  

- Förslag till övergripande och mätbara åtgärdsmål. Vid avsteg från 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och/eller MKM ska 
detta motiveras genom en platsspecifik riskbedömning.  

- Förslag till miljökontrollarbeten under pågående mark- och 
efterbehandlingsarbeten för att säkerställa att uppsatta åtgärdsmål 
efterlevs och att inga allvarliga föroreningar förbises. 

7.3 Delområde 1 
Området är relativt väl undersökt och de högsta föroreningshalterna har 
påträffats inom nuvarande eller tidigare spårområde där merparten av de halter 
som överskrider MKM har uppmätts.  
Planerad markanvändning är kontor, vägar samt andra hårdgjorda ytor, det vill 
säga motsvarande MKM som utgångspunkt.  
Kontorsbyggnader planeras eventuellt med garage vilket är styrande avseende 
behovet av schakter för grundläggning.  
Merparten av övriga planerade ytor är hårdgjorda vilket minskar riskerna för 
exponering från föroreningar i ytliga jordlager och det finns heller ingen annan 
känslig markanvändning i direkt anslutning till området.  
 
Sammantaget rekommenderas att antingen beräkna PRV eller applicera ex. 
SSPRV för att möjliggöra kvarlämnande av föroreningar i ytliga jordlager som 
inte tas bort i tekniska schakter i samband med anläggningsarbeten. Förekomst 
av flyktiga ämnen såsom bensen ska beaktas vid beslut om åtgärdsbehov för att 
reducera risker avseende ånginträngning i kommande byggnader.  
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Konventionell schakt och borttransport är ofta kostsamt, både för exploatör 
och för miljön, och i områden av denna karaktär finns fog för att undersöka 
möjligheten att kvarlämna föroreningar som även överskrider MKM.  
 
Inga kompletterande provtagningar av jord eller grundvatten rekommenderas i 
detta skede.  
 
I ett senare skede, se avsnitt 7.2, bedöms det finnas ett behov av att säkerställa 
att inga högre halter i jord eller grundvatten förekommer i områden som 
endast delvis undersökts i denna utredning, exempelvis under planerad 
kontorsbyggnad inom Skytteholm 2:9 och del av Skytteholm 2:1. Därtill 
rekommenderas att avgränsa och åtgärda förekomst av massor med halter som 
överskrider FA samt förekomst av flyktiga ämnen såsom bensen i ytlig jord.  
 
I byggskede bör systematiska miljökontrollarbeten av jordmassor utföras för 
att dels verifiera resultaten från nu utförda undersökningar samt bekräfta att 
inga allvarliga föroreningar har förbisetts. I industriområden av liknande 
karaktär finns en risk för påträffande av lokala föroreningskällor orsakade av 
spill eller till följd av nu okända punktkällor såsom nedgrävda cisterner, 
oljeavskiljare etc.  

7.4 Delområde 2  
Planerad markanvändning innefattar kontor med och utan garage, vägar, 
kvartersytor, förskola med förskolegård samt bostäder med och utan garage.  
Den planerade markanvändningen inom delområde 2 medför dels omvandling 
av områden som idag karaktäriseras som mindre känsliga (parkering, gång- och 
cykelväg etc.) till känsliga (bostäder, förskola, kvartersmark etc.) samt att 
befintliga känsliga områden (parkmark) bebyggs med kontor och bostäder. 
Beroende på vilken typ av markanvändning (befintlig och planerad), 
grundläggningsdjup och om garage finns eller inte, kommer behovet avseende 
kompletterande undersökningar och eventuella åtgärder att variera.  
 
Vid den planerade förskolan centralt i delområde 2 där föroreningar av PAH:er 
och aromater har påträffats finns ett lokalt åtgärdsbehov. Föroreningen 
bedöms inte utgöra en risk för människor eller miljö idag och inga 
kompletterande undersökningar bedöms vara nödvändiga innan området ska 
tas i anspråk för avsedd exploatering. Föroreningen bör grävas ur till cirka 2 
meters djup och efterföljande utförs kontrollprovtagning i schaktbotten. Innan 
saneringsschakt bör föroreningen avgränsas genom provtagning minst fyra 
punkter kring 20IT41.  
 
Inga kompletterande provtagningar av jord eller grundvatten rekommenderas i 
detta skede.  
 
Baserat på jordlagerförhållanden, topografi och att garage föreslås under  
bostadshusen (kvarter F) förutsätts att det kommer krävas relativt omfattande 
jordschakt för grundläggning.  
Kompletterande provtagningar i ett senare skede rekommenderas för att 
verifiera resultaten från nu och tidigare utförda undersökningar, att säkerställa 
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att inga potentiellt miljö- och hälsovådliga föroreningshalter kvarlämnas samt 
att utgöra underlag för masshantering.  
Kompletterande provtagningar rekommenderas även i områdets östra del för 
att verifiera att inga restföroreningar har kvarlämnats efter Trafikverkets 
arbeten med ledningsomläggningar.  
Provtagningen utförs sannolikt enklast och mest effektivt i samband med 
förberedande markarbeten för grundläggning då Mälarbanans arbeten med 
överdäckning förväntas vara under arbete eller avslutade. Idag finns stora 
hinder avseende undersökningar grundat närhet till Mälarbanan, begränsade 
tillgängliga ytor samt ledningar.  

7.5 Delområde 3 
Den planerade markanvändningen inom delområde 3 medför i stort att 
grönområden av varierande karaktär samt vägytor omvandlas till ett bostads- 
och kontorsområde med lokalgator, kvartersytor och parkmark.  
Alla kontor och bostäder planeras med garage vilket kan medföra jordschakt 
för grundläggning. Planerade innergårdar och förskola med förskolegård 
förläggs ovan garage, dvs. på bjälklag och ditlagd jord.  
 
Dock kommer markytan generellt att behöva höjas med mellan 1-3 meter för 
att möta nivåerna det nya tunneltaket vilket eventuellt innebär att 
grundläggningsnivåerna hamnar i nivå eller över befintliga markytor.  
 
Beroende på vilken typ av markanvändning (befintlig och planerad), 
grundläggningsdjup och om garage finns eller inte, kommer behovet avseende 
kompletterande undersökningar och eventuella åtgärder att variera.  
 
Inga kompletterande undersökningar av jord och grundvatten rekommenderas 
i detta skede.  
 
I ett senare skede bör kompletterande provtagningar av jord utföras inom hela 
delområde 3. Provtagningarna bör fokuseras kring de områden med högst 
känslighet avseende planerad markanvändning såsom under bostadskvarter F 
med förskola, övriga bostadskvarter och inom park- och kvartersytor samt 
inom de områden där de största behoven av schakt för grundläggning 
förväntas.  
Syftet med kompletterande provtagning bör då vara att verifiera resultaten från 
nu och tidigare utförda undersökningar, att säkerställa att inga potentiellt miljö- 
och hälsofarliga föroreningshalter kvarlämnas samt att utgöra underlag för 
masshantering.  
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Mälarbanans utbyggnad genom Solna innebär att befintliga två spår kompletteras med 
ytterligare två spår. Ungefär hälften av Mälarbanans sträckning genom kommunen kommer att 
förläggas i tråg respektive tunnel. Resterande del kommer att vara kvar i ytläge motsvarande 
dagens utförande.  

I samband med planering för utbyggnaden av Mälarbanan har Solna stad påbörjat ett 
planarbete som innebär ny markanvändning i anslutning till delar av Mälarbanan. 
Exploateringen omfattar bland annat bostäder, kontor, parker, torg, lokalgator och gång- och 
cykelvägar. Ny bebyggelse planeras i huvudsak utmed den del av Mälarbanan som planeras att 
tunnlas in. Ingen ny bebyggelse planeras dock direkt ovanpå själva intunnlingen, en 
byggnadskropp planeras dock ”hänga” över intunnlingen mellan två andra byggnader. Även 
utmed planområdets mest västligaste del planeras ny bebyggelse. Utmed den östligaste delen 
omfattar planområdet huvudsakligen själva spårområdet, ingen ny bebyggelse planeras i 
denna del. 

Mälarbanan trafikeras av både person- och godstransporter, däribland farligt gods. 
Järnvägstrafiken kan vid en olycka medföra påverkan på omgivningen och risker kopplade till  
trafiken behöver därför beaktas i planprocessen. Mellan den västra och mellersta delen av 
planområdet går Huvudstaleden och Frösundaleden . Vägarna är klassade som sekundära 
transportleder för farligt gods, vilket innebär att även dessa måste beaktas avseende möjliga 
olycksrisker.  

Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att 
utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för 
samt i förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. 
Riskanalysen ska utgöra underlag för den nya detaljplanen. 

I genomförd riskanalys har en kartläggning gjorts av antalet transporter med farligt gods på 
Mälarbanan respektive Frösundaleden/Huvudstaleden. En kvalitativ analys av möjliga olyckor 
kopplade till dessa transporter samt riskkällorna i övrigt har genomförts. För de olycksrisker 
som bedömts ha en betydande påverkan på risknivån inom planområdet har en fördjupad 
analys genomförts. Denna omfattar beräkningar av frekvens för, och konsekvenser av, 
respektive olycksrisk. Beräkningarna har sammanställts i form av individrisk och samhällsrisk. 
Den fördjupade analysen har genomförts med hänsyn tagen till en prognostiserad 
trafiksituation år 2040.  

Resultatet av riskanalysen har värderats utifrån Länsstyrelsen i Stockholms läns riktlinjer 
gällande riskhänsyn vid ny bebyggelse. Analysen visar att individrisken utmed studerade 
riskkällor är acceptabel men att samhällsrisknivån delvis ligger inom ALARP. En 
känslighetsanalys har genomförts där andel farligt gods, antal godståg samt persontätheten 
inom området varierats för att se hur risknivån påverkas. Slutsatsen av känslighetsanalysen är 
att genomförda beräkningar och antaganden är robusta och att resultatet därför kan anses 
utgöra en bra grund för beslut om risknivån inom planområdet kan accepteras eller ej. 

Risknivån inom området är så hög att säkerhetshöjande åtgärder ska tillämpas. Omfattningen 
av åtgärder är dock inte självklar. En avvägning ska göras mellan respektive åtgärds 
riskreducerande effekt och dess påverkan på projektet avseende bland annat begränsning av 
funktion och utförande samt kostnad. Att införa åtgärder för åtgärdens skull skapar inget 
mervärde när det gäller att hantera aktuella risker och är inte förenligt med gällande 
lagstiftning. 



 

Uppdragsnamn:   Mälarbanan, överdäckning Solna   Datum:   2022-06-16   Uppdragsnummer   500654   Sida:   4 av 55 

 

Med syfte att hantera identifierade risker och sänka risknivån inom området har ett antal 
riskreducerande åtgärder studerats. De åtgärder som har ansetts vara rimliga och nödvändiga 
att genomföra redovisas nedan. 

Mälarbanan 

- Ytor inom 20 meter från Mälarbanans tråg eller 20 meter från tunnelmynning ska 
utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

- Ny bebyggelse som inrymmer stadigvarande vistelse bör inte uppföras närmare närmaste 
spårmitt i ytläge än 20 meter. 

- Ytor ovanpå överdäckningen bör utföras så att de inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse. Gångvägar, cykelvägar, parkmark och liknande kan uppföras på dessa ytor. 
Utegym, lekplatser och liknande bör inte placeras ovanpå överdäckningen. 

- För ny kontorsbebyggelse inom 30 meter samt för ny bostadsbebyggelse inom 50 meter 
från Mälarbanans tråg eller tunnelmynning gäller följande: 

o Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone 
en utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen. 

o Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en 
trygg sida, d.v.s. bort från Mälarbanan alternativt på byggnadernas tak. 

o Fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i obrännbart material 
alternativt med konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30. 

o Fönster i fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i lägst 
brandteknisk klass EW 30. Fönster tillåts vara öppningsbara. 

- Avseende närhet mellan planerad bebyggelse och teknikhus vid den östra 
tunnelmynningen ska en av nedanstående åtgärder vidtas: 

o Skyddsavstånd på 8 meter ska tillämpas. 

o Planerad byggnad inom 8 meter utförs i brandteknisk klass EI60 (gäller 
fasaddelar inkl fönster). 

o Planerad byggnad samt teknikhus utförs i brandteknisk klass EI30 (gäller 
fasaddelar och fönster inom 8 meter). 

Frösundaleden/Huvudstaleden 

- Ytor inom 15 meter mellan ny bebyggelse och närmaste vägkant bör utformas så att de 
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

- Ny bebyggelse som inrymmer stadigvarande vistelse bör inte uppföras närmare närmaste 
vägkant än 15 meter (kontor) respektive 20 meter (bostäder). 

- För ny bostadsbebyggelse inom 30 meter från Frösundaleden/Huvudstaleden gäller 
följande: 

o Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone 
en utrymningsväg som mynnar bort från vägen. 

o Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en 
trygg sida, d.v.s. bort från Frösundaleden alternativt på byggnadernas tak. 
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Åtgärder avseende utrymning och räddningstjänstens insatsmöjlighet 

• Detaljplanen får inte medföra begränsningar av de ytor för uppställning av 
räddningstjänstens fordon som anges i järnvägsplanen för Mälarbanan. 

• I anslutning till ytor för uppställning måste utrymme för trappa ner till spår möjliggöras 
inom aktuell detaljplan.  

• Väg fram till yta för uppställning behöver säkerställas men inte nödvändigtvis inom 
aktuell detaljplan. 
Väg fram till yta är säkerställdgenom allmän plats i aktuell detaljplan samt i 
anslutande detaljplaner. 

Observera att åtgärderna endast utgör ett förslag och att det är upp till kommunen/projektet 
att ta beslut om åtgärder. De åtgärder som man beslutar om ska sedan formuleras som 
planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och bygglagen (2010:900). 

Förutsatt att redovisade åtgärder genomförs är bedömningen att risknivån inom området blir 
så låg att föreslagen markanvändning kan accepteras med hänsyn till studerade risker. 
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Mälarbanans utbyggnad genom Solna innebär att befintliga två spår kompletteras med 
ytterligare två spår. Ungefär hälften av Mälarbanans sträckning genom kommunen kommer att 
förläggas i tråg respektive tunnel. Resterande del kommer att vara kvar i ytläge motsvarande 
dagens utförande.  

I samband med planering för utbyggnaden av Mälarbanan har Solna stad påbörjat ett 
planarbete som innebär ny markanvändning i anslutning till delar av Mälarbanan. 
Exploateringen omfattar bland annat bostäder, kontor, parker, torg, lokalgator och gång- och 
cykelvägar. Ny bebyggelse planeras i huvudsak utmed den del av Mälarbanan som planeras att 
intunnlas. Ingen ny bebyggelse planeras dock ovanpå själva intunnlingen. Även utmed 
planområdets västra del planeras ny bebyggelse. Utmed planområdets östra del omfattar 
planområdet huvudsakligen samma område som järnvägsplanen, dvs. själva spårområdet. 

Mälarbanan trafikeras av både person- och godstransporter, däribland farligt gods. 
Järnvägstrafiken kan vid en olycka medföra påverkan mot omgivningen och risker kopplade till  
trafiken behöver därför beaktas i planprocessen. I den västra delen av planområdet korsar 
Frösundaleden planområdet. Vägen är klassad som en sekundär transportled för farligt gods, 
vilket innebär att även denna måste beaktas avseende möjliga olycksrisker.  

I Plan- och Bygglagen (2010:900) anges att människors hälsa och säkerhet ska beaktas. 
Länsstyrelsen i Stockholms län har gjort en tolkning av hur detta ska bevakas vid ny bebyggelse 
i anslutning till infrastruktur. Länsstyrelsens rekommendation är att man inom 150 meter från 
en riskkälla ska beakta möjliga risker från den i planarbetet och att ny bostadsbebyggelse inte 
bör uppföras närmare än 50 meter från järnväg. 

 
Syftet med riskanalysen är att säkerställa att planförslaget uppfyller kraven avseende 
människors hälsa och säkerhet i Plan- och bygglagen samt Miljöbalken samt att utgöra 
underlag för beslut avseende eventuella åtgärder för att reducera studerade risker. 

 
Analysen omfattar endast plötsliga, oväntade och oplanerade händelser med akuta 
konsekvenser för liv och hälsa för människor som vistas inom det studerade området. I 
analysen har hänsyn inte tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller, 
elektromagnetiska fält eller miljöfarliga utsläpp. 

Trafikverket har genomfört en analys av möjliga risker kopplade till Mälarbanans utbyggnad 
mellan Huvudsta och Duvbo i samband med arbetet med järnvägsplanen för sträckan /9/. I 
denna förutsätts antagna detaljplaner utmed sträckan vara genomförda, men andra icke 
planlagda stadsutvecklingsprojekt är inte inkluderade. Det innebär bland annat att det 
studerade planförslagets markanvändning inte har studerats i Trafikverkets analys av 
olycksrisker. I analysen har överdäckning och intunnling av spåren genom Sundbyberg och 
Solna studerats dock utan ny tillkommande bebyggelse i anslutning till överdäckning och 
intunnling.  

För analys och värdering av Mälarbanans utbyggnad och dess påverkan på risknivån i 
byggskedet samt påverkan på resenärer i  driftskedet hänvisas till Trafikverkets riskanalys. 
Eventuella effekter av Solna stads planförslags påverkan på resenärernas säkerhet inkluderas i 
denna riskanalys. 
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I denna analys studeras två alternativ för markanvändning på platsen. Dessa är: 

• Nollalternativ  
Nollalternativet omfattar ett framtida prognosår 2040 men utan att planförslaget 
har genomförts. Andra nu planerade och beslutade förändringar inom och i 
angränsning till planområdet förutsätts dock skett, t.ex. utbyggnaden av 
Mälarbanan inklusive intunnling på sträckan genom Solna.  

 

• Planförslag 
Planförslaget omfattar prognosår 2040 med ett genomförande av planen 
tillsammans med att planerade och beslutade förändringar i närområdet 
genomförs inklusive den planerade utbyggnaden av Mälarbanan. 

 

 
Riskanalysen omfattas av Brandskyddslagets kvalitetsledningssystem som innebär att en annan 
konsult i företaget har genomfört en övergripande granskning av rimligheten i de bedömningar 
som gjorts och de slutsatser som dragits (internkontroll). Namn på interkontrollanten som 
bekräftar kontrollen redovisas på sidan 2. 

 

 
Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser skall utföras. Enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
boendes och övrigas hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med hänsyn till behovet 
av skydd mot uppkomst av olika olyckor. Översiktsplaner skall redovisa riskfaktorer och till 
detaljplaner ska vid behov en miljökonsekvensbeskrivning tas fram som redovisar påverkan på 
bland annat hälsa. Utförande av miljökonsekvensbeskrivning regleras i Miljöbalken (1998:808). 

Länsstyrelsen i Stockholms Län har tagit fram riktlinjer för hur risker från transporter med 
farligt gods på väg och järnväg ska hanteras vid exploatering av ny bebyggelse /1/. Syftet med 
riktlinjerna är att ge vägledning och underlätta hanteringen av riskfrågor. Länsstyrelsen anser 
att möjliga risker ska studeras vid exploatering närmare än 150 meter från en riskkälla. I vilken 
utsträckning och på vilket sätt riskerna ska beaktas beror på hur riskbilden ser ut för det 
aktuella planförslaget. 

I riktlinjerna presenterar Länsstyrelsen skyddsavstånd till olika verksamheter. Dessa 
rekommendationer redovisas i figur 1.1. 



 

Uppdragsnamn:   Mälarbanan, överdäckning Solna   Datum:   2022-06-16   Uppdragsnummer   500654   Sida:   10 av 55 

 

 

 

Figur 1.1. Rekommenderade skyddsavstånd till olika typer av markanvändning /1/. 

Avstånden i figuren mäts från närmaste vägkant respektive närmaste spårmitt. 

Länsstyrelsen anger i sina riktlinjer generellt att skyddsavstånd är att föredra framför andra 
skyddsåtgärder. Vid korta avstånd lägger Länsstyrelsen större vikt vid konsekvensen av en 
olycka än frekvensen av olyckan.  

För ny bebyggelse inom redovisade skyddsavstånd behöver en riskutredning göras som 
undersöker om planförslaget är lämpligt och vilka eventuella skyddsåtgärder som behövs. 

Intill primära transportleder för farligt gods rekommenderas ett skyddsavstånd på minst 25 
meter. Åtgärder ska åtminstone vidtas inom 30 meter från vägen. 

Rekommendationen är även, vid sekundära transportleder, att 25 meter ska lämnas 
bebyggelsefritt. Avsteg kan dock vara möjligt i särskilda fall. Det gäller i så fall de fall där det 
går få transporter och/eller de olyckor som kan inträffa endast kan få allvarliga konsekvenser 
inom ett kort avstånd. Då kan bebyggelse eventuellt placeras så nära som 15 meter. 
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I en rapport från 2012 som Länsstyrelsen i Stockholms län låtit göra /2/ redovisas en 
sammanställning av kunskapsläget kring överdäckningar. Slutsatsen av sammanställningen är 
bland annat att det råder en samsyn kring att en stor nytta med en överdäckning är att den 
möjliggör exploatering av markområden som annars inte skulle kunna bebyggas. En annan 
slutsats är att lagstiftning och regelverk inte är anpassade till överdäckningar samt att praxis 
saknas. Enligt flera av de som intervjuades för Länsstyrelsens kunskapsöversyn går det att 
konstruera lösningar för att eliminera eller minimera de nackdelar som en överdäckning 
medför. De anser även att diskussionen snarare handlar om samhällets prioritering av resurser. 

I diskussioner kring risk- och säkerhetsfrågor lyftes tre punkter som till stor del ansågs hänga 
samman:  

• Används trafikleden för farligt gods? 

• Vad ska ytan på överdäckningen användas till? 

• Hur lång är överdäckningen? 

Vid en kortare överdäckning är frågan om farligt gods inte lika avgörande på grund av att 
utrymning av en kortare tunnel, jämfört med en längre tunnel, är lättare att genomföra samt 
att området under överdäckningen som påverkas då också är mindre och antalet människor 
och skyddsobjekt som kan påverkas därför är färre. Om överdäckningen ska bebyggas med 
hus, är kraven på konstruktionen större. Närmiljön påverkas även av utformning och 
bebyggelse vid tunnelmynningarna. 

Kunskapsöversikten utgör just en sammanställning av kunskap inom området och ger ingen 
vägledning i hur riskfrågan ska hanteras vid en överdäckning. Eventuella slutsatser kring 
relevanta skyddsavstånd i kunskapsöversikten utgör därför inget styrande dokument för 
riskanalysen. Sammanfattningen av kunskapsöversikten i detta avsnitt görs främst med syfte 
att redovisa vad som har gjorts inom området och att inga tydliga riktlinjer finns för bebyggelse 
ovanpå överdäckningar. 

 
TDOK 2015:0340 /3/ ett styrande dokument som anger inriktning för området bro och tunnel 
och som ska tillämpas internt i Trafikverket. Syftet med de övergripande kraven i TDOK är att 
säkerställa ett gemensamt, ändamålsenligt och effektivt kravställande på Trafikverkets 
anläggningar. Kraven är formulerade med syftet att uppfylla såväl långsiktiga trafikbehov som 
långsiktiga samhällsbehov. 

Dokumentet anger övergripande krav vid anläggningsstyrning för broar och tunnlar samt för 
broliknande konstruktioner. I dokumentet berörs även övergripande krav för överdäckningar. 
Med överdäckning avses i dokumentet en tunnel eller en bro, vars huvudsakliga uppgift är att 
göra det möjligt att uppföra byggnader etc. ovanför trafikleden. 

I dokumentet anges följande krav som berör överdäckningar: 

• Överdäckningar ska vara utformade så att risker för ovanförliggande och intilliggande 
bebyggelse inte är större än för bebyggelse intill motsvarande trafikled i ytläge. 
(5.1.12) 

• Överdäckningar ska vara utformade så att olyckor vid ovanförliggande och intilliggande 
bebyggelse inte orsakar allvarlig trafikstörning eller skada i tunneln eller under bron. 
(6.1.8) 
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Verifiering av kraven ovan redovisas i ett separat dokument /4/ och behandlas därför ej vidare 
i denna riskanalys. 

 

 
Riskanalyser utgår generellt från underlag och metoder som innefattar osäkerheter. Dessa kan 
bland annat beröra antalet transporter av farligt gods, fördelningen mellan de olika farligt 
godsklasserna, konsekvenser av olyckor samt persontätheter.  

Överlag görs konservativa bedömningar för att hantera osäkerheter i underlag och metoder. 
Ytterligare hantering av osäkerheterna kan dock vara nödvändigt och då främst i en eventuell 
fördjupad analys. En osäkerhetsanalys kan exempelvis omfatta följande delar: 

- Ändrat antal transporter med farligt gods 

- Förändrad fördelning mellan olika farligt godsklasser 

- Ökat personantal 

Vilka parametrar som ska studeras i känslighetsanalysen bestäms i den fördjupade analysen. 
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I samband med Mälarbanan utbyggnad från två till fyra spår genom Solna (se vidare avsnitt 
3.3.2) kommer en ny pendeltågsstation byggas i Huvudsta. Samtidigt intunnlas delar av 
järnvägen, mellan Frösundaleden och Nybodagatan. Till följd av detta frigörs ytor nära spåret 
som kan användas för att knyta ihop områden söder och norr om järnvägen samtidigt som 
störningarna från järnvägen minskar.  

Solna stad har träffat en överenskommelse med Trafikverket som bland annat omfattar 
följande /5/: 

• En ny pendeltågsstation i Huvudsta 

• Intunnling av spårområdet mellan Frösundaleden och Nybodagatan 

• Intunnlingen eliminerar den barriär som järnvägen idag utgör och frigör ytor för till 
exempel bostäder, gator, cykelvägar och mötesplatser 

• Stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm länkas samman 

Det aktuella planområdet sträcker sig utmed Mälarbanan från kommungränsen mot 
Sundbyberg vid Ekensbergsvägen/Tvärbanan i väster (se figur 2.1) till Tomteboda bangård i 
öster. Merparten av planområdet, framförallt i den östra delen omfattar endast spårområdet. 
Utmed den västra delen planeras ny bebyggelse inom Solna business park, söder om järnvägen 
samt i västra Huvudsta se vidare avsnitt 2.2. 

Området kring Mälarbanan upptas i den västra delen av tät bebyggelse bestående framförallt 
av kontor och handel. Utmed den mittersta delen är bebyggelsen glesare och består 
framförallt av flerbostadshus. Utmed den östligaste delen av planområdet består omgivningen 
mestadels av naturmark och infrastruktur. I figur 2.1 redovisas en övergripande karta över 
nuvarande markanvändning.   

 

Figur 2.1. Karta över Mälarbanans sträckning genom Solna inklusive den närmaste omgivningen. 
Ungefärlig del av Mälarbanan som ingår i planområdet är rödmarkerad. (källa: eniro.se). 
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Den föreslagna exploateringen inom planområdet varierar stort mellan olika delar av 
planområdet. I beskrivningen nedan och i beräkningarna (se bilaga B) har därför en uppdelning 
av planområdet i tre olika delområden gjorts; delområde väst, mitt och öst (se figur 2.2-2.3). 
Dessa beskrivs var för sig nedan. 

 
Delområdet omfattar den del av planområdet som ligger mellan Ekenbergsbron i väster och 
Frösundaleden i öster. Utmed denna delsträcka kommer Mälarbanan förläggas i ett tråg 2-8 
meter lägre än omgivande markområden. Planområdet omfattar förutom spårområdet även 
ett område direkt öster om Ekenbergsbron, norr om Mälarbanan samt ytor närmast 
spårområdet söder om detta, se figur 2.2.  

Ny bebyggelse och ändrad markanvändning planeras inom det område som ligger invid 
Ekenbergsbron samt den del som ligger direkt väster om Frösundaleden. Inom dessa områden 
finns idag oexploaterade områden och järnvägsmark. Det norra området ligger direkt söder om 
Arvid Nordqvists kafferosteri. Denna del av planområdet omfattar en ny kontorsbyggnad, ytor 
för infrastruktur samt en eventuell parkering under Tvärbanans bro. Det södra området 
omfattar tre kontorsbyggnader i 3 till 10 våningar även med parkerings- och 
centrumfunktioner. 

I höjd med den planerade norra kontorsbyggnaden kommer den södra entrén till Sundbybergs 
nya pendeltågsstation finnas. 

Ny bebyggelse planeras inte närmare än 20 meter från närmaste framtida spår på Mälarbanan. 

 

Figur 2.2. Situationsplan delområde Väst. 
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Det andra delområdet omfattar området mellan Frösundaleden och den framtida stationen i 
Huvudsta strax väster om Oskarsrogatan, se figur 2.3. Genom denna del kommer Mälarbanan 
intunnlas genom nästan hela området. Endast den mest ostliga delen precis innan stationen 
planeras i ytläge.  

Utmed den del av järnvägen som kommer att intunnlas planeras en relativt tät stadsstruktur 
med huvudsaklig markanvändning i form av  bostäder i 6-7 våningar med enstaka punkthus i 
10-12 våningar. Närmast Frösundaleden planeras kontor med parkerings- och 
centrumfunktioner i 6-7 våningar. Utmed Huvudstaleden planeras kontor och bostäder. Inom 
området planeras även två förskolor.  

Ingen bebyggelse planeras direkt ovanpå intunnlingen. I den östra delen planeras byggnader 
på vardera sidan om intunnlingen. Dessa binds samman med en sammanlänkande 
byggnadskropp i tre våningar (totalt ca 1 800 kvm). Länkbyggnaden överbryggar intunnlingen 
ca två våningar ovan mark. Bärande konstruktionsdelar är fristående från intunnlingens 
konstruktion.  Byggnaderna kommer att innehålla bostäder  

Ovanpå intunnlingen planeras kommunikationsytor och lokal infrastruktur. Ingen 
stadigvarande vistelse i form av exempelvis lekplatser eller uteserveringar, planeras ovanpå 
överdäckningen. Kommunikationsstråk ses normalt inte som en funktion som lockar människor 
att vistas stadigvarande på platsen. De som nyttjar dessa funktioner är i rörelse, kan snabbt 
uppfatta fara och det finns goda möjligheter att ta sig bort från området. Ingen yta ovanpå 
intunnlingen kommer att utformas på ett sådant sätt att människor lockas att vistas där en 
längre tid. 

Ingen bebyggelse planeras utmed den del av Mälarbanan som ligger i ytläge. 

Bebyggelse planeras som minst ca 15 meter från Frösundaleden/Huvudstaleden och 20 meter 
från tunnelmynningar. 
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Figur 2.3. Situationsplan delområde Mitt. 

 
Den mest ostliga delen av planområdet sträcker sig från Huvudsta station till Tomteboda. 
Planområdet omfattar i denna del endast Mälarbanans spårområde (se figur 2.4). Ingen ny 
bebyggelse eller markanvändning planeras inom denna del av planområdet. 

 

Figur 2.4. Situationsplan delområde Öst. 
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I tabell 2.1 sammanfattas bebyggelse inom planområdet. 

Tabell 2.1. Planerad markanvändning inom planområdet (exklusive järnväg). 

Delområde 
Befintlig 

markanvändning 
Planerad 

markanvändning 

Avstånd till stadigvarande 
vistelse 

Frösundaleden/Huvudstaleden 
(m) 

Avstånd till 
stadigvarande 

vistelse 
Mälarbanan (m) 

Väst 

Infrastruktur och 
naturmark norr om jvg. 
Järnvägsområde söder 

om jvg. 

Kontor vid 
Ekenbergsbron norr om 

jvg. Kontor vid 
Frösundaleden söder om 

jvg. 

110 20 

Mitt  
Naturmark och 
infrastruktur. 

Bostäder, kontor, 
förskolor och parkmark. 

15 
20 

(tunnelmynning) 

Öst  Järnväg Järnväg 
Ingen stadigvarande vistelse 

planeras. 

Ingen 
stadigvarande 

vistelse planeras. 

 

I bilaga B redovisas volymer av planerad och befintlig bebyggelse inom planområdet och 
kringliggande områden. 

 
Väster om Frösundaleden planeras för den fortsatta utbyggnaden av Mälarbanan samt en 
förtätning och delvis omvandling av bebyggelsen inom Solna Business Park.  

Vid Polhemsgatan i Huvudsta , ca 100 meter söder om Mälarbanan och aktuellt planområde 
planeras nyproduktion av 80-100 hyresrätter.  

Inget av ovanstående projekt innebär att ytterligare riskkällor tillkommer. Deras påverkan på 
risknivån inom planområdet bedöms därmed vara försumbara. 

Den planerade utbyggnaden av Mälarbanan inom planområdet kommer att innebära en 
påverkan på risknivån, både minskad och ökad . Minskad påverkan där Mälarbanan går i 
tunnel, ökad påverkan där spåret byggs ut och på så sätt hamnar närmare befintlig bebyggelse. 
Det senare gäller framförallt genom Solna Business Park där befintlig bebyggelse ligger utanför 
det studerade planområdet.  

Se avsnitt 3.3.2 för beskrivning av Mälarbanans utbyggnad. 

 

 
Inledningsvis görs en inventering av riskkällor i anslutning till det studerade området. 
Riskinventeringen omfattar de riskkällor (transportleder för farligt gods, järnvägar, 
verksamheter som hanterar farligt gods m m) som kan innebära plötsliga och oväntade 
olyckshändelser med konsekvens för det aktuella området.  

Inventeringen fokuserar på de riskkällor som ligger på ett sådant avstånd att Länsstyrelsens 
riktlinjer anger att de ska beaktas eller om de utgör en farlig verksamhet som bedöms kunna 
påverka risknivån inom planområdet. 
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För de aktuella riskkällorna görs en beskrivning av verksamheten samt en inventering av 
hantering och/eller transport av farliga ämnen. Inventeringen utgör grunden för den fortsatta 
analysen.  

 
Resultatet av riskinventeringen redovisas i tabell 3.1. 

Tabell 3.1. Inventering av riskkällor i planområdets närhet. 

Riskkälla Minsta avstånd till 
planområdets gräns (m) 

Kommentar 

Mälarbanan 0 Mälarbanan går genom planområdet. 

Frösundaleden 
Huvudstaleden 

0 Sekundär transportled för farligt gods. Korsar 
planområdet. Öster om delområde Mitt ansluter 
Huvudstaleden till Frösundaleden. Även 
Huvudstaleden är klassad som en transportled för 
farligt gods. 

Tvärbanan 0-10 Går utmed planområdets västra gräns. 

Bensinstation >200 Närmaste bensinstation ligger över 200 meter från 
planområdet. Någon risk för påverkan vid en olycka 
föreligger inte.  

Arvid Nordqvist 25-30 Rostning och lagring av kaffe, import av vin och 
livsmedel. Hanterar biogas. 

Farlig verksamhet >500 Solnaverket ligger över 500 m från planområdet. 
Avståndet är så stort att det inte påverkar risknivån 
inom området. Solnaverket kommer därför inte att 
studeras vidare. 

Trafikverkets 
teknikhus 

< 5 Teknikhus i anslutning till den östra 
tunnelmynningen. 

 

Utifrån genomförd riskinventering kommer nedanstående riskkällor att studeras vidare. En 
beskrivning av dessa görs i följande avsnitt: 

- Mälarbanan 

- Frösundaleden/Huvudstaleden 

- Tvärbanan 

- Arvid Nordqvist kafferosteri 

- Trafikverkets teknikhus 

Utöver ovan redovisade riskobjekt kan även en eventuell parkering under Tvärbanan utgöra en 
risk mot resenärer och brokonstruktion. En eventuell parkering måste därför även utredas 
avseende möjlig riskpåverkan mot omgivningen. 
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Farligt gods är en vara eller ett ämne med sådana kemiska eller fysikaliska egenskaper att de i 
sig själv eller kontakt med andra ämnen, t.ex. luft eller vatten, kan orsaka skada på människor, 
djur och miljö eller påverka transportmedlets säkra framförande. Farligt gods delas in i klasser 
(riskkategorier) utefter de egenskaper ämnet har. De olika ämnesklasserna delas i sin tur in i 
underklasser. 

I Tabell 3.2 redovisas de olika klasserna samt typ av ämnen. 

Tabell 3.2. Farligt gods indelat i olika klasser enligt ADR-S/RID-S /6, 7/. 

Klass Ämne Beskrivning 

1 Explosiva ämnen Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut, fyrverkerier etc. 

2 Gaser 

2.1. Brandfarliga gaser (acetylen, gasol etc.) 

2.2. Icke brandfarliga, icke giftiga gaser (kväve, argon etc.) 

2.3. Giftiga gaser (klor, ammoniak, svaveldioxid etc.) 

3 Brandfarliga vätskor 
Bensin, etanol, diesel- och eldningsoljor, lösningsmedel och 
industrikemikalier etc. 

4 Brandfarliga fasta ämnen m.m. Kiseljärn (metallpulver), karbid, vit fosfor etc. 

5 
Oxiderande ämnen och organiska 
peroxider 

Natriumklorat, väteperoxider, kaliumklorat etc. 

6 Giftiga ämnen 
Arsenik, bly- och kvicksilversalter, cyanider, 
bekämpningsmedel etc. 

7 Radioaktiva ämnen 
Medicinska preparat. Transporteras vanligen i mycket små 
mängder. 

8 Frätande ämnen 
Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, natrium, kaliumhydroxid 
(lut) etc. 

9 Övriga farliga ämnen Gödningsämnen, asbest etc. 

 

 

Mälarbanan är den järnvägssträcka som går från Stockholm C via Västerås till Hovsta norr om 
Örebro. Banans sträckning är norr om Mälaren. Mälarbanans sträckning genom Solna och 
Sundbyberg ligger i direkt anslutning till planområdets sydvästra gräns. 

Banan består på den aktuella sträckan idag av två genomgående spår samt två utanförliggande 
industri-/stickspår i den västra delen av planområdet, ett på vardera sidan om huvudspåren. 
Utmed den studerade sträckan ligger spåren både högre och lägre samt i nivå med omgivande 
områden i nuläget. 

I tabell 3.2 redovisas trafikflödet på sträckan 2010 och 2040. Trafikflödet 2040 utgör 
kapacitetstak på den utbyggda banan /8/. 
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Tabell 3.2. Antal tåg per dygn på aktuell del av Mälarbanan /9/. 

Tågtyp 2010 2040 

Pendeltåg 160 264 

Regionaltåg/fjärrtåg 50 114 

Godståg 10 10 

Totalt 220 388 

 

Trafikverket planerar att bygga ut Mälarbanan på sträckan Tomteboda-Kalhäll genom att öka 
antalet spår från två till fyra. Järnvägsplanen för sträckan Huvudsta-Duvbo /10/ var ute på 
samråd 2017. På den utbyggda banan kommer pendeltågen att gå på de inre spåren och 
regional-, fjärr- och godståg gå på de yttre spåren. I projektet ingår även att bygga tre nya 
pendeltågsstationer, bland annat ska den befintliga stationen i Sundbyberg byggas om och en 
ny station i Huvudsta uppföras. 

Mälarbanans sträckning genom planområdet kommer att gå i tråg mellan Ekensbergsvägen 
och Frösundaleden, i tunnel mellan Frösundaleden och Oskarsrogatan och därefter i ytläge 
fram till Tomteboda.  

I trågdelen förläggs de nya spåren inom befintligt spårområde. Genom intunnlingen kommer 
spåren att förläggas inom befintligt spårområde förutom en del mellan Framnäsbacken och 
Nybodagatan där de förläggs lite söder om befintliga spår.  Markspåren förläggs vid Huvudsta 
station lite norr om befintliga spår men ligger i övrigt i stort inom befintligt spårområde.  

Järnvägsplanen för den planerade utbyggnaden omfattar även en riskanalys där risker med 
järnvägstrafiken studeras avseende påverkan mot både omgivning och resenärer under 
byggskedet respektive driftskedet /9/. I riskanalysen har bebyggelsen för prognosåret 
förutsatts utgöras av befintlig bebyggelse samt antagna detaljplaner. Planerad men ej 
detaljplanelagd stadsutveckling har inte beaktats. Framtida markanvändning inom aktuellt 
planområde har således inte beaktats.  

På Mälarbanan sker transporter av farligt gods. Enligt järnvägsplanen /9/ var andelen farligt 
gods generellt lägre än det nationella snittet på 5 % under perioden 2008-2016 och mängden 
transporterat gods var inte betydande på aktuell del av Mälarbanan. En avvikelse från 
statistiken var 2014 då andelen farligt gods nästan utgjorde 5 % av all godstrafik på den 
aktuella sträckan. Det beror på en kraftig ökning av antalet transporter med brännbara 
vätskor. Ökningen omfattade dock enbart 2014 och inte efterföljande år. 

Statistiken avseende farligt gods som har legat till grund för järnvägsplanen är konfidentiell 
och redovisas därför inte i järnvägsplanen. Som underlag till beräkningarna har därför underlag 
avseende farligt godsmängder och fördelning mellan ämnen utifrån nationell statistik från åren 
2014-2019 använts /11/. Andelen farligt gods av den totala godsmängden har dock antagits 
utgöra 2 % utifrån vad som redovisas ovan. Det innebär ca 6 vagnar med farligt gods per dygn 
på den aktuella sträckan.  
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Tabell 3.3. Uppskattat antal transporter med farligt gods per år på aktuell sträcka av  
Mälarbanan 2040. 

Klass Ämne 
Andel  

(%) 

Antal transporter 
2040 

2 % 

1 Explosiva ämnen 0,10%* 2 

2 Gaser 27,4% 644 

3 Brandfarliga vätskor 36,6% 769 

4 Brandfarliga fasta ämnen m.m. 2,7% 58 

5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 13,9% 292 

6 Giftiga ämnen 1,8% 37 

7 Radioaktiva ämnen 0,0% 0 

8 Frätande ämnen 17,3% 385 

9 Övriga farliga ämnen 0,3% 6 

Totalt   2 190 

*  I statistiken från Trafikanalys är de redovisade mängderna explosivämnen extremt små.  
Det antas dock att enstaka transport med farligt gods klass 1 kan förekomma. 

 

I Trafikverkets riskanalys /9/har risknivån utmed banans sträckning genom Solna beräknats. 
Enligt tidigare har antagna detaljplaner beaktats men inte annan framtida stadsutveckling. Det 
innebär för delområde Väst att planerad kontorsbyggnad vid Ekenbergsvägen samt att 
planerad ny bebyggelse inom delområde Mitt inte är med i beräkningarna. Planerad utbyggnad 
inom Solna Business Park utgör av samma skäl inte heller underlag för Trafikverkets riskanalys. 
Trafikverkets beräknade risknivå utmed delområde Väst bedöms vara likvärdig risknivån med 
aktuellt planförslag med hänsyn till att den planerade markanvändningen är begränsad i 
omfattning. Utmed delområde Mitt kan risknivån förväntas vara högre till följd av en hög 
exploatering samtidigt som överdäckningen innebär en dämpande effekt jämfört med nuläget. 
Utmed delområde Öst sker ingen förändring jämfört med nuläget när det gäller omgivande 
bebyggelse. En viss påverkan på risknivån kan ske till följd av närhet till tunnelmynning i 
områdets västra del. Risknivån för planförslaget bedöms dock inte skilja sig i någon större 
utsträckning mot Trafikverkets beräknade risknivå . 

I figur 3.1-3.3 redovisas de av Trafikverket beräknade samhällsrisknivåer. 
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Figur 3.1. Beräknad samhällsrisk utmed tråget (delområde Väst) /9/. 

 

 

Figur 3.2. Beräknad samhällsrisk utmed överdäckning (delområde Mitt) /9/. 
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Figur 3.3. Beräknad samhällsrisk utmed markspår (delområde Öst) /9/. 

Utifrån figur 3.1-3.3 kan utläsas att den beräknade samhällsrisknivån med en utbyggd 
Mälarbana är högre än nuläget men på acceptabla nivåer utmed tråglösningen (delområde 
Väst), lägre än nuläget och helt acceptabel utmed överdäckningen (delområde Mitt). Utmed 
sträckan med markspår (delområde Öst) har risknivån beräknats vara oacceptabel för enstaka 
omkomna samt inom ALARP (se avsnitt 5.2.3)  upp till ca 2-3 omkomna och därefter ligger 
risknivån på acceptabla nivåer. 

För att hantera studerade risker föreslås i järnvägsplanen ett antal åtgärder utmed studerade 
sträckor. Dessa åtgärder omfattar följande:  

• Tråg (delområde Väst): inga åtgärder avseende risk 

• Överdäckning (delområde Mitt): inga åtgärder avseende risk 

• Markspår (delområde Öst): skyddsmur utmed delar av sträckan 

Det ska dock tilläggas att i Trafikverkets beräkningar har ingen ny bebyggelse förutsatts utmed 
den delsträcka som kommer att däckas över. 

 

Frösundaleden utgör tillsammans med Huvudstaleden en länk mellan Ulvsundavägen (väg 279) 
och E4. Huvudstaleden ansluter till Frösundaleden strax söder om den tänkta överdäckningens 
västra mynning. Frösundaleden fortsätter sen den norrut genom planområdet. Frösundaleden 
består av två filer i vardera riktningen. De båda körriktningarna är åtskilda av en mittbarriär 
bestående av en refug med vägräcke. I höjd med den norra delen av planområdet finns även 
filer för anslutning till omgivande vägar. I höjd med den norra delen av planområdet finns en 
ljusreglerad korsning. Den skyltade hastigheten på båda vägarna är 50 km/tim. 

Frösundaleden går på bro över Mälarbanan. Utmed vägen finns en gång- och cykelbana på 
vardera sida. 

Huvudstaleden består på aktuell sträcka av en fil i vardera körriktningen. De båda 
körriktningarna är separerade.  
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Trafikflödet på vägen är idag ca 30 000 fordon per dygn /12/. Enligt trafikprognos för 2040 
beräknas trafikflödet på aktuell del av Frösundaleden uppgå till 26 900 fordon per dygn /13/. 
Motsvarande trafikflöde på aktuell del av Huvudstaleden beräknas vara 21 600 fordon per 
dygn 2040. Andelen tung trafik uppskattas utifrån /12/ vara 7 %. 

Det kortaste avståndet mellan Frösundaleden/Huvudstaleden och planerad ny bebyggelse 
inom planområdet är ca 15 meter (kontor). Bostäder planeras på ca 20 meters avstånd från 
närmaste vägkant. 

Frösundaleden är klassad som en sekundär transportled för farligt gods och utgör tillsammans 
med Huvudstaleden en länk mellan Ulvsundavägen (väg 279) och E4 som är klassade som 
primära transportleder för farligt gods. Sekundära transportleder ska i första hand användas 
för lokala transporter som ska ta den kortaste vägen till en primär transportled. 
Genomfartstransporter hänvisas till det primära vägnätet. 

Det finns ingen officiell kartläggning över antalet transporter på vägen. En övergripande 
inventering av verksamheter som ger upphov till transporter med farligt gods inom 
upptagningsområdet för Frösundaleden/Huvudstaleden har därför gjorts inom ramen för 
denna riskanalys. 

Inventeringen visar att det finns fem verksamheter samt sex bensinstationer som kan ge 
upphov till transporter med farligt gods på aktuell del av Frösundaleden och Huvudstaleden (se 
figur 3.4).  

 

Figur 3.4. Inventering av verksamheter som kan generera transporter med farligt gods på aktuell del av 
Frösundaleden och Huvudstaleden. Den del som kan påverka planområdet är markerad med rött. 

Av verksamheterna som redovisas ovan finns det planer på att Arvid Nordqvist ska flytta från 
området och tre verksamheter omfattar huvudsakligen transporter av mindre förpackningar, 
s.k. styckegods (verksamhet 2-4).  
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En del av verksamheterna ligger väster om aktuellt område och en del öster om. Vilken väg 
transporter till och från verksamheterna kör är osäkert. En mycket grov uppskattning är att 
transporter till/från verksamheterna öster om Solna Business Park kör via E4:an och således 
inte passerar aktuellt område eftersom detta utgör den kortaste vägen till en primär 
genomfartsled (0-2 km). 

Verksamheter väster om området utgörs av Solnaverket samt en bensinstation (OKQ8). Dessa 
beskrivs nedan. 

Solnaverket 
Vid Solnaverket (nr 1 i figur 3.2) produceras fjärrvärme och fjärrkyla. Vid produktionen av 
fjärrvärme används träpulver i första hand och eldningsolja (EO) 1 och 5 som reserv. 
Eldningsoljan planeras att ersättas med bioolja eller pellets. Tidigare levererades EO 5 med 
tankbåt, årsförbrukningen var då 1300 m3. Numera levereras EO 5 med tankbil och förvaras i 
cistern som rymmer 1 100 m3. Antalet leveranser är osäkert, men betydligt mindre levererad 
mängd än när leverans genomfördes med tankbåt. Förbrukningen av EO 1 omfattar 66 m3 per 
år. Leverans sker med tankbil två gånger per år. 

Vid anläggningen används ammoniaklösning (24,5% ammoniak) för att rena rökgaserna från 
kväveoxider. Årsförbrukningen av ammoniak är 90 m3. Leverans sker med tankbil 2 gånger per 
år. 

Gasol (från flaska) används för att starta processerna i pannorna. Årsförbrukningen av gasol är 
300 kg. Leveranser sker 1-6 gånger per år. 

Transporterna till Solnaverket förutsätts passera aktuellt planområde på Frösundaleden och 
Huvudstaleden. 

OKQ8 Hemvärnsgatan 
OKQ8 på Hemvärnsgatan säljer drivmedel i form av bensin, diesel och fordonsgas. Utöver 
drivmedel säljer de gasolflaskor, spolarvätska, oljor, livsmedel m.m. samt har uthyrning av bilar 
och släp. Vid stationen finns även en biltvätt. Stationen har öppet 06-21 på vardagar och 08-21 
på helger. 

Stationen ligger ca 330 meter söder om planområdet. 

Leveranser av fordonsgas sker via ledning eller tankbil. Som underlag till analysen förutsätts att 
leveranser sker med tankbil. 

En uppskattning av antalet leveranser görs utifrån statistik sammanställt av Svenska Petroleum 
& Biodrivmedel Institutet (SPBI). Enligt SPBI fanns 2017 totalt 2 670 försäljningsställen för 
drivmedel (vätskor) i Sverige. Under året såldes totalt ca 9,7 miljoner m3 drivmedel i form av 
vätskor varav 60 % diesel, 33% bensin, 6,6 % biodiesel och 0,4 % etanol /14/. Det blir i 
genomsnitt ca 3 630 m3 per station och år.  Under samma period såldes ca 187 000 m3 
fordonsgas vid totalt 168 stationer, vilket innebär en genomsnittlig försäljning på ca 1 100 m3 
per station och år. 

En lastbil med släp rymmer 53 m3. Ett rimligt antagande bedöms därför vara att en 
bensinstation får leveranser 2-5 gånger per vecka av vätska och 1-2 leveranser med gas 
(utifrån genomsnittet enligt SPBI). Leverans av gasolflaskor uppskattas ske en gång per vecka. 
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Sammanställning 
I tabell 3.4 görs en sammanställning av de transporter som kan köra på 
Frösundaleden/Huvudstaleden enligt genomförd inventering (se ovan). 

Tabell 3.4. Uppskattat antal transporter på Frösundaleden/Huvudstaleden utifrån genomförd 
inventering. 

Verksamhet Farligt gods klass Antal transporter  
(per år) 

Kommentar 

Solnaverket 8 - Ammoniaklösning 2 Giftigt/frätande. 

 3 - Eldningsolja 2 Brännbar vätska med hög flampunkt. 
Vätskan kräver uppvärmning för att 
bilda antändbara ångor. 

Bensinstation 3 - Bensin, diesel 104-260 Brännbar vätska. Bensin har låg 
flampunkt vilket innebär att ett 
läckage lätt kan antändas. Diesel har 
hög flampunkt liksom eldningsolja. 

 2.1 - Fordonsgas 52-104 Brännbar gas som förvaras under 
tryck. 

 2.1 - Gasolflaskor 1-6 Brännbar gas som förvaras trycksatt i 
gasflaskor. 

Totalt  161-374  

 

 
Arvid Nordqvist bedriver verksamhet inom fastigheten Verkmästaren 4 nordost om den 
planerade kontorsbyggnaden (se figur 3.4 och 3.5). Inom fastigheten rostas och lagras kaffe 
samt bedrivs kontorsverksamhet. Tidigare användes relativt stora mängder gasol i 
rostningsprocessen och gasol lagrades i en cistern på platsen. Idag används stadsgas istället för 
gasol. Inga transporter av brännbar gas i stor skala eller lagring av brandfarlig gas sker därför 
längre inom fastigheten och något behov av skyddsavstånd med hänsyn till hantering av 
brandfarlig gas är inte nödvändigt.  

Kontorsbyggnaden inom planområdet planeras som minst ca 10 meter från Arvid Nordqvist. 

 
Väster om det planerade kontorshuset inom delområde Väst passerar Tvärbanan på bro på 
sträckan mellan Sundbyberg och Solna (se figur 3.5).  
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Figur 3.5. Tvärbanans sträckning (vit streckad) utmed planområdet (ungefärlig gräns markerad med 
rött). 

Spårvägen består av två spår och trafikeras endast av persontrafik. Maximal hastighet för 
tvärbanan är 80 km/tim. Över bron är spårvägen försedd med urspårningsräler. Dessa slutar i 
höjd med planerad kontorsbyggnad. Ca 80 meter norr om kontorsbyggnaden gör Tvärbanan en 
90-graders sväng in på Svetsarvägen, vilket sannolikt innebär att den inte håller maximal 
hastighet förbi planområdet. 

Tvärbanan trafikeras av vagnar av typen A32 som är ca 30 meter långa och som har plats för 
maximalt 211 passagerare. 

Turtätheten på Tvärbanan är var 10:e minut under högtrafik, annars varje kvart i vardera 
riktningen. Turtätheten är lägre på helgerna. 

Avståndet mellan planerad ny bebyggelse (kontor) och närmaste spår på Tvärbanan är som 
minst ca 11 meter. Eventuellt kommer en parkeringsplats placeras under Tvärbanans bro. 

Risker med Tvärbanan utgörs av urspårning samt tågbrand. 

 
Enligt järnvägsplanen ska ett teknikhus placeras i anslutning till överdäckningens östra 
tunnelmynning (se figur 3.6). Teknikhus inrymmer exempelvis el-, signal-, samt teleteknik 
avsedd för järnvägsdrift. Utrustningen styr och övervakar järnvägsanläggningen. Det kan finnas 
reservkraft (t.ex. dieselaggregat) för utrustningen. Funktionerna som finns i ett teknikhus är 
viktiga för järnvägens drift och bör därför skyddas. Teknikhuset planeras 2 meter från 
fastighetsgräns.  

Verkmästaren 4 
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Figur 3.6. Del av illustrationskarta, järnvägsplan för Mälarbanan (TRV, 2021-02-01).  
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Utifrån riskinventeringen görs en uppställning av möjliga olycksrisker som kan påverka 
människor inom det studerade området. 

För identifierade olycksrisker görs en kvalitativ bedömning (inledande analys) av möjlig 
konsekvens av respektive händelse. En grov bedömning görs även av sannolikheten för att en 
olycka ska inträffa. Denna bedömning syftar i huvudsak till att avgöra om händelsen kan 
inträffa över huvudtaget, d.v.s. om riskkällan omfattar just de förutsättningar som krävs för att 
den identifierade olycksrisken ska finnas. 

Utifrån de kvalitativa bedömningarna av sannolikhet och konsekvenser görs sedan en 
sammanvägd bedömning av huruvida identifierade olycksrisker kan påverka risknivån inom 
aktuellt planområde. För olycksrisker som anses kunna påverka risknivån inom planområdet 
genomförs en fördjupad (kvantitativ) riskanalys. Olycksrisker som med hänsyn till små 
konsekvenser och/eller låg sannolikhet ej anses påverka risknivån inom planområdet bedöms 
vara acceptabla och bedöms därför ej nödvändiga att studera vidare i en fördjupad analys. 

 
Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det är följande riskkällor som kan medföra 
olyckshändelser med möjlig konsekvens för det aktuella planområdet. 

Frösundaleden/Huvudstaleden 

1. Olycka vid transport av farligt gods 

Mälarbanan 

2. Olycka med farligt gods 

3. Urspårning 

4. Tågbrand 

Tvärbanan 

1. Urspårning 

2. Brand 

Bedömningen utifrån riskinventeringen är att Arvid Nordqvist kafferosteri inte längre utgör en 
riskkälla i och med att ingen brandfarlig gas längre lagras på platsen. Eventuella andra farliga 
ämnen hanteras i så små mängder att avståndet är betryggande till planområdet. 

 

 

Som tidigare nämnts delas farligt gods in i nio olika klasser utifrån ADR-S / RID-S /6, 7/. 

I tabell 4.1 nedan görs en övergripande beskrivning av vilka ämnen som tillhör respektive klass 
och vilka konsekvenser en olycka med respektive ämne kan leda till. 
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Tabell 4.1. Konsekvensbeskrivning för olycka med respektive ADR/RID-klass. 

Klass Konsekvensbeskrivning 

1. Explosiva ämnen Riskgrupp 1.1: Risk för massexplosion. Konsekvensområden kan vid stora mängder 
(> 2 ton) överstiga 50-200 meter. Begränsade områden vid mängder under 1 ton. 

Riskgrupp 1.2-1.6: Ingen risk för massexplosion. Risk för splitter och kaststycken. 
Konsekvenserna normalt begränsade till närområdet. 

2. Gaser Klass 2.1: Brännbar gas: jetflamma, gasmolnsexplosion, BLEVE. 
Konsekvensområden mellan ca 20-200 meter. 

Klass 2.2: Icke brännbar, icke giftig gas: Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 
närområdet kring olyckan. 

Klass 2.3: Giftig gas: Giftigt gasmoln. Konsekvensområden över 100-tals meter. 

3. Brandfarliga vätskor Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvensområden vanligtvis inte över 40 m. 

4. Brandfarliga fasta ämnen 
m.m. 

Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 
närområdet kring olyckan. 

5. Oxiderande ämnen och 
organiska peroxider 

Självantändning, explosionsartade brandförlopp om väteperoxidslösningar med 
konc. > 60 % eller organiska peroxider kommer i kontakt med brännbart, organiskt 
material. Skadeområde ca 70 m radie. 

6. Giftiga ämnen Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till närområdet. 

7. Radioaktiva ämnen Utsläpp av radioaktivt ämne, kroniska effekter mm. Konsekvenserna begränsas till 
närområdet. 

8. Frätande ämnen Utsläpp av frätande ämne. Konsekvenser begränsade till närområdet. 

9. Övriga farliga ämnen Utsläpp. Konsekvenser begränsade till närområdet. 

 

Utifrån beskrivningen ovan bedöms det vara ämnen ur följande klasser som kan vara relevanta 
att beakta vid bedömning av risknivån för det aktuella planområdet: 

Frösundaleden/Huvudstaleden 

- Klass 2.1. Brännbara gaser (fordonsgas, gasol) 
- Klass 3. Brandfarliga vätskor (bensin, diesel, eldningsolja) 

Av transporterna på vägen utgörs ungefär en tredjedel av transporter med ämnen som inte 
medför så stora skadeområden och/eller där sannolikheten för en olycka som kan påverka 
omgivningen är extremt låg, som exempelvis diesel och eldningsolja. Ammoniak och bensin är 
ämnen som vid ett läckage kan innebära allvarliga skador på människors liv och hälsa. Den 
ammoniaklösning som hanteras vid Solnaverket har en relativt låg koncentration ammoniak 
(24,5 %), vilket innebär en begränsad förångning och att utsläppet späds ut snabbt med 
avståndet från läckageplatsen. Lösningen tillhör farligt godsklass 8. Dödliga koncentrationer 
har i tidigare projekt /15/ beräknats kunna uppstå inom ca 10 meter från läckaget. Avståndet 
till bebyggelse inom planområdet är som minst 15 meter till kontor och 20 meter till bostäder. 
Scenariot kommer därför inte att studeras vidare. 

Mälarbanan 

- Klass 1.1. Massexplosiva ämnen 
- Klass 2.1. Brännbara gaser 
- Klass 2.3. Giftiga gaser 
- Klass 3. Brandfarliga vätskor 
- Klass 5. Oxiderade ämnen och organiska peroxider 
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Konsekvenserna av olycka med övriga klasser är begränsade till det absoluta närområdet och 
bedöms därför inte påverka risknivån inom planområdet. 

Sannolikheten för olyckor med farligt gods är generellt mycket låg. Antalet transporter både på 
Frösundaleden/Huvudstaleden och Mälarbanan är begränsat, 7 respektive 6 vagnar per dygn. 
Konsekvenserna kan i värsta fall dock bli omfattande och beror av var på sträckan olyckan sker. 
Exempelvis så blir påverkan mot omgivningen betydligt mindre om den sker inneslutet under 
överdäckningen eller i öppet läge.  

Olycka med farligt gods på Frösundaleden/Huvudstaleden och Mälarbanan bedöms kunna 
påverka risknivån inom planområdet. Olycka med ovan redovisade ämnen kommer därför att 
studeras vidare i en fördjupad riskanalys, se avsnitt 5. 

När en urspårning sker hoppar i de allra flesta fall bara ett hjulpar av respektive räl. Beroende 
på tågets hastighet och längd, rälsens kvalitet, förekomst av främmande föremål på spåret, 
omgivningens topografi etc. kan tåget spåra ur och hamna längre från spåret. Det hamnar dock 
sällan mer än en vagnslängd (ca 25 meter) från spåret. 

Urspårning tillsammans med tågbrand utgör de absolut mest sannolika olyckshändelserna med 
tågtrafik. 

Den planerade utbyggnaden av Mälarbanan innebär att spåren planeras att förläggas i tråg, i 
tunnel samt i öppet läge. Både vid urspårning i tunnel och tråg kommer de konstruktionerna 
hindra tåget att lämna spårområdet. Konstruktionerna ska enligt gällande regelverk utföras så 
att de dimensioneras för att klara ett urspårat tåg. En urspårning som sker i öppet läge kan 
påverka bebyggelse inom ca 25 meter från spåret förutsatt att inte naturliga höjdskillnader 
förekommer, vilket det gör utmed delar av den sträcka där spåren ligger i öppet läge. 

Olycksscenariot bedöms endast nödvändig att studeras vidare för delområde Öst där spåret är 
förlagt i öppet läge. För olyckor i tråg respektive tunnel påverkar scenariot urspårning endast 
resenärernas säkerhet och är oberoende av planförslagets utformning. Resenärernas säkerhet 
samt konstruktionernas utformning hanteras i järnvägsplanen samt efterföljande projektering 
som ligger inom Trafikverkets ansvarsområde. 

Konsekvenserna av en tågbrand är bl.a. beroende av vilken tågtyp som brinner. Brand i ett 
godståg kan bli betydligt mer omfattande än brand i persontåg (utformningen av persontåg 
följer strikta regler för att reducera risken för omfattande bränder med hänsyn till 
resenärernas säkerhet). Skadeområdet vid brand i ett pendeltåg bedöms vara begränsat.  

En brand som sker under en överdäckning påverkar inte omgivande bebyggelse. 
Tunnelkonstruktionen ska enligt gällande regelverk utföras för att klara brand i tåg. 

Med hänsyn till avståndet (20 m) mellan järnvägen och bebyggelse utmed den öppna delen av 
sträckan (delområde Väst)  bedöms en persontågsbrand ej innebära risk för brandspridning till 
byggnader. Brand i persontåg bedöms därför ha en mycket begränsad påverkan på risknivån 
inom planområdet och behöver inte studeras vidare i en fördjupad analys. Tråget innebär även 
en dämpande effekt på utfallande strålning från en brand på spåret. 



 

Uppdragsnamn:   Mälarbanan, överdäckning Solna   Datum:   2022-06-16   Uppdragsnummer   500654   Sida:   32 av 55 

 

Skadeområdet vid brand i godståg bedöms kunna bli mer omfattande. Värmestrålningen 
bedöms bli hög inom minst 25 meter och med hänsyn till detta bedöms en brand i godståg 
kunna innebära brandspridning till planerad bebyggelse. Olycksscenariot kan innebära 
påverkan på risknivån inom området och bör därför studeras vidare i en mer fördjupad 
riskanalys.  

 

Olyckshändelse som kan påverka planområdet utgörs bland annat av att en urspårad spårvagn 
lämnar spåret och bron och kolliderar med människor eller byggnader. Det kortaste avståndet 
till byggnad är enligt planförslaget ca 11 meter. Utmed delar av planområdet är Tvärbanan 
försedd med urspårningsräler. Brokonstruktionen innebär även att det finns en liten kantbalk 
som ytterligare reducerar sannolikheten för att urspårat spårvagn lämnar bron. 

Hur långt en spårvagn spårar ur beror till stor del av hastigheten vid urspårningstillfället. 
Generellt gäller att ett tåg inte spårar ur längre än en vagnslängd eftersom de delar av tåget 
som inte spårar ur initialt ”håller emot” den del av tåget som spårat ut. Tvärbanan består av 
tre sammanlänkade enheter med en längd om 30 meter. I de allra flesta fall hoppar dock 
enbart ett hjulpar av rälsen och tåget stannar inom spårområdet.  

Hastigheten på banan är maximalt 80 km/tim. Ofta är dock hastigheten lägre. I aktuellt fall 
finns en skarp kurva strax norr om brofästet varför spårvagnarna sannolikt inte körs med 
maximal hastighet förbi planområdet. Samtidigt finns en ökad urspårningsrisk i kurvor. Dock är 
placeringen av planområdet i innerkurva gynnsamt då urspårningar i kurvor ofta sker mot 
”utsidan” av kurvan. 

För att beräkna det vinkelräta avståndet som ett tåg kan spåra ur används formeln V0,55 /16/. 
Där V är hastigheten vid urspårningsögonblicket. Vid en hastighet på 50 km/tim fås ett 
urspårningsavstånd på 8,6 meter. Urspårningsavståndet vid urspårning från bro är mer 
komplext och den aktuella formeln är inte direkt tillämpbar. En grov bedömning är att tåget 
med största sannolikhet kommer att stanna kvar på bron vid en urspårning till följd av låg 
hastighet, samt skydd med urspårningsräler, kantbalk samt broräcke. Om tåget trots allt skulle 
forcera dessa barriärer vid en urspårning kommer de dämpa det urspårade fordonets hastighet 
så att den urspårade vagnen sannolikt blir ”hängande” från bron. Att ett urspårat tåg ska 
hamna längre än ca 10 meter från bron bedöms som osannolikt. Någon fördjupad analys av 
scenariot bedöms inte nödvändig så länge som bebyggelse planeras mer än 10 meter från 
Tvärbanebron, vilket är aktuellt i detta fall. 

I underredet till en spårvagn sitter ett flertal olika komponenter och system som kan orsaka 
rökutveckling eller brand. Orsakerna till bränder är bland annat tekniska fel som t.ex. el-, 
motor- eller bromsfel. Bränder kan också starta inne i spårvagnen, till följd av t.ex. elfel. Inne i 
vagnen kan även anlagda bränder vara en möjlig brandorsak. 
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Med hänsyn till resenärernas säkerhet så följer utformningen av spårvagnar strikta regler för 
att reducera risken för omfattande bränder. Reglerna omfattar brandkrav som syftar till att 
förhindra både antändning och brandspridning i spårvagnen. Detta innebär att sannolikheten 
för en fullt utvecklad spårvagnsbrand är mycket låg. I tidigare utredningar avseende 
utbyggnaden av Tvärbanan bedöms en fullt utvecklad spårvagnsbrand kunna uppnå en 
maximal brandeffekt på ca 15 MW.  Den maximala brandeffekten baseras på fullskaleförsöken 
från EUREKA. Detta motsvarar ungefär brand i en buss /17/. 

Sannolikheten för att en brand i spårvagn, som sprider sig till intilliggande bebyggelse, leder till 
att personer inomhus omkommer bedöms vara mycket låg med hänsyn till avståndet. 
Riskbidraget för personer inomhus från en yttre olycka bedöms därför vara försumbart. 
Scenariot kan exempelvis jämföras med sannolikheten för skador vid händelse av en större 
fordonsbrand i nära anslutning till bebyggelse.  

Med hänsyn till avståndet till planerad kontorsbyggnad bedöms inte en fördjupad analys vara 
nödvändig att genomföra. 

Planförslaget omfattar en eventuell markparkering under Tvärbanebron. Bropelarna ska vara 
dimensionerade att klara en påkörning. De står idag dessutom i en miljö trafikerad av både 
väg- och järnvägstrafik. Om en brand i ett parkerat fordon uppstår kan den påverka 
brokonstruktionen negativt samt kan medföra att trafiken på spårvägen måste stängas av. Om 
Trafikförvaltningen godkänner lösningen med parkering under bron kommer en utredning 
avseende brandpåverkan vid brand i fordon behöva göras. En sådan utredning visar om det 
krävs åtgärder för att skydda brokonstruktionen från brandpåverkan. En sådan utredning görs 
inte i detta skede. 

 
En brand i byggnad inom planområdet kan eventuellt spridas till teknikbyggnaden. Beroende 
på vilket material den är utförd i kan en vidare brandspridning möjligen uppstå, vilket i sådant 
fall kan påverka driften av järnvägsanläggningen.  
 
Det behöver därför säkerställas att en eventuell brand i byggnad inte kan påverka teknikhuset. 
Detta säkerställs genom skyddsavstånd (8 meter) eller brandteknisk avskiljning i byggnad eller 
teknikhus. Denna rekommenderas till EI 60.  
 

 
Utifrån den inledande analysen har det bedömts nödvändigt att genomföra en fördjupad 
analys av vissa olycksrisker. Av de identifierade riskerna i anslutning till området har följande 
bedömts vara av sådan omfattning att mer detaljerade analyser bedömts nödvändiga: 

Olycka vid transport av farligt gods på Frösundaleden/Huvudstaleden 

• Utsläpp och antändning av brännbar gas (klass 2.1) 

• Utsläpp och antändning av brännbar vätska (klass 3) 

Olycka vid transport av farligt gods på Mälarbanan 

• Urspårning på Mälarbanan 

• Brand i godståg på Mälarbanan 

• Explosion med massexplosiva ämnen (klass 1.1) 
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• Utsläpp och antändning av brännbar gas (klass 2.1) 

• Utsläpp av giftig gas (klass 2.3) 

• Utsläpp och antändning av brännbar vätska (klass 3) 

• Olycka där ämne ur klass 5 blandas med brännbart ämne och orsakar explosionsartat 
självantändning (klass 5) 

I den fortsatta planeringen av området måste hänsyn tas till ovanstående olycksrisker. En 
fördjupad analys görs därför av ovanstående risker. Den fördjupade analysen redovisas i 
avsnitt 5.  
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I den fördjupade analysen kvantifieras frekvensen för, samt konsekvenserna av, respektive 
olycksrisk. Vilken metod som används är beroende av riskkällans egenskaper. Underlag till 
beräkningar, valda metoder samt beräkningarna redovisas i bilaga A och B. 

Frekvens- och konsekvensberäkningarna vägs sedan samman och redovisas i form av 
individrisk och samhällsrisk. Riskberäkningarna redovisas i bilaga C. 

 
Risker avseende personsäkerhet presenteras och värderas i form av individrisk och 
samhällsrisk. 

 
Individrisk är den risk som en enskild person utsätts för genom att vistas i närheten av en 
riskkälla. Individrisken redovisas som platsspecifik individrisk. Detta görs i form av 
individriskkonturer som visar den kumulerade frekvensen (per år) för att en fiktiv person på ett 
visst avstånd omkommer till följd av en exponering från den studerade riskkällan. Detta 
innebär att på en punkt t.ex. 100 meter från riskkällan så är individrisken densamma som den 
sammanlagda frekvensen för alla skadescenarier med ett skadeområde > 100 meter. 

Individrisken beräknas inledningsvis för obebyggd mark där ingen hänsyn tas till eventuell 
konsekvensreducerande effekt av exempelvis framförliggande bebyggelse (varken befintlig 
eller planerad) och andra avskärmande barriärer.  

Med hänsyn till ovanstående parametrars inverkan på framförallt konsekvenserna av 
respektive olycksrisk bedöms dock denna risknivå inte ge en rättvis bild av aktuella 
förhållanden inom det studerade området. Individrisken beräknas därför även med hänsyn till 
planerad bebyggelsestruktur, där det beaktas att den planerade bebyggelsen antingen har en 
reducerande eller eskalerande effekt på skadeavstånd och sannolikhet att omkomma. 

 
Samhällsrisk är det riskmått som en riskkälla utgör mot hela den omgivning som utsätts för 
risken. Frekvenser för olika händelser vägs samman med konsekvenserna av dessa. Detta 
redovisas sedan i ett F/N-diagram (frequency/number of fatality) där den kumulerade 
frekvensen plottas mot konsekvenser i ett logaritmerat diagram. Frekvenser utrycks i förväntat 
antal olyckor per år (år-1) och konsekvenser i antal omkomna, då dessa enheter ger en 
uppfattning om vilken risk samhället utsätts för till följd av en riskkälla. 

Liksom individrisken beräknas samhällsrisken utifrån vissa förutsättningar och antaganden 
rörande bebyggelsestruktur, byggnadsutformning, topografi etc. 

Acceptanskriterierna för samhällsrisk avser 1 km2 med den tillkommande bebyggelsen 
placerad i mittpunkt och beräknas med frekvenser för 1 km järnväg respektive väg. 
Samhällsrisken beräknas därmed för det studerade området samt omgivande bebyggelse. 
Konsekvensberäkningarna avseende antal omkomna kommer därför att omfatta både det 
studerade planområdet samt omgivande bebyggelse. 

Konsekvenserna beräknas för planförslaget samt nollalternativet där nollalternativet innebär 
en utbyggnad av Mälarbanan i enlighet med järnvägsplanen samt att antagna detaljplaner är 
genomförda. 
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För att avgöra om de beräknade risknivåerna är acceptabla eller inte så jämförs de mot 
angivna acceptanskriterier. Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt 
specificerat eller uttryckt i någon idag gällande lagstiftning. 

För riskvärdering av bebyggelse intill farligt gods-leder rekommenderar Länsstyrelsen i 
Stockholms län att riskkriterierna i publikationen Värdering av risk /18/ används. I denna ges 
förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk, se Tabell 5.1. 

Tabell 5.1. Förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk. 

Riskkriterier Individrisk 
Samhällsrisk för en väg-
/järnvägssträcka på 1 km 

Övre gräns för område där risker under 
vissa förutsättningar kan tolereras 

10-5 
F=10-4 per år för N=1 med 
lutning på FN-kurva: -1 

Övre gräns för områden där risker kan 
anses vara små 

10-7 
F=10-6 per år för N=1 med 
lutning på FN-kurva: -1 

 

Acceptanskriterierna i tabell 5.1 omfattar en lägre och en övre gräns. Risker som hamnar under 
den lägre gränsen är acceptabla och innebär normalt inga krav på åtgärder. Risker som hamnar 
över den övre gränsen är oacceptabla och ska reduceras genom åtgärder eller restriktioner. 

Området mellan den lägre och den övre gränsen benämns ALARP (As Low as Reasonably 
Practicable). Inom detta område anses riskerna vara så stora att de noga måste beaktas och 
rimliga åtgärder vidtas för att sänka riskerna. För att bedöma rimligheten i att vidta 
riskreducerande åtgärder behöver därför begreppet tolerabel risk beaktas: 

1. Till att börja med är det viktigt att beakta att omfattningen av riskreducerande 
åtgärder normalt är beroende av den planerade verksamheten, d.v.s. acceptansnivån 
varierar något mellan olika verksamheter och markanvändning. Detta gäller framförallt 
avseende individrisk. Individrisken beräknas normalt under antagandet att en individ 
är kontinuerligt närvarande på en given plats. Enligt Värdering av risk /18/ bör dock 
vissa korrigeringar göras av beräknade risknivåer avseende vissa individer i 
verkligheten inte är kontinuerligt närvarande. För arbetare kan t.ex. individrisken 
reduceras med en faktor 4. För personer i rekreationsområden kan individrisken 
reduceras med en faktor 10. För boende görs ingen korrigering. 

Istället för att korrigera individrisken för olika individer enligt beskrivningen ovan så 
utgår riskanalysen från att risknivåer inom den nedre halvan av ALARP kan accepteras 
för t.ex. kontors- och vissa typer av restaurang- och butiksverksamheter utan behov av 
säkerhetshöjande åtgärder eftersom den faktiska individrisken för personer inom 
dessa verksamheter är betydligt lägre än den beräknade. För bebyggelse och 
utrymmen som inte innebär stadigvarande vistelse, t.ex. parkeringsplatser samt gång- 
och cykelstråk, kan accepteras en risknivå som hamnar över den övre gränsen i 
angivna riskkriterier. 
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2. Rimligheten i att vidta riskreducerande åtgärder beror även på inom vilken del av 
ALARP som risknivån ligger. Enligt Värdering av risk /18/ så bör en rimlig utgångspunkt 
vara att risker som ligger inom den övre delen av ALARP-området, d.v.s. nära gränsen 
för ”oacceptabla risker” endast tolereras om nyttan med verksamheten anses mycket 
stor och det är praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen 
av ALARP-området bör kraven på riskreduktion inte ställas lika hårda, men möjliga 
åtgärder till riskreduktion ska beaktas. Underlåtenhet att genomföra ytterligare 
åtgärder skall då motiveras.  

 

I områden med hög persontäthet kan en olycka med stora skadeområden medföra ett mycket 
stort antal omkomna (fler än 1 000 personer). Det är endast ett fåtal händelser som kan leda 
till så stora konsekvenser och de kan kopplas till olycka med farligt gods och då endast vissa 
typer av ämnen. Kraven på transporter av dessa ämnen är omfattande och sannolikheten för 
olycka är mycket låg. Så länge sådana transporter förekommer, eller tillåts förekomma, kan 
katastrofscenarierna inte bortses från trots den låga sannolikheten. 

Det saknas allmänt vedertagna eller beslutade acceptanskriterier som hanterar 
katastrofscenarier med fler än 1 000 omkomna. DNV:s acceptanskriterier för samhällsrisk (se 
avsnitt 5.2.4) redovisar ingen strikt övre gräns avseende konsekvenser utan anger att för 
händelser i denna del av samhällsriskdiagrammet bör ett kvalitativt resonemang föras kring 
risknivån. I vissa länder finns kriterier med en övre gräns för ett mycket stort antal omkomna, 
en risk med detta är dock att riskhanteringen då fokuserar på att studera och förebygga de 
största och mest osannolika händelserna på bekostnad av vanligare och mer betydelsefulla 
olyckor /18/. 

Ett sätt att hantera olyckor med ett mycket stort antal omkomna kan vara att förlänga DNV:s 
kriterier. Kriterierna är inte anpassade för detta och man har valt att lämna diskussionen kring 
detta till de projekt där frågan uppstår. En förlängning innebär, i och med lutningen på 
kriterierna, att en lägre acceptans ändå erhålls för stora olyckor. Diskussionen kring hur 
katastrofscenarier ska hanteras finns inom flera andra branscher och områden. Inom vissa av 
dessa områden finns beslut tagna som innebär att riktlinjer för katastrofscenarier finns 
formulerade. 

Eftersom det inte finns några beslut eller riktlinjer som visar hur katastrofscenarier ska 
hanteras vid studie av transportolyckor i samhällsplaneringen så måste projektet i detta fall 
själva välja hur frågan ska hanteras. Nedan förs därför ett kvalitativt resonemang kring hur 
katastrofscenarier ska hanteras i samband med exploatering av det studerade området. 
Resonemanget resulterar i ett förslag, men det är upp till Solna stad att ta beslut i frågan. 

De scenarier som skulle kunna leda till katastrofala konsekvenser omfattar framförallt olyckor 
som leder till läckage av gas samt explosion. Sådana olyckor inträffar mycket sällan vid 
transport och det statistiska underlaget som beräkningsmodeller och antaganden baseras på 
är därför inte så omfattande. Uppskattningsvis är många av de antaganden som görs vid 
upprättande av riskanalyser konservativa vilket medför en överskattning av den sammanvägda 
risknivån. Detta gäller både modeller och antaganden rörande frekvens och konsekvens. 
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Utifrån ovanstående ges nedanstående förslag på hur olyckor med mycket stora konsekvenser 
som inträffar med en låg sannolikhet ska hanteras inom ramen för projektet: 

Tredjeman/omgivningen 

• DNV:s acceptanskriterier förlängs med samma lutning efter 1 000 omkomna som innan 
(se tabell 5.1). 

När det gäller risker för resenärer har detta utretts i järnvägsplanen och ligger utanför denna 
analys. 

 
Det finns stora osäkerheter när det gäller indata och underlag i den här typen av analyser. För 
att hantera vissa av dessa osäkerheter görs en känslighetsanalys där indata varieras på olika 
sätt. Genom känslighetsanalysen skapas en så fullständig bild av risknivån som möjligt. 

Känslighetsanalysen redovisas i avsnitt 5.5. 

 

 

Den platsspecifika individrisken redovisas i form av individriskprofiler som anger den 
avståndsberoende frekvensen för att en fiktiv person ska omkomma till följd av en negativ 
exponering från de studerade riskkällorna. 

Individrisken beräknas som den kumulerade frekvensen för att omkomma på ett specifikt 
avstånd från respektive riskkälla. Detta innebär att på en punkt t.ex. 100 meter från riskkällan 
så är individrisken densamma som frekvensen för alla skadescenarier med ett skadeområde > 
100 meter. 

Vid redovisning av individrisken är det ett par faktorer som behöver beaktas, dels var en olycka 
antas inträffa och dels skadeområdets utbredning: 

1. De konsekvensberäkningar som redovisas i bilaga B visar att andelen personer inom 
skadeområdet som bedöms omkomna minskar med avståndet från riskkällan. Detta 
innebär även att sannolikheten för att den fiktiva personen som studeras vid beräkning 
av individrisk omkommer också minskar med avståndet för respektive skadescenario. 
Med avseende på respektive skadescenario reduceras därför individrisken för olika 
avståndsnivåer enligt konsekvensberäkningarna. 

2. De beräknade skadeområden för olycksscenarierna skiljer sig i förhållande till den väg- 
och järnvägssträcka som studeras (1 000 m). Detta innebär att det inte är givet att en 
person som befinner sig inom kritiskt område i planområdet omkommer om en olycka 
inträffar på den aktuella sträckan. För skadescenarier med mycket stort skadeområde 
kan fallet vara det motsatta, d.v.s. personer inom planområdet kan omkomma även 
om olyckan inträffar utanför den studerade sträckan. 

För att ta hänsyn till detta reduceras frekvensen beroende på skadeområdets 
utbredning. Grovt antas att ett scenario kan påverka en så stor andel av den studerade 
sträckan som scenariots skadeområde i båda riktningar utgör. Exempelvis innebär 
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detta för ett olycksscenario med beräknat skadeområde ca 100 meter att frekvensen 
multipliceras med 0,2 för en 1 km lång järnvägssträcka. 

3. För vissa olycksscenarier förknippade med gaser (både brännbara och giftiga) blir 
skadeområdet inte cirkulärt. Detta innebär i sin tur att det inte är givet att en person 
som befinner sig inom det kritiska området omkommer. För dessa scenarier reduceras 
frekvensen ytterligare med avseende på gasplymens spridningsvinkel. 

Nedan redovisas den beräknade risknivån inom planområdet. Avståndet i figurerna utgår från 
närmaste vägkant respektive spårmitt. Individrisken presenteras dels för oskyddade personer 
utomhus och dels för personer inomhus. Individrisken är beräknad för Mälarbanans spår i 
ytläge, dvs. ingen hänsyn är tagen till eventuell tråglösning eller överdäckning. 

 

Figur 5.1. Individrisk utmed Mälarbanan, spår i ytläge.  
(Observera att frekvensen redovisas med logaritmisk skala.) 

Kortaste avstånd till ny bebyggelse 
vid spår i ytläge och tråg. 
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Figur 5.2. Individrisk utmed Frösundaleden/Huvudstaleden. (Observera att frekvensen redovisas med 
logaritmisk skala.) 

Någon sammanvägd risknivå avseende individrisker kopplade till Mälarbanan och 
Frösundaleden/Huvudstaleden har inte genomförts. Det beror framförallt på att bidraget från 
vägarna är mycket begränsat (se figur 5.2) och att den individrisknivå som redovisas för 
Mälarbanan (se figur 5.1) är representativ som underlag till riskvärderingen. 

 

Samhällsrisknivån presenteras som en F/N-kurva, vilket anger den kumulerade frekvensen för 
N, eller fler än N, antal omkomna inom det studerade området till följd av olycka på 
Mälarbanan och Frösundaleden. I bilaga B redovisas omfattningen av det studerade området, 
vilket omfattar både aktuellt planområde samt omgivande bebyggelse. Samhällsrisken 
beräknas för planförslaget samt nollalternativet. I beräkning av samhällsrisk ingår både risker 
från Frösundaleden/Huvudstaleden och Mälarbanan. Risknivån omfattar beräkningar för 
delområde Väst, Mitt och Öst.  

 

Det finns ett flertal olika parametrar som påverkar samhällsrisken, framförallt med avseende 
på konsekvensernas storlek vid händelse av en olycka. Enligt bilaga B har 
konsekvensberäkningarna genomförts konservativt med avseende på den nya bebyggelsen: 

Kortaste avstånd till ny bebyggelse. 
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- Respektive skadescenario antas inträffa där det medför så stora konsekvenser som 
möjligt för det aktuella planområdet, vilket innebär där avståndet är som kortast 
mellan studerade riskkällor och bebyggelse inom planområdet. Med hänsyn till 
bebyggelsestrukturen inom kringliggande områden utmed den studerade väg- och 
järnvägssträckan (1 000 meter) bedöms sannolikheten för att de beräknade 
konsekvenserna skulle uppstå oavsett var på sträckan som olyckan inträffar vara låg. 

Vid sammanställningen av samhällsrisken för de studerade riskkällorna antas att dessa 
konsekvenser kan inträffa oavsett var på respektive järnvägssträcka och vägsträcka 
som olyckan inträffar. Detta är ett mycket konservativt antagande som säkerställer att 
risknivån för det aktuella planområdet inte underskattas med hänsyn till kringliggande 
bebyggelse. 

- Skadeområdet för vissa skadescenarier förknippade med gaser samt urspårning blir 
inte cirkulära. Konsekvensberäkningarna för dessa scenarier har genomförts för 
förutsättningar som medför så stora konsekvenser som möjligt för det aktuella 
planområdet, d.v.s. skadeområdet är riktat mot planområdet. 

Med hänsyn till bebyggelsestrukturen inom kringliggande områden på motstående 
sida om de studerade riskkällorna kan konsekvenserna bli annorlunda om olyckan 
riktas åt motsatt håll. Vid sammanställningen av samhällsrisken för de studerade 
riskkällorna antas dock att konsekvenserna kan inträffa oavsett åt vilket håll som 
olyckan riktas. 

- Vidare antas respektive skadescenario inträffa då personantalet inom det studerade 
området är som störst, vilket innebär största möjliga konsekvenser. 

I Figur 5.3.  redovisas den beräknade samhällsrisken utmed Mälarbanan och 
Frösundaleden/Huvudstaleden. Samhällsrisken presenteras med respektive utan planerad ny 
bebyggelse inom det aktuella planområdet. Beräkningarna har gjorts för en uppskattad 
framtida trafiksituation. 



 

Uppdragsnamn:   Mälarbanan, överdäckning Solna   Datum:   2022-06-16   Uppdragsnummer   500654   Sida:   42 av 55 

 

 

Figur 5.3. F/N-kurva som redovisar samhällsrisknivån för planområdet och dess närmaste omgivning 
med avseende på olycksrisker förknippade med Mälarbanan (delområde Väst och Mitt) och 
Frösundaleden/Huvudstaleden. (Observera att frekvens och konsekvens redovisas med logaritmisk 
skala.) 

 

 
Med avseende på individrisk bedöms olycksriskerna förknippade med urspårning bidra till en 
oacceptabel risknivå närmast järnvägen. Detta är dock enbart aktuellt där järnvägen går i 
ytläge (delområde Öst). För denna del av sträckan har Trafikverket utrett behov av 
säkerhetshöjande åtgärder där bebyggelse ligger nära järnvägen utan skydd av topografi. För 
planerad ny bebyggelse är risknivån på acceptabla nivåer med hänsyn till avståndet till 
Mälarbanan och föranleder inget behov av säkerhetshöjande åtgärder. 

Individrisken utmed Frösundaleden/Huvudstaleden är acceptabel och föranleder inget behov 
av säkerhetshöjande åtgärder. Den låga risknivån innebär även att bidraget från vägarna till 
den sammanvägda risknivån med Mälarbanan blir mycket begränsat. 

 
Beräknad samhällsrisk ligger på acceptabel nivå för färre än ca 15 omkomna och därefter ligger 
risknivån inom ALARP upp till ca 400 omkomna vilket innebär att säkerhetshöjande åtgärder 
ska undersökas. För fler än 400 omkomna ligger risknivån på acceptabel nivå. 

Ett fåtal scenarier leder enligt genomförda beräkningar till fler än 1 000 omkomna. De 
scenarier som orsakar detta är de som kan leda till mycket stora skadeområden och som om 
de sker när området förutsätts vara fullsatt kan leda till fler än 1 000 omkomna. Fullsatt 
område innebär att det är maximalt personantal inom samtliga verksamheter samt utomhus 
vid olyckstillfället. Detta är ett scenario som med mycket stor sannolikt aldrig kommer att 
inträffa. De scenarier som leder till ett så stort antal omkomna inträffar också med mycket låg 
frekvens vilket framgår av den beräknade samhällsrisken.    
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Störst bidrag till risknivån innebär olyckor som leder till läckage och antändning av brännbara 
gaser. Åtgärder för att minska påverkan från dessa olyckor bör därför vidtas. 

Bidraget till risknivån från olyckor på Frösundaleden/Huvudstaleden är mycket litet och 
föranleder inget behov av riskreducerande åtgärder. Dock innebär placeringen av bebyggelsen 
att avsteg görs från rekommenderade skyddsavstånd vilket kan medföra behov av 
säkerhetshöjande åtgärder. 

Med hänsyn till den beräknade samhällsrisken bedöms risknivån vara så hög att 
säkerhetshöjande åtgärder behöver vidtas för att sänka risknivån vid ny bebyggelse och ändrad 
markanvändning inom det studerade området. Se vidare avsnitt 6. 

 
Som indata i bedömningar och beräkningar erfordras värden på eller information om bl.a. 
utformning, olycksstatistik, väder, vind och hur olika ämnen beter sig med mera. Underlaget 
har i vissa fall varit bristfälligt och antaganden har varit nödvändiga för att kunna genomföra 
analysen. I denna analys är bedömningen att det främst är följande beräkningar, antaganden 
och förutsättningar som är belagda med osäkerheter: 

• Frekvensberäkningarna har utförts med schablonmetoder 
Frekvensberäkningarna utgår från modeller som baseras på olyckskvoter och statistik. 
Beräkningarna för urspårningsfrekvenser utgår från den vägledning som utgör underlag 
till gällande kravställning för dimensionering av konstruktioner i anslutning till 
järnvägsspår, se kraven enligt SS-EN 1991-1-7:2006 (Eurokod 1-7) med tillhörande NA.  

De olyckskvoter som redovisas utgör genomsnittliga värden för en längre 
järnvägssträcka. Sannolikheten för bl.a. utsläpp och antändning av utsläpp m.m. utgör 
genomsnittliga värden baserade på statistik. 

Eftersom frekvensberäkningarna görs för relativt långa sträckor (1 km) så innebär 
aktuella antaganden höga olycksfrekvenser. Uppskattningsvis så innebär aktuella 
antaganden konservativa värden på olycksfrekvenser. 

Det finns en annan modell som ofta används för frekvensberäkningar avseende 
järnvägsolycka: Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar 
omgivningen /19/. Denna beräkningsmodell är endast applicerbar på olycka med 
godståg och utgår från ett flertal olika typer av felfaktorer (rälsbrott, solkurvor, 
spårlägesfel, vagnfel, växelfel m.m.). Utslaget på den aktuella godstrafiken så kan det 
konstateras att de använda olyckskvoterna ligger i samma härad även med denna 
modell. Någon känslighetsanalys utförs inte specifikt för skillnader i olika 
beräkningsmetoder utan osäkerheterna kring frekvenser bedöms kunna hanteras i 
känslighetsanalysen som redovisas nedan. 

• Uppskattad mängd och antal transporter med farligt gods förbi planområdet 
Det statistiska underlaget som används i analysen är behäftat med osäkerheter främst 
vad gäller andelen och antalet transporter av respektive farligt godsklass. 

Statistik över genomförda transporter med farligt gods på Mälarbanan är 
sekretessbelagd och har inte använts i denna analys. Normalt används då nationellt 
insamlad statistik som utgångspunkt. I Trafikverkets riskanalys /9/ anges att skillnaderna 
mellan faktiska transporter och nationell statistik är stora, framförallt när det gäller 
andelen farligt gods. Andelen farligt gods utgår därför från fördelning enligt statistik av 
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faktiska transporterade mängder farligt gods på aktuell sträcka (2 %) medan 
fördelningen mellan respektive klass utgår från nationell statistik över en femårsperiod. 

För att säkerställa att risknivån för området inte underskattas görs en känslighetsanalys 
avseende förändrad andel farligt gods motsvarande nationell statistik (5 %). I 
Trafikverkets analys studeras även ett scenario med lägre andel godstransporter med 6 
godståg per dygn istället för prognosårets 10 tåg per dygn, se vidare avsnitt 5.5.1. 

• Val av olycksscenarier, konsekvensberäkningar 
Även konsekvensberäkningarna omfattar relativt stora osäkerheter, vilket bl.a. är 
beroende av bedömningar av skadeområdet samt förväntat antal omkomna för de 
studerade skadescenarierna. 

Generellt så bedöms de skadescenarier och förutsättningar som studeras inte vara de 
mest troliga, men anses vara de som rimligtvis kan ge upphov till mest omfattande 
konsekvenser. Beräkningarna av förväntat antal omkomna utförs med grova antaganden 
om bl.a. en jämn fördelning av persontätheten inom det aktuella området med 
utgångspunkt från närmaste bebyggelse respektive närmaste yta som kan uppmuntra till 
stadigvarande vistelse utomhus. Att avståndet mellan riskkälla och bebyggelse kan 
variera utmed den studerade sträckan beaktas endast i begränsad utsträckning. 

Konsekvenserna av respektive skadescenario har beräknats utifrån förutsättningen att 
det bedöms inträffa där det gör som mest skada inom det aktuella planområdet. 

• Uppskattat personantal 

Personantalet har uppskattats utifrån planerade volymer inom planområdet. 
Utgångspunkten har sedan varit att motsvarande persontätheter även gäller för 
omkringliggande områden eftersom dessa kommer att exploateras med liknande 
bebyggelse. 

För att säkerställa att risknivån för området inte underskattas med hänsyn till 
ovanstående parametrar görs en känslighetsanalys avseende förändrade konsekvenser 
av respektive skadescenario, där personantalet både ökas och minskas, se vidare avsnitt 
5.5.1. 

För att ta hänsyn till de osäkerheter som förenklingar och antaganden innebär används enligt 
ovan konservativa uppskattningar, både i frekvens- och konsekvensberäkningarna. 
Sammantaget kan sägas att de uppskattningar och förenklingar som görs vid beräkning av 
risken med stor sannolikhet ger en överskattning av risknivån. Utförda antaganden 
tillsammans med utförd känslighetsanalys innebär att hänsyn tas till ingående osäkerheter i 
analysen. 

 
En känslighetsanalys har genomförts med syfte att studera vissa parametrars på påverkan på 
samhällsrisken. Känslighetsanalysen redovisas i bilaga C och omfattar följande olycksscenarier: 

• Förändrad andel farligt gods 

• Förändrat antal godståg 

• Förändrade mängder explosivämnen (klass 1) 

• Förändrat antal omkomna 

Beräkningsunderlag till känslighetsanalyserna redovisas i bilaga A respektive B. 
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Genomförd känslighetsanalys visar att risknivån även med studerade variationer i 
förutsättningar och antaganden ligger inom ALARP. Risknivån blir inte med något antagande 
oacceptabel. Analysen visar bland annat att variationer i förutsatta lastmängder med klass 1 
får påverkan på den del av riskkurvan som ligger längst till höger i samhällsriskdiagrammet 
(den s.k. svansen). Analysen visar också att med ett minskat personantal fås inga katastrofala 
konsekvenser, inte ens för de största lastfallen när det gäller explosioner. 

Analysen av olika parametrar visar att genomförda beräkningar är robusta och att inte en ökad 
andel omkomna eller en ökad andel farligt gods medför oacceptabla risknivåer. 

Slutsatsen av känslighetsanalysen är att säkerhetshöjande åtgärder är nödvändiga att vidta för 
att sänka risknivån så långt det är möjligt. 

 

 
Enligt den fördjupade riskanalysen bedöms samhällsrisknivån för det studerade planområdet 
vara så hög att riskreducerande åtgärder ska beaktas vid exploatering. När det gäller 
Frösundaleden/Huvudstaleden så är individrisknivån mycket låg och bidraget till samhällsrisken 
är begränsat men det korta avståndet till planerad ny bebyggelse föranleder ändå ett behov av 
säkerhetshöjande åtgärder. 

Åtgärdernas omfattning behöver dock diskuteras, då acceptansnivån är beroende av 
markanvändning samt avstånd till den aktuella riskkällan. 

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang så redovisas i nedanstående avsnitt 
separata bedömningar av rimligheten i att vidta åtgärder med avseende på de olycksrisker som 
studeras i den fördjupade riskanalysen. 

 

 

Vid lokalisering i ett utsatt område bör man alltid sträva efter att lokalisera bebyggelsen på ett 
tillräckligt stort avstånd från eventuella störningskällor. Länsstyrelsens rekommenderade 
skyddsavstånd (se figur 1.1) bör användas som riktvärden för placering av verksamheter. 

Normalt innebär uppfyllande av Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd att ytterligare 
säkerhetshöjande åtgärder inte behöver vidtas. 

Vid bebyggelse som inte uppfyller de rekommenderade skyddsavstånden kommer 
kompletterande byggnadstekniska åtgärder generellt behöva vidtas. Omfattningen av 
åtgärderna är beroende av hur mycket skyddsavstånden underskrids samt vilka olycksrisker 
som behöver beaktas. Syftet med åtgärderna är att reducera det ”nettotillskott” av oönskade 
händelser som avsteget medför i förhållande till om riktlinjerna skulle följas, se vidare avsnitt 
6.3. 

Även obebyggda ytor i närheten av en riskkälla behöver utformas med hänsyn tagen till 
riskpåverkan. 
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Ingen ny bebyggelse planeras utmed den sträcka av Mälarbanan där spåren ligger i ytläge 
(delområde Öst). Åtgärder för att minska påverkan mot befintlig bebyggelse utmed denna 
delsträcka behandlas inom ramen för järnvägsplanen. Aktuell detaljplan medför ingen ökad 
riskpåverkan varvid ytterligare åtgärder inte bedöms nödvändiga. 

Utmed den sträcka där Mälarbanan förläggs i tråg (delområde Väst) planeras ny 
kontorsbebyggelse. Bebyggelsen planeras ca 20 meter från närmaste framtida spårmitt. 
Rekommenderat skyddsavstånd är 30 meter. Tråget innebär att påverkan från vissa scenarier 
(urspårning) elimineras och att andra dämpas (pölbrand). Avsteget bör därför kunna 
accepteras. Kompletterande åtgärder kan dock vara nödvändiga för att kompensera för den 
ökade risk som placeringen av byggnaden nära järnvägen innebär, se vidare avsnitt 6.3. 

Utmed den sträcka där Mälarbanan planeras med överdäckning (delområde Mitt) planeras ny 
bebyggelse i direkt anslutning till, men direkt inte ovanpå, överdäckningen. En byggnadsdel 
planeras ”hänga” i luften ovanför tunnelmynningen utan direkt koppling till överdäckningens 
konstruktion. Denna del omfattar ca 1 800 kvadratmeter som kommer att inrymma 
stadigvarande vistelse. Byggnadsdelen kommer att påverkas vid de olyckor som leder till att 
överdäckningens konstruktions får mycket omfattande skador, dvs. vid större explosioner. 
Dessa olyckor förväntas inträffa med mycket låg frekvens (se bilaga A). Drabbade personer i 
den överhängande byggnadsdelen omfattar ca 60-90 personer beroende på typ av verksamhet. 
Utifrån beräknade risknivåer konstateras att de scenarier som kan leda till så stora 
konsekvenser inte medför oacceptabla risknivåer även beaktat den överhängande 
byggnadsdelen. Risknivån till följd av dessa scenarier ligger på acceptabla nivåer. 
Stadigvarande vistelse i den överhängande delen bedöms därmed inte medföra sådan 
påverkan på risknivån att den inte kan accepteras. 

Samtlig bebyggelse som planeras direkt utmed Mälarbanan planeras utan koppling till 
överdäckningens konstruktion. Vid tunnelmynningar är minsta avstånd till bebyggelse 20 
meter. När det gäller överdäckningar finns inga tydliga riktlinjer för skyddsavstånd. För flertalet 
scenarier innebär överdäckningen att skadepåverkan mot omgivande områden minimeras eller 
helt elimineras till följd av överdäckningens skyddande konstruktion. Det gäller exempelvis för 
scenarier som leder till brand eller mindre läckage av gaser. För scenarier som kan leda till 
sådan påverkan att överdäckningens bärighet påverkas kan inte påverkan mot planområdet 
uteslutas. Detta gäller framförallt olyckor som leder till olika former av explosion.  Dessa 
scenarier inträffar med en mycket låg frekvens samt medför stor påverkan mot omgivningen 
även utan en överdäckning. 

Placering av bebyggelse intill tunnelmynningar bedöms kunna likställas med placering utmed 
tråg. Höjdskillnaden innebär att risken för urspårning är försumbar samt att även en del andra 
olyckor får en mindre påverkan. Några olycksscenarier kan leda till större skadeområden runt 
tunnelmynningar. Skillnaden i riskpåverkan blir dock likvärdig bebyggelse som placeras 20 
meter från öppet spår.   

Placering av bebyggelse i anslutning till överdäckning bedöms kunna genomföras enligt 
studerat förslag men byggnadstekniska åtgärder kan bli aktuella och då framförallt i 
anslutning till tunnelmynningarna, se vidare avsnitt 6.3. 
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Kontorsbebyggelse planeras som minst ca 15 meter och bostadsbebyggelse minst 20 meter 
från Frösundaleden/Huvudstaleden som utgör en sekundär transportled för farligt gods. 
Huvudsakligen transporteras ämnen som innebär korta skadeområden vid en olycka eller 
ämnen som transporteras som styckegods. Bebyggelsens placering innebär ett avsteg från 
Länsstyrelsens rekommendationer. Avsteget bedöms kunna accepteras med hänsyn till den 
begränsade omfattningen av transporter samt typen av ämnen som transporteras på vägen. 
Kompletterande byggnadstekniska åtgärder är dock nödvändiga att vidta, se vidare avsnitt 6.3. 

Inga ytor för stadigvarande vistelse planeras utmed Mälarbanans där den förläggs i tråg, 
utmed tunnelmynningar, ovanpå överdäckning eller utmed Frösundaleden, vilket innebär att 
människor utomhus till stor del kommer att vara skyddade av annan bebyggelse när de vistas 
inom planområdet. Minsta avstånd till bebyggelse är på dessa platser 20 meter (Mälarbanan) 
respektive 15 meter (Frösundaleden/Huvudstaleden).  

 
Enligt ovan innebär föreslagen bebyggelse att de rekommenderade skyddsavstånd som 
redovisas i avsnitt 1.5.1 underskrids. Den planerade bebyggelsen innebär enligt den fördjupade 
riskanalysen en förhöjd risknivå inom det studerade området. För att acceptera avstegen samt 
för att reducera risknivån behöver kompletterande byggnadstekniska åtgärder vidtas. Nedan 
redovisas diskussioner kring behovet av åtgärder. 

När det gäller själva järnvägsanläggningen inklusive tråg och överdäckningskonstruktion så 
ligger dimensioneringen av dessa utanför detaljplanens rådighet. Hur dessa ska utföras har 
utretts i järnvägsplanen. 

 

Utrymningsstrategin för bebyggelse i anslutning till en riskkälla kan behöva beakta möjliga 
externa olyckor. Detta innebär att utrymningsvägar behöver dimensioneras och utformas så 
att utrymning kan ske tillfredställande även vid en olycka på angränsande riskkällor (järnväg, 
farligt godsled, farlig verksamhet). 

Det är även viktigt att den planerade bebyggelsen inte förhindrar utrymning av tågresenärer 
och tågpersonal från tågtunneln eller tråget. 

Ovanstående innebär att ny bebyggelse inom planområdet som vetter direkt mot Mälarbanan 
eller Frösundaleden/Huvudstaleden (d.v.s. ingen framförliggande bebyggelse eller avskärmning) 
och som inte uppfyller Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd ska utformas med 
åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort från respektive riskkälla. 

Det rekommenderas att denna utrymningsväg utgörs av ”normal” entré för att på så sätt ta 
hänsyn till personers benägenhet att utrymma samma väg som de kom in. Om huvudentréer 
skulle planeras mot riskkällan så är det viktigt att utrymningsvägarna bort från riskkällan är 
lätta att identifiera och nyttja. Trapphus som mynnar mot riskkällan bör utföras genomgående 
så att utrymning möjliggörs bort från riskkällan. 

För bebyggelse som inte vetter direkt mot riskkällan bedöms ovanstående åtgärd ha en 
begränsad effekt eftersom framförliggande bebyggelse har en avskärmande effekt som ökar 
möjligheten att utrymma bakomliggande byggnader. 
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Utrymning via fönster med räddningstjänstens stegutrustning uppfyller inte syftet med 
ovanstående åtgärdsförslag. Vidare bör det beaktas att om utrymningsstrategin från 
byggnader utformas med tillgång till enbart utrymningsvägar, som utgörs av trapphus som 
vetter mot riskkällan, så behöver fasaden mot riskkällan utformas så att strålningsnivån på 
utrymmande inte överstiger 2,5 kW/m2 vid ett brandscenario med brännbara gaser eller 
brandfarliga vätskor. Det föreslås att åtgärden anges som krav i detaljplan, se avsnitt 6.3. 

När det gäller utrymning från tågtunnel och tråg är Trafikverkets utrymningsstrategi att 
utrymning från tunnel sker via tunnelmynningarna och att utrymning från tråg sker via trappa 
upp till marknivån, se vidare avsnitt 6.4. 

 

För att minska sannolikheten att en brand (olycka med brännbar gas, brandfarlig vätska m.m.) 
sprider sig in i byggnader nära riskkällan innan människor i byggnaden har hunnit utrymma kan 
fasader som vetter mot riskkällan utföras i material som förhindrar brandspridning in i 
byggnaden under den tid det tar att utrymma. Som ett riktvärde bör brandspridning begränsas 
i åtminstone 30 minuter för att säkerställa utrymningen. Hur omfattande kraven behöver vara 
för att erhålla skydd mot brandspridning är beroende av avståndet mellan byggnad och 
riskkälla. Nivåskillnader och framförliggande bebyggelse och barriärer behöver också beaktas. 

Exempelvis kan väggar utföras i obrännbart material eller med konstruktioner som uppfyller 
brandteknisk avskiljning avseende täthet och isolering. Krav på att förhindra brandspridning 
gäller även fönster och glaspartier. Exempelvis kan fönster utföras så att de är intakta och 
sitter kvar under hela brandförloppet genom att använda brandklassade, härdade eller 
laminerade glas. 

Enligt den fördjupade riskbedömningen kan en utvändig brand spridas vidare till bebyggelse 
nära Mälarbanan och Frösundaleden/Huvudstaleden. Vid en pölbrand kan detta ske om 
bebyggelsen placeras inom ca 30 meter. Vid olycka med brännbar gas kan brandspridning in i 
byggnader ske på större avstånd. Sådana bränder är kortvariga. Scenarier som leder till 
läckage av brännbar gas innebär dock ett relativt stort bidrag till risknivån och åtgärder för att 
hantera denna risk bör vidtas. 

För att ytterligare begränsa risken för brandspridning in i byggnader rekommenderas att för ny 
bebyggelse ska fasader som vetter direkt mot Mälarbanan (tråg och tunnelmynning) (d.v.s. 
ingen framförliggande bebyggelse eller avskärmning) utföras i obrännbart material alternativt 
med konstruktioner som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30. Fönster bör utföras i lägst 
brandteknisk klass EW 30. Åtgärdsförslaget gäller för ny bebyggelse som inte uppfyller 
Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd. Motsvarande krav för bebyggelse utmed 
Frösundaleden/Huvudstaleden är inte motiverade med hänsyn till den låga risknivån utmed 
vägen. 

Det är tillåtet att utföra aktuella fönster öppningsbara. Bedömningen utgår från en 
sammanvägning av risknivån samt att sannolikheten uppskattas vara låg för att fönster är 
öppna under längre tid. Det ska observeras att krav på brandklassade fönster enligt BBR 
generellt innebär att fönstren endast får vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande 
för att möjliggöra underhåll och rengöring. Det är därför väsentligt att det framgår i detaljplan 
eller i planbeskrivning att aktuella fönster tillåts vara öppningsbara även utan verktyg, nyckel 
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eller liknande. Om detta inte framgår finns risk för att det i byggprocessen uppstår problem om 
krav på brandklassade fönster formuleras utifrån krav i BBR. 

För att säkerställa att utrymning kan ske på tillfredställande sätt vid en olycka på studerade 
riskkällor bör detta säkerställas i plankartan, se vidare avsnitt 6.3. 

När det gäller risken för brandspridning till teknikhus vid den östra tunnelmynningen bör denna 
risk minimeras antingen genom skyddsavstånd (8 meter) eller genom brandteknisk avskiljning i 
60 minuter. Detta kan t.ex. göras genom att utföra byggnad inom planområdet med 
fasadutförande i EI60 eller att både teknikhus och byggnadsfasad utförs i EI30. 

 

Beroende på gastyp går det att reducera konsekvenserna inomhus genom att vidta 
ventilationstekniska åtgärder för att begränsa risken för spridning av brandgaser samt 
brännbara och giftiga gaser in i byggnader. De åtgärder som ofta föreslås innebär att 
friskluftsintag placeras mot sidor med bra luftkvalitet och dit det är mindre sannolikt att gasen 
sprids vid ett eventuellt gasutsläpp på den närliggande riskkällan, t.ex. bort från riskkällan 
alternativt på tak. Om ventilationssystemet utförs mekaniskt så kan det dessutom utformas så 
att det på ett enkelt sätt kan stängas av, genom exempelvis central nödavstängning. 

För olycka med brännbara gaser går det enligt ovan att reducera konsekvenserna inomhus 
genom att vidta byggnadstekniska åtgärder som förhindrar brandspridning. 

Andra möjliga åtgärder för att försvåra inläckage av hälsofarlig gas i byggnaderna kan vara att 
inte göra fönster mot vägen öppningsbara samt att placera gasdetektorer i fasaden mot vägen. 
Gasdetektorer som placeras i fasaden kan kopplas till ventilationen så att den stängs av vid 
detektion av gas. Problemet är vilka gaser som ska detekteras. Vissa gaser är tunga och vissa 
lätta, placeringen av gasdetektorer är därför inte självklar. Gasdetektorer kräver regelbundet 
underhåll, vilket innebär ytterligare en funktion som ska ingå i byggnadernas drift- och 
underhållsarbete. Effekten på risknivån av att placera gasdetektorer i fasad är mycket 
begränsad. Detta i kombination med den kostnad och de osäkerheter i utförande som 
åtgärden medför innebär att den inte bedöms vara lämplig eller rimlig att genomföra. 

Enligt riskanalysen kan en olycka med brännbara eller giftiga gaser innebära att människor 
inom planområdet skadas. Bidraget till risknivån från olycka med gaser är relativt stort.  Det är 
osäkert hur stor riskreducerande effekt som de ventilationstekniska åtgärderna innebär för 
aktuella skadescenarier. Åtgärderna bedöms dock normalt innebära relativt låga kostnader och 
inkräktar inte mer än marginellt på byggnadsutformningen. Nackdelen med åtgärderna är att 
de kan vara svåra att följa upp och att de inte kan regleras helt som planbestämmelser. 

Med hänsyn till rimligheten i att vidta åtgärder i förhållande till riskbidraget och risknivå samt 
de planerade verksamheterna inom det studerade området så rekommenderas att åtgärder 
som skyddar mot gasspridning vid olycka på Mälarbanan och Frösundaleden/Huvudstaleden 
vidtas för ny bebyggelse som vetter direkt mot dessa (d.v.s. ingen framförliggande bebyggelse 
eller avskärmning). Åtgärdsförslaget gäller för ny bebyggelse som inte uppfyller Länsstyrelsens 
rekommenderade skyddsavstånd. 
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För explosioner där konsekvenserna kan bli stora på stora avstånd kan effekten mildras genom 
att byggnaderna konstrueras med hänsyn till höga tryck. Exempelvis kan stommen 
dimensioneras för en ökad horisontallast samt bygga en rasdämpande stomme. Detta ställer 
krav på seghet/deformationsförmåga i stommen samt att stommen klarar bortfall av delar av 
bärningen. 

Ytterligare säkerhetshöjande åtgärder är att fönster förses med härdat och laminerat glas 
alternativt trycktåligt glas. Detta förhindrar att människor innanför fönster skadas till följd av 
att glas trycks in i byggnaden till följd av tryckvågen. 

När det gäller överdäckningen kommer den sannolikt att dimensioneras för någon form av 
explosionslast. Exakt vilken den dimensionerande lasten blir är ännu inte bestämt. Oavsett 
vilken dimensionerande last som väljs kommer överdäckningens konstruktion att ha en viss 
dämpande effekt på verkan från en explosion. 

Ovanstående åtgärdsförslag innebär stor begränsning i byggmetod och materialval samt 
innebär stora kostnader.  

Enligt riskanalysen har olycksrisker med explosiva ämnen samt oxiderande ämnen och 
organiska peroxider på Mälarbanan (de förekommer inte på Frösundaleden/Huvudstaleden) en 
mycket begränsad påverkan på risknivån inom det studerade området. Frekvenserna för en 
massexplosion och explosionsartade brandförlopp är extremt låga, vilket dels beror på mycket 
begränsade transportmängder och dels de hårda regler som gäller för transporter av dessa 
ämnen. 

Den riskreducerande effekten av åtgärder som skyddar mot explosioner bedöms därmed vara 
mycket begränsad. Dessutom bedöms nettotillskottet som de aktuella avstegen från 
rekommenderade skyddsavstånd innebär vara begränsat eftersom skyddsavstånden i sig har 
en relativt liten reducerande effekt på större explosionsscenarier. 

Med hänsyn till det begränsade riskbidraget bedöms det inte vara rimligt att ställa krav på 
åtgärder som skyddar mot explosion vid ny detaljplan. 

Inte heller för byggnader nära överdäckningen bedöms det vara motiverat med åtgärder 
avseende explosion. Oavsett dimensionering av överdäckningens konstruktion kommer denna 
att dämpa effekten av explosionen. Det är dock viktigt att byggnader i anslutning till 
överdäckningen är helt fristående samt att eventuella krav på skyddsavstånd som Trafikverket 
har till sina konstruktioner följs.  

 

Ny bebyggelse planeras enbart utmed de sträckor där Mälarbanan planeras i tråg eller under 
överdäckning. Dessa kommer att utföras med hänsyn till risken för urspårning vilket innebär 
att scenariot urspårning inte kommer att påverka planerad ny bebyggelse inom planområdet. 
Utmed delområde Öst planeras ingen ny bebyggelse. Trafikverket har också föreslagit åtgärder 
avseende urspårning där de har identifierat ett behov av detta.   
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Ny bebyggelse planeras endast utmed de sträckor där Mälarbanan antingen förläggs i tråg 
eller tunnel vilket innebär att ett urspårat tåg inte kommer kunna påverka omgivande 
bebyggelse. Några åtgärder för att hantera denna risk är därför inte nödvändiga. 

 
Trafikverkets strategi för utrymning av personal och resenärer från tråg och tunnel utgår från 
att utrymning sker via tunnelmynningar samt via trappor upp till marknivå.  

Strategin för räddningstjänstens insats är att tunnelmynningarna även utgör angreppsväg. För 
att möjliggöra insats kommer därför en yta på ca 500 kvadratmeter i anslutning till respektive 
tunnelmynning vara nödvändig. I anslutning till ytan måste trappa ner till spåret finnas.  Väg 
fram till ytan måste också finnas och den ska vara dimensionerad att klara räddningstjänstens 
fordon. 

I järnvägsplanen för Mälarbanans utbyggnad har två ytor för uppställning avsats. Dessa 
redovisas i figur 6.1 och 6.2. 

 

Figur 6.1. Avsett område för uppställning av räddningstjänstens fordon m.m. i anslutning till den västra 
tunnelmynningen. Grön ring avser yta för uppställning, röd ring avser trolig placering av trappa ner till 
spår. 
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Figur 6.2. Avsett område för uppställning räddningstjänstens fordon m.m. i anslutning till den östra 
tunnelmynningen. Grön ring avser yta för uppställning. 

I anslutning till respektive yta för uppställning m.m. (se figur 6.1 och 6.2) kommer en trappa 
ner till spår behöva säkerställas inom planområdet. Även möjligheten till väg fram till området 
kommer behöva säkerställas, men den måste inte nödvändigtvis ligga inom planområdet. 

 
Vid ny bebyggelse och förändrad markanvändning inom det aktuella planområdet 
rekommenderas att följande restriktioner och byggnadstekniska åtgärder vidtas: 

Mälarbanan 

- Ytor inom 20 meter från Mälarbanans tråg respektive inom 20 meter från tunnelmynning 
ska utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

- Ny bebyggelse som inrymmer stadigvarande vistelse bör inte uppföras närmare närmaste 
spårmitt i ytläge än 20 meter. 

- Ytor ovanpå överdäckningen bör utföras så att de inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse. Gångvägar, cykelvägar, parkmark och liknande kan uppföras på dessa ytor. 
Utegym, lekplatser och liknande bör inte placeras ovanpå överdäckningen. 

- För ny kontorsbebyggelse inom 30 meter samt för ny bostadsbebyggelse inom 50 meter 
från Mälarbanans tråg eller tunnelmynning gäller följande: 

o Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone 
en utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen. 

o Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en 
trygg sida, d.v.s. bort från Mälarbanan alternativt på byggnadernas tak. 

o Fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i obrännbart material 
alternativt med konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30. 

o Fönster i fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i lägst 
brandteknisk klass EW 30. Fönster tillåts vara öppningsbara. 

- Avseende närhet mellan planerad bebyggelse och teknikhus vid den östra 
tunnelmynningen ska en av nedanstående åtgärder vidtas: 
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o Skyddsavstånd på 8 meter ska tillämpas. 

o Planerad byggnad inom 8 meter utförs i brandteknisk klass EI60 (gäller 
fasaddelar inkl fönster). 

o Planerad byggnad samt teknikhus utförs i brandteknisk klass EI30 (gäller 
fasaddelar och fönster inom 8 meter). 

Frösundaleden/Huvudstaleden 

- Ytor inom 15 meter mellan ny bebyggelse och närmaste vägkant bör utformas så att de 
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

- Ny bebyggelse som inrymmer stadigvarande vistelse bör inte uppföras närmare närmaste 
vägkant än 15 meter (kontor) respektive 20 meter (bostäder). 

- För ny bostadsbebyggelse inom 30 meter från Frösundaleden/Huvudstaleden gäller 
följande: 

o Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone 
en utrymningsväg som mynnar bort från vägen. 

o Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en 
trygg sida, d.v.s. bort från Frösundaleden/Huvudstaleden alternativt på 
byggnadernas tak. 

Åtgärder avseende utrymning och räddningstjänstens insatsmöjlighet 

• Detaljplanen får inte medföra begränsningar av de ytor för uppställning av 
räddningstjänstens fordon som anges i järnvägsplanen för Mälarbanan. 

• I anslutning till ytor för uppställning måste trappa ner till spår möjliggöras inom aktuell 
detaljplan. Trappan bör utformas i samråd med Trafikverket för att bl.a. säkerställa 
tillräcklig bredd. 

• Väg fram till yta för uppställning behöver säkerställas men inte nödvändigtvis inom 
aktuell detaljplan. 

Observera att ovanstående åtgärder endast utgör förslag och det är upp till kommunen att ta 
beslut om åtgärder. För att säkerställa att ovanstående åtgärder vidtas krävs att dessa 
utformas som planbestämmelser i detaljplanen. De åtgärder som man beslutar om ska 
formuleras som planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och 
bygglagen (2010:900). Vid formulering av planbestämmelser är det viktigt att funktionen i 
åtgärden bevakas och får ett juridiskt skydd. Det är lika viktigt att inte låsa fast sig vid en viss 
teknik eller ett specifikt material eftersom det kan dröja flera år innan planen realiseras. 

 
De åtgärder som redovisas ovan bedöms ha följande effekt inom planområdet: 

- Begränsning av sannolikheten för att personer utsätts för en förhöjd risknivå under längre 
tidsperioder genom att tillgodose skyddsavstånd till ny bebyggelse samt områden med 
stadigvarande vistelse utomhus. 

- Begränsning av möjligheten för att oskyddade personer skadas utomhus inom områden 
med förhöjd risknivå genom att tillgodose skyddsavstånd till områden med stadigvarande 
vistelse. 



 

Uppdragsnamn:   Mälarbanan, överdäckning Solna   Datum:   2022-06-16   Uppdragsnummer   500654   Sida:   54 av 55 

 

- Reducering av konsekvenserna inomhus till följd av eventuella gasutsläpp genom 
skyddsavstånd i kombination med ventilationstekniska åtgärder. 

- Reducering av konsekvenserna inomhus till följd av en större utvändig brand genom 
skyddsavstånd och brandskyddstekniska åtgärder. 

- Ökad möjlighet för personer att utrymma byggnader innan kritiska förhållanden uppstår 
inomhus till följd av en olycka med farligt gods genom att tillgodose 
utrymningsmöjligheter bort från studerade riskkällor. 

I bilaga C redovisas risknivån med föreslagna åtgärder. Effekten av åtgärder är liten på 
risknivån. Det beror framförallt på den stora andel bebyggelse som finns utanför planområdet 
utmed järnvägen inom delområde Väst. Exempelvis innebär de scenarier med fler än 1 000 
omkomna att ca 75 % av de omkomna är människor som inte vistas inom planområdet. 

Med hänsyn till den beräknade risknivån inom planområdet samt planerad verksamhet och 
bebyggelse bedöms de föreslagna åtgärderna ha en tillräcklig riskreducerande  
effekt för bebyggelsen inom planområdet. Risknivån ligger i den nedre delen av ALARP och 
störst bidrag till risknivån, efter att åtgärder vidtagits, utgör personer som vistas utanför 
planområdet. 

 
Det aktuella planområdet omfattar Mälarbanans sträckning genom kommunen inklusive delar 
av omgivande markområden. I samband med Trafikverkets planerade utbyggnad av 
Mälarbanan har en överenskommelse mellan Solna Stad och Trafikverket gjorts som medför en 
möjlighet att exploatera markområden i anslutning till delar av Mälarbanan. Huvuddelen av 
exploateringen ligger i anslutning till den överdäckning som planeras. 

Planförslaget innebär att eventuella olyckor både på Mälarbanan, Frösundaleden och 
Huvudstaleden kan påverka planerad bebyggelse. Närheten till dessa har utretts och risknivån 
har beräknats i form av individrisk och samhällsrisk. Individrisknivån är acceptabel på det 
avstånd där ny bebyggelse planeras både när det gäller Mälarbanan och studerade vägar. Det 
innebär att inga åtgärder är nödvändiga med hänsyn till individrisken. Samhällsrisknivån 
däremot innebär att åtgärder ska vidtas om de är rimliga i förhållande till bland annat den 
riskreducerande effekten och kostnaden för att genomföra åtgärden. Detta gäller framförallt 
olyckor kopplade till trafiken på Mälarbanan. Bidraget till samhällsrisknivån från 
Frösundaleden och Huvudstaleden är mycket begränsat men med hänsyn till de korta avstånd 
som planeras till ny bebyggelse utmed vägen bör åtgärder ändå vidtas. Ett antal åtgärder har 
därför föreslagits som syftar till att reducera risknivån.  

Den känslighetsanalys som har genomförts visar att trots ändrade förutsättningar blir inte 
risknivån oacceptabel, vilket visar på en robusthet i genomförda beräkningar och antaganden. 

Den övergripande bedömningen är att studerat planförslag inte medför att människor utsätts 
för oacceptabla risker. Genom genomförd analys och vidtagna åtgärder har risker för 
människors hälsa och säkerhet beaktats i skälig omfattning. 
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  Bilaga A - Frekvensberäkningar 
Uppdragsnamn 

Mälarbanan, överdäckning genom Solna 

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum 

Ework Group 500654 2022-06-16 

Handläggare Egenkontroll Internkontroll 

Rosie Kvål RKL 2022-06-16 EMM 2022-04-22 

 

 

I denna bilaga beräknas frekvensen för de olycksrisker (skadescenarier) som bedömts kunna 
påverka risknivån för ny bebyggelse inom planområdet. Beräkningarna beaktar följande 
olycksrisker, vilka förknippas med omgivande riskobjekt: 

Olycka vid transport av farligt gods på Frösundaleden 

• Utsläpp och antändning av brännbar gas (klass 2.1) 

• Utsläpp och antändning av brännbar vätska (klass 3) 

Olycka på Mälarbanan 

• Urspårning på Mälarbanan 

• Brand i godståg på Mälarbanan 

• Explosion med massexplosiva ämnen (klass 1.1) 

• Utsläpp och antändning av brännbar gas (klass 2.1) 

• Utsläpp av giftig gas (klass 2.3) 

• Utsläpp och antändning av brännbar vätska (klass 3) 

• Olycka där ämne ur klass 5 blandas med brännbart ämne och orsakar explosionsartat 
självantändning (klass 5) 

Frekvensberäkningarna har utförts utifrån trafiksiffror för prognosår 2040. 

Nedan redovisas frekvensberäkningar uppdelade på Frösundaleden och Mälarbanan. 

 

 
Frekvensberäkningarna utförs utifrån den metodik som presenteras i MSB:s rapport ”Farligt 
gods – riskbedömning vid transport” /1/. 

 

 

/1/ Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996 
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Den förväntade frekvensen för en trafikolycka där farligt godstransport är inblandad beräknas 
utifrån följande ekvation: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛 𝑠𝑘𝑦𝑙𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠 𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟 = 

𝑂𝐹𝑎𝐺𝑜 = 𝑂 × ((𝑋 × 𝑌) + (1 − 𝑌) × (2𝑋 − 𝑋2))  

där 

X =  Andelen transporter skyltade med farligt gods (antal farligt godstransporter 
delat med totalt antal fordon) 

Y =  Andelen singelolyckor på vägdelen 

O = Antal förväntade fordonsolyckor = Olyckskvot x Totalt trafikarbete x 10-6, där 

Totalt trafikarbete = 365 dygn x Årsmedeldygnstrafik x Aktuell vägsträcka 

 
En fordonsbrand kan antingen uppstå till följd av en trafikolycka eller till följd av fordonsfel. 
Det statistiska underlag som ska användas för beräkning av frekvensen för fordonsbrand går 
dock inte att dela upp avseende dessa två scenarier. Detta beror på underlaget utgör antalet 
fordonsbränder i Sverige vid polisrapporterade vägtrafikolyckor och huruvida trafikolyckan 
startade som en fordonsbrand eller om branden uppkom till följd av trafikolyckan går ej att 
urskilja. 

Under åren 1994-1999 rapporterades årligen i genomsnitt 64,7 fordonsbränder i Sverige vid 
polisrapporterade vägtrafikolyckor till Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet (VITS) 
/2/. Under motsvarande år rapporterades ca 15 700 trafikolyckor med personskada per år /3/. 
Utifrån detta så uppskattas sannolikheten för brand i fordon vid olycka till ca 0,4 % (64,7 / 
15 700). Detta bedöms vara ett konservativt antagande då de polisrapporterade olyckorna 
med personskador inte utgör samtliga olyckor som kan leda till fordonsbrand. 

 

Tabell A.1. Förutsättningar för Frösundaleden – Indata till frekvensberäkningar.  

Faktor Beskrivning 

Vägsträcka (km): 1 

Bebyggelsemiljö: Tätort (stad) / Landsbygd 

Hastighetsbegränsning (km/h): 50 

Gatu-/Vägtyp: Trafikled 

Årsmedeldygnstrafik 2040 (per dygn): 26 900 

Andel tung trafik (%): 7 

Farligt godsled: Sekundär 

Antal farligt godstransporter (per dygn): 1 

 

/2/  Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet (VITS), uppgifter erhållna av Arne Land, Statens Väg- och 
Transportforskningsinstitut 2003-05-27 

/3/  Vägtrafikskador 2004, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Rapport 2005:14, 2005 
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Faktor Beskrivning 

X = Andel farligt godstransporter av totalt antal fordon (%): 0,004 

O = Olyckskvot (trafikolycka per 106 fkm): 1,5 

Y = Andel singelolyckor (%): 10 

Index för farligt godsolycka = Sannolikhet för utsläpp givet olycka (%): 2 

 

I tabell 3.3 i huvudrapporten redovisas fördelningen mellan respektive farligt godsklasser på 
den studerade vägsträckan. 

 

 
Tabell A.2. Beräknade olycksfrekvenser per år på studerad vägsträcka. 

Skadescenario Olycksfrekvens 2040 

O = Antal förväntade trafikolyckor per år 14,7 

    

OFago = Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor 1,1E-03 

2. Gaser 3,1E-04 

3. Brandfarliga vätskor 7,5E-04 

8. Frätande ämne 5,7E-06 

 

 
Gaser (klass 2) delas in i tre undergrupper: 

• brännbara gaser (klass 2.1) 

• icke giftiga och icke brännbara gaser (klass 2.2) 

• giftiga icke brännbara gaser (klass 2.3). 

Gaser ur klass 2.2 utgör sådana gaser som normalt inte orsakar personskador vid utsläpp mer 
än i det direkta närområdet. Därför beaktas inte transporter av dessa gaser i riskanalysen. 
Några transporter med ämnen ur klass 2.2 eller 2.3 har inte identifierats på Frösundaleden. 
Fördelningen mellan transport av klass 2.1 i tankbil och med styckegods redovisas i tabell 3.3 i 
huvudrapporten. 

Tankbil 

Aktuell vägstandard och hastighetsbegränsning innebär att sannolikheten för läckage till följd 
av en trafikolycka med farligt godstransport antas vara 2 % (Index för farligt godsolyckor, se 
tabell A.1). Gaser transporteras dock i regel under tryck i tankar med större tjocklek, vilket 
innebär högre tålighet. Erfarenheter från utländska studier visar på att sannolikheten för 
utsläpp av det transporterade godset då sänks till 1/30 /1/. Sannolikheten för läckage av gas 

blir då 2 %1/30 = 0,07 %. 
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Givet läckage antas fördelningen mellan olika läckagestorlekar till följande i enlighet med /1/: 

• Litet läckage:  62,5 % 

• Medelstort läckage:   20,8 % 

• Stort läckage:   16,7 % 

 

Gasflaskor 

Aktuell vägstandard och hastighetsbegränsning innebär att sannolikheten för läckage till följd 
av en trafikolycka med farligt godstransport antas vara 2 % (Index för farligt godsolyckor, se 
tabell A.1). Sannolikheten antas vara oberoende av antalet flaskor per transport. Den mest 
kritiska punkten på en gasflaska för utsläpp bedöms vara ventilen som vid en olycka kan slås 
av. Flaskornas egentyngd innebär att sannolikheten för att det ska gå hål på själva flaskan 
bedöms vara mycket låg. Utsläppsmängden beror därmed på antalet flaskor som skadas så 
allvarligt vid olyckan att dess respektive ventil slås av. Det antas att maximalt 5 flaskor skadas 
tillräckligt allvarligt, vilket utgör scenariot stort utsläpp. Sannolikhetsfördelningen för utsläpp 
från en flaska och 5 flaskor bedöms vara 75 % respektive 25 %. 

 
För brännbara gaser kan fyra scenarier antas uppstå beroende på typen av antändning: 

• Jetflamma: omedelbar antändning av läckande gas under tryck 

• Gasmolnsexplosion: fördröjd antändning av gas som hunnit spridas och därmed ej är 
under tryck  

• BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion kan uppkomma om tank utan 
fungerande säkerhetsventil utsätts för en utbredd brand under en längre tid. 

• Exploderande gasflaskor: Motsvarande explosion då gasflaskor utsätts för en utbredd 
brand. 

Transport med tankbil 

Beroende på utsläppsstorleken varierar sannolikheten för direkt respektive fördröjd 
antändning. För utsläpp vid trafikolycka finns fördelningsstatistik /4/: 

 Litet utsläpp Medelstort utsläpp Stort utsläpp 

    

• omedelbar antändning (jetflamma):  10 % 15 % 20 % 

• fördröjd antändning 
(gasmolnsexplosion):  

50 % 65 % 80 % 

• ingen antändning: 40 % 20 % 0 % 

 

/4/ Risk analysis of the transportation of dangerous goods by road and rail, Purdy, Grant, Journal of Hazardous 
materials, 33 1993  
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En BLEVE antas kunna uppstå i en oskadad tank utan fungerande säkerhetsventil antingen om 
en medelstor eller stor jetflamma från intilliggande skadad tank är riktad direkt mot tanken 
eller om trafikolyckan leder till fordonsbrand som är så omfattande att större delar av den 
oskadade tanken påverkas under en längre tid. Vid fördröjd antändning av den brännbara 
gasen antas gasmolnet driva iväg med vinden och därför inte påverka intilliggande tankar vid 
antändning. Sannolikheten för att förhållandena kring något av ovanstående scenarier är 
sådana att en BLEVE uppstår bedöms dock vara mycket låg, uppskattningsvis mindre än 0,5 % 
för respektive scenario. 

Transport med gasolflaskor 

Beroende på utsläppsstorleken varierar sannolikheten för direkt respektive fördröjd 
antändning. För gasflaskor uppskattas sannolikheten för antändning baserat på 
fördelningsstatistiken för tankbil /4/, men hänsyn tas till de begränsade utsläppsmängderna. 
Vid utsläpp från gasflaskor uppskattas sannolikheten för antändning mycket grovt vara 10 % av 
sannolikheten för utsläpp från tankbil: 

 Litet  Stort 

• omedelbar antändning (jetflamma):  1 % 2 % 

• fördröjd antändning (gasmolnsexplosion):  5 % 8 % 

• ingen antändning:  94 % 90 % 

Sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon är enligt tidigare ca 0,4 %. Vid 
transport av gasflaskor antas mycket grovt att sannolikheten för att en fordonsbrand blir så 
utbredd att den sprids till lasten och hettar upp en eller flera gasflaskor så mycket att de 
exploderar är 5 %. Uppskattningsvis exploderar ett stort antal av flaskorna i lasten, men 
sannolikheten för att flera flaskor exploderar samtidigt bedöms vara mycket låg. 
Explosionslasten blir därmed också låg. 

Figur A.1 redovisar ett händelseträd över följdscenarier vid en olycka med transport av 
brännbara gaser.  
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Figur A.1. Händelseträd olycka med transport av brännbar gas (klass 2.1). 
Överst: Transporter med tankbil 
Underst: Transporter av gasflaskor. 

 
En mycket hög andel av de brandfarliga vätskor som transporteras uppskattas vara 
petroleumprodukter, d.v.s. transporter av bensin och diesel till bl.a. bensinstationer. I de 
fortsatta beräkningarna så antas det konservativt att samtliga vätsketransporter rymmer klass 
1-vätskor, d.v.s. vätskorna har en låg flampunkt som innebär en hög sannolikhet för 
antändning. 

Sannolikheten för att en trafikolycka med farligt godstransport inblandad där ämnet 
transporteras i tunnväggig tank leder till läckage uppskattas vara 2 % (Index för farligt 
godsolyckor, se tabell A.1). Det uppskattas att en stor andel av transporterna utgörs av tankbil 
med släp, vilket för tunnväggiga tankar innebär att sannolikhetsfördelningen mellan litet, 
medelstort och stort utsläpp är 25 %, 25 % respektive 50 % /1/. 
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Sannolikheten klass 1-vätskor antänds vid utsläpp till följd av en trafikolycka antas vara ca 3 % 
/1, 4/ oberoende av utsläppsstorleken. 

Omfattande brand kan även uppstå om t.ex. en motorbrand sprider sig till lasten vid en olycka 
med brandfarliga vätskor. Enligt tidigare uppskattas sannolikheten för att en trafikolycka leder 
till fordonsbrand till ca 0,4 %. I ADR-S /5/ anges det krav på fordon som ska användas för 
transport av brandfarliga vätskor, vilket bl.a. innebär en begränsad sannolikhet för spridning av 
t.ex. motorbränder till lasten. Sannolikheten för antändning av lasten till följd av fordonsbrand 
vid trafikolycka uppskattas grovt vara ca 5 %. 

Figur A.2 redovisar ett händelseträd över följdscenarier vid en olycka med transport av 
brandfarlig vätska.  

 

Figur A.2. Händelseträd olycka med transport av brandfarlig vätska (klass 3). 

 

 
Planområdet angränsar mot Mälarbanan längs nästan 2 kilometer. På den aktuella sträckan 
består järnvägen idag av två spår med genomgående tågtrafik. 

Tillåten maxhastighet på spåren är 200 km/h. Längs den aktuella sträckan förekommer idag 
växlar mellan spåren. 

Trafikverket planerar att bygga ut Mälarbanan på sträckan Tomteboda-Kalhäll genom att öka 
antalet spår från två till fyra. Mälarbanans sträckning genom den västra delen av planområdet 
kommer att grävas ner och ligga i ett tråg. Från Frösundaleden och ca 500 meter österut 
kommer spåren grävas ner och överdäckas. Öster om överdäckningen ligger spåren i öppet 
läge, delvis nedsänkt jämfört med omgivningen på grund av naturliga höjdskillnader i området. 
I figur A.3 redovisas en övergripande bild över de olika sträckornas utförande. 

 

 

/5/ ADR-S 2019 – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på 
väg och i terräng, MSBFS 2018:5, 2018  
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Figur A.3. Aktuellt planområde med olika delar av Mälarbanan utmärkta. 

 
På den aktuella järnvägssträckan går persontåg och godståg. I tabell A.3 redovisas antalet tåg 
/6/ under ett år.  

Utifrån schablonmått för vagnantal för olika typer av tågmodeller har det totala antalet vagnar 
uppskattats. Enligt VTI-rapport 387:2 utgör persontåg i medel 10 vagnar och godståg utgörs av 
ca 30 vagnar /7/. 

Tabell A.3. Sammanställning av antal tåg och vagnar på Mälarbanan i anslutning till planområdet. 

Typ av tåg 
  

Idag 
  

År 2040 
  

Tåg per 
dygn 

Vagnar per 
dygn 

Tåg per 
dygn 

Vagnar per 
dygn 

Persontåg 210 2100 378 3780 

Godståg - totalt 10 300 10 300 

Totalt 220 2400 388 4080 

 
Av godståg som går på den aktuella sträckan medför ett antal vagnar som rymmer farligt gods. 
Normalt finns inga restriktioner kring vilka farligt godsklasser som är tillåtna att transporteras 
på järnväg. 

Frekvensberäkningarna kommer att utgå från nationell statistik där antalet transporter samt 
fördelningen mellan olika klasser på den aktuella järnvägen uppskattas utifrån den 
genomsnittliga andelen av tung tågtrafik i Sverige som transporterar farligt gods.  

 

/6/  Mälarbanan Huvudsta-Duvbo - Underlagsrapport risk och säkerhet till miljökonsekvensbeskrivning för 
järnvägsplan, Trafikverket, TRV 2015/87751, 2020-01-15 

/7/ Om sannolikhet för järnvägsolyckor med farligt gods, VTI-rapport 387:2, Väg- och transportforsknings-
institutet, 1994 
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Information har hämtats från Trafikanalys som bland annat ansvarar för statistik inom området 
bantrafik. Utifrån statistik över godsmängd per farligt godsklass under femårsperioden 2014-
2019 /8/ uppskattas antalet vagnar med respektive farligt godsklass på den aktuella sträckan. 
Även den totala andelen farligt gods kan utläsas av statistiken men utgör enligt Trafikverkets 
riskanalys för sträckan en betydligt högre värde än situationen på den aktuella sträckan /6/. 
Nationell statistik visar en andel på 5 % farligt gods medan faktiska transporter med farligt 
gods genom Solna har utgjort 2 % av godstrafiken. Andelen farligt gods kommer därför att utgå 
från lokal statistik, dvs. 2 % och fördelningen mellan olika farligt godsklasser kommer att utgå 
från nationell statistik. Dock görs några mindre justeringar. Anledningen till dessa justeringar 
är framförallt att den nationella statistiken visar på mycket små transportmängder av klass 1 
(explosiva ämnen) under den studerade femårsperioden. För att inte underskatta riskbidraget 
från olycksscenarier förknippade med explosivämnen så antas det konservativt att klass 1 
utgör maximalt 0,1 % av det totala antalet farligt godsvagnar. Fördelningen för övriga farliga 
godsklasser motsvarar nationell statistik. 

Utifrån ovanstående underlag görs en uppskattning av antalet vagnar med farligt gods per år 
på den aktuella järnvägssträckan fördelat på respektive klass, se tabell A.4. 

Tabell A. 4. Antal godsvagnar med farligt gods per år på aktuell järnvägssträcka för prognosåret 2040. 

Klass 
  

Andel 
  

Antal farligt godsvagnar per år 

Prognosår 2040 - 2 % 

1. Explosiva ämnen och föremål 0,10%* 2 

2. Gaser 27,4% 644 

3. Brandfarliga vätskor 36,6% 769 

4. Brandfarliga fasta ämnen 2,7% 58 

5. Oxiderande ämnen, organiska 
peroxider 

13,9% 292 

6. Giftiga ämnen 1,8% 37 

7. Radioaktiva ämnen 0,0% 0 

8. Frätande ämnen 17,3% 385 

9. Övriga farliga ämnen och föremål 0,3% 6 

Totalt   2 190 

*  I statistiken från Trafikanalys är de redovisade mängderna explosivämnen extremt små.  
Det antas dock att enstaka transport med farligt gods klass 1 kan förekomma. 

 

 

/8/  Bantrafik 2019 (Rapportnr 2020:19), Statistikrapport från Trafikanalys  



 

Uppdragsnamn:   Mälarbanan, överdäckning genom Solna   Datum:   2022-06-16   Uppdragsnummer:   500654   Sida:   10 av 31 

 

I detta avsnitt beräknas frekvensen för järnvägsolycka på den aktuella järnvägssträckan där 
denna passerar planområdet. Avsnittet behandlar först skadescenariot urspårning, där 
resultatet sedan nyttjas för frekvensberäkningar för scenarier förknippade med transporter av 
farligt gods. 

Frekvensberäkningarna beräknas för prognosår 2040. 

 
En urspårning kan medföra att de urspårade järnvägsvagnarna hamnar en bit från spåret. 
Urspårningen kan då leda till skador inom planområdet även om tåget inte rymmer farligt 
gods. Huruvida personer i planområdet skadas eller ej beror på hur långt ifrån rälsen en vagn 
hamnar efter urspårning. 

Frekvensen för urspårning beräknas utifrån följande olyckskvoter för urspårning förknippade 
med tågtyp samt spårutformning enligt uppgifter som redovisas i Structures built over railway 
lines – Construction requirements in the track zone /9/: 

Spår utan växlar  Spår med växlar 

Persontåg: 0,2510-8 per tågkm 2,510-8 per tågkm 

Godståg 2,510-8 per tågkm 2510-8 per tågkm 

Ytterligare järnvägsolyckor som kan medföra efterföljande olycksscenarier är kollisioner, 
antingen mellan spårfordon eller i plankorsningsolyckor. Enligt /10/ bedöms sannolikheten för 
en sammanstötning med tåg på en linje vara så låg att den försvinner i den allmänna 
osäkerheten. Därför beaktas skadescenariot inte vidare i de fortsatta beräkningarna. 

Frekvensen för urspårning har beräknats utifrån indata i avsnitt 5.1 och sammanställs i tabell 
A.5. Frekvensen beräknas för persontåg respektive godståg på en 1 km järnvägssträcka i 
anslutning till det aktuella planområdet. Beräkningarna utgår från olyckskvot för spår med 
växlar. 

Tabell A.5. Beräknad frekvens för urspårning på aktuell sträcka med gällande tågtrafik (1 km). 

Orsak 
  

Olycksfrekvens (per år) 

Urspårning persontåg 3,4E-03 

Urspårning godståg 9,1E-04 

 

Utslaget på den totala tågtrafiken så innebär ovanstående urspårningsfrekvenser en 
genomsnittlig olyckskvot på ca 3,1E-08 per tågkm. 

 

/9/  Structures built over railway lines – Construction requirements in the track zone (UIC Code 777-2 R), 
International Union of Railways, 2nd edition September 2002 

/10/ Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen, Sven Fredén, 
Banverket Borlänge, 2001 
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Ovanstående värden kan jämföras med statistik över bantrafikskador /11/ respektive bantrafik 
/8/. Om man dividerar samtliga inrapporterade urspårningar med totala antalet tågkilometer 
(persontåg och godståg) under perioden 2001-2015 så blir den genomsnittliga olyckskvoten  

ca 710-8 per tågkm. Statistiken över bantrafikskador redovisar dock ingen fördelning av antalet 
urspårning för persontåg respektive godståg. Det kan dock konstateras att för den aktuella 
perioden så utgör persontågskm ca 70 % av det totala antalet tågkm i Sverige. Detta kan 
jämföras med ca 99 % för den aktuella järnvägssträckan. Sannolikheten för urspårning är 
normalt betydligt högre för godståg än för persontåg, vilket kan förklara skillnaden i 
genomsnittlig olyckskvot enligt nationell statistik och aktuell sträcka. 

 
Vid en urspårning så är det troligaste följdscenariot att ett hjulpar hoppar av rälen och tåget 
förblir upprätt inom några enstaka meter från spåret. Sannolikheten att de urspårade 
vagnarna lämnar spårområdet är begränsad. Beroende på tågets hastighet och längd, rälsens 
kvalitet, förekomst av främmande föremål på spåret, omgivningens topografi etc. kan dock 
tåget spåra ur och hamna utanför spårområdet. Då kan människor utomhus skadas om de står 
i vägen för tåget. Om tåget kör in i byggnader nära spårområdet kan delar av byggnaden 
skadas. 

Skadeområdet understiger i princip alltid 25-30 meter vinkelrätt ut från spåret (om järnvägen 
ligger mycket högre än omgivningen kan skadeområdet bli större). Detta skadescenario 
motsvarar en helt snedställd tågvagn. Sannolikheten för detta värsta tänkbara scenario är 
mycket låg. 

De fortsatta frekvensberäkningarna för urspårning och dess påverkan på kringliggande 
bebyggelse utförs utifrån den metodik som redovisas i UIC Code 777-2 R /9/. Observera dock 
att den framtida planerade utbyggnaden innebär att järnvägen förläggs i ett tråg förbi 
planområdet, vilket innebär att tåget kommer att stanna i tråget vid en urspårning. 
Beräkningar avseende urspårning görs dock med syfte att ta höjd för en eventuell ändring i 
framtida planer. 

I tabell A.5 ovan redovisas urspårningsfrekvensen för urspårning på en 1 km lång 
järnvägssträcka i höjd med det aktuella planområdet. Vid beräkning av hur mycket urspåringen 
påverkar risknivån inom områdena utmed järnvägen och sannolikheten för att ett urspårat tåg 
kolliderar med intilliggande bebyggelse används först en reducerande faktor som motsvarar 
den längsta sträcka som den urspårade vagnen kan gå längs med spåret. Denna faktor 
beräknas som V2/80, där V är tågets hastighet (km/h) vid urspårningstillfället. 

Frekvensen för urspårning i anslutning till bebyggelse per år (F1) beräknas med följande 

ekvation: 𝐹1 = 𝐹𝑟 × 𝑑 × 10−3 där 

Fr =  urspårningsfrekvens per km och år (se tabell A.3) 

d =  den längsta sträcka som den urspårade vagnen kan gå längs med spåret, vilket 
beräknas som V2/80, där V är tågets hastighet (km/h) vid urspårningstillfället 

 d200 km/h  =  2002/80  = 500 m 

 d160 km/h  =  1602/80  = 320 m 

 

/11/  Bantrafikskador 2019 (Statistikrapport 2020:18), Trafikanalys 
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Sannolikheten för kollision med byggnad kan beräknas som funktion av avståndet från spåret 
enligt följande ekvationer för dubbelspår: 

d
c

b
ababP 
+−

+
−

= 25,0)))2,4(()
b

(( 22
2   

d =  den längsta sträcka som den urspårade vagnen kan gå längs med spåret, vilket 
 beräknas som V2/80, där V är tågets hastighet (km/h) vid urspårningstillfället 

b =  det maximala vinkelräta avståndet (m) från spåret som vagnen kan  
 hamna, vilket beräknas som V0,55 

 b200 km/h  =  2000,55  = 18,4 m 

 b160 km/h =  1600,55  = 16,3 m 

a =  vinkelrätt avstånd (m) mellan spårmitt och byggnad 

c =  det, längs spåret, parallella avståndet inom vilket byggnad löper risk att träffas av 
urspårad vagn på ett avstånd a, vilket beräknas med ekvationen: 

)(
b

abdc −=  om b > a. Är b < a blir c = 0. 

Sannolikheten för byggnadskollaps till följd av kollision beräknas vidare med följande 
ekvation: 

0)
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t =  det vinkelräta avståndet (m) från spåret där den urspårade vagnens hastighet sjunkit 
under 60 km/h, vilket beräknas med ekvationen: 

d'-d
'dat 

=  

a = se ovan 

d’ =  det, längs spåret, längsta avståndet som den urspårade vagnen kan gå, där hastigheten 
fortfarande överstiger eller är lika med 60 km/h. Antaget 45 m /9/. 

α =  sannolikheten för ras beroende av konstruktionens robusthet. α = 1 innebär att alla 
kollisioner där hastigheten överstiger 60 km/h leder till ras. 

Utformningen av spårområdet inklusive tråg- och överdäckningslösningar utmed planområdet, 
innebär att sannolikheten för skador inom planområdet till följd av en urspårning begränsas. 

I beräkningarna förutsätts en jämn fördelning av tågtrafiken i respektive riktning, d.v.s. 50 % av 
tågen antas trafikera de södra spåren, respektive de norra spåren.  

Frekvensen för urspårning i anslutning till bebyggelse som kan påverka planområdet beräknas 
nedan. Beräkningarna utgår från urspårningsfrekvenser enligt tabell A.5. Beräkningarna har 
utgått från antagandet att 189 persontåg per dygn respektive 5 godståg per dygn trafikerar 
vardera riktningen.  

F1, persontåg  = 8,6E-04 per år 

F1, godståg =  1,5E-04 per år 
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I tabell A.6-A.7 redovisas resultaten av sannolikhetsberäkningar med avseende på urspårning 
på den aktuella järnvägssträckan. 

Tabell A.6. Resultat av frekvens- och sannolikhetsberäkningar för urspårningsscenarier på aktuell 
järnvägssträcka. Persontåg 

a (meter) 
  

P2 
  

P3 
  

Frekvens kollision (F1 x P2) 
Frekvens byggnadskollaps  

(F1 x P2 x P3) 

Prognosår 2040  Prognosår 2040  

0 39,9% 100,0% 3,4E-04 3,4E-04 

1 33,3% 99,2% 2,9E-04 2,9E-04 

2 27,5% 98,4% 2,4E-04 2,3E-04 

3 22,4% 97,5% 1,9E-04 1,9E-04 

4 18,0% 96,4% 1,6E-04 1,5E-04 

5 14,2% 95,2% 1,2E-04 1,2E-04 

6 11,0% 93,8% 9,5E-05 8,9E-05 

7 8,4% 92,2% 7,2E-05 6,6E-05 

8 6,1% 90,3% 5,3E-05 4,8E-05 

9 4,4% 88,0% 3,8E-05 3,3E-05 

10 3,0% 85,3% 2,6E-05 2,2E-05 

11 1,9% 81,9% 1,7E-05 1,4E-05 

12 1,2% 77,7% 1,0E-05 8,0E-06 

13 0,7% 72,2% 5,8E-06 4,2E-06 

14 0,3% 64,9% 3,0E-06 1,9E-06 

15 0,2% 54,8% 1,5E-06 8,0E-07 

16 0,1% 41,5% 7,6E-07 3,1E-07 

17 0,1% 35,4% 4,8E-07 1,7E-07 

18 0,02% 0,00% 2,1E-07 0,0E+00 

18,4 0,00% 0,00% 0,0E+00 0,0E+00 
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Tabell A.7. Resultat av frekvens- och sannolikhetsberäkningar för urspårningsscenarier på aktuell 
järnvägssträcka. Godståg 

a (meter) 
  

P2 
  

P3 
  

Frekvens kollision (F1 x P2) 
Frekvens byggnadskollaps 

(F1 x P2 x P3) 

Prognosår 2040 Prognosår 2040 

0 38,8% 100,0% 5,7E-05 5,7E-05 

1 31,6% 98,6% 4,6E-05 4,5E-05 

2 25,3% 97,0% 3,7E-05 3,6E-05 

3 19,9% 95,2% 2,9E-05 2,8E-05 

4 15,4% 93,1% 2,2E-05 2,1E-05 

5 11,6% 90,7% 1,7E-05 1,5E-05 

6 8,5% 87,9% 1,2E-05 1,1E-05 

7 6,0% 84,6% 8,8E-06 7,5E-06 

8 4,1% 80,6% 6,0E-06 4,8E-06 

9 2,7% 75,8% 3,9E-06 2,9E-06 

10 1,6% 69,9% 2,3E-06 1,6E-06 

11 0,9% 62,4% 1,3E-06 8,2E-07 

12 0,5% 53,0% 6,7E-07 3,6E-07 

13 0,2% 41,8% 3,3E-07 1,4E-07 

14 0,1% 33,3% 1,7E-07 5,8E-08 

15 0,08% 0,00% 1,1E-07 0,0E+00 

16 0,03% 0,00% 3,9E-08 0,0E+00 

16,3 0,00% 0,00% 0,0E+00 0,0E+00 

 
I underredet till en järnvägsvagn sitter ett flertal olika komponenter och system som kan 
orsaka rökutveckling eller brand. Orsakerna till bränder i tåg är bland annat tekniska fel som 
t.ex. el-, motor- eller bromsfel. Tågbränder kan också starta inne i järnvägsvagnen, till följd av 
t.ex. elfel. Inne i vagnen kan även anlagda bränder vara en möjlig brandorsak. 

Sannolikheten för en tågbrand (oavsett omfattning) bedöms vara relativt hög. Enligt 
Trafikverkets rapport ”Dimensionerande brandeffektkruvor i godståg” /12/ inträffade 107 
bränder i godståg mellan åren 2002-2014. Under samma period var trafikarbetet med godståg 
i Sverige totalt 5,44x108 tågkm /13/. Den uppskattade olycksfrekvensen per tågkm för 
händelsen brand i godståg blir därmed 107 / 5,44x108 = 1,97x10-7 per tågkm godståg. Detta kan 
jämföras med olyckskvoterna för urspårning med godståg som redovisas i avsnitt 6.1. 

Det ska beaktas att det är en mycket begränsad andel av tågbränderna som blir så omfattande 
att de riskerar att påverka kringliggande områden. Olyckskvoten ovan bygger på alla anmälda 
tågbränder, vilket även inkluderar rökutveckling. 

 

/12/  Tunnelsäkerhet Dimensionerande brandeffektkurvor i godståg (Trafikverket publ.nr. 2016:117), 
Brandskyddslaget AB på uppdrag av Trafikverket, 2016 

/13/  Trafikanalys, Bantrafik 2019, Statistik Rapport 2020:19 
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Givet ”brand” enligt dessa förutsättningar bedöms sannolikheten för en utvecklad brand som 
sprids till lasten vara låg. Utifrån ”PM Statistik Godståg” /14/ som omfattar statistik över 
inträffade bränder i godståg under perioden 2002 – 2014 kan bränder i godståg kategoriseras 
utifrån brandstorlek enligt tabell A.8. 

Tabell A.8. Fördelning av brandstorlek vid brand i godståg. 

 Kategori Beskrivning Antal Andel 

Mycket stor brand Branden är så stor att motsvarande en hel vagn blivit utbränd 
eller att beskrivningen i insatsrapporten visar på en brand 
som varit svårt att släcka p.g.a. intensitet eller omfattning. 

4 3,74% 

Stor brand Branden är så stor att det krävs mer än en handbrandsläckare 
för att släcka den. Detta bedöms likvärdigt med att branden 
är större än 1 MW. 

35 32,71% 

Liten brand Branden har självslocknat eller släckts med maximalt en 
handbrandsläckare. 

50 46,73% 

Väldigt liten brand I händelsebeskrivningen beskrivs endast rökutveckling och 
ingen faktisk brand. 

18 16,82% 

Totalt  107 100,00% 

 

I tabell A.9 redovisas resultaten av sannolikhetsberäkningar med avseende på tågbrand på den 
aktuella järnvägssträckan. 

Tabell A.9. Resultat av frekvens- och sannolikhetsberäkningar för brand i godståg på aktuell 
järnvägssträcka. 

Scenario Frekvens (per år) 

Brand i godståg 7,2E-04 

Mycket stor brand (3,7 %) 2,7E-05 

Stor brand (32,7 %) 2,4E-04 

Liten brand (46,7 %) 3,4E-04 

Väldigt liten brand / rökutveckling (16,8 %) 1,2E-04 

 
Olycksfrekvensen för järnvägsolycka med farligt gods beräknas utifrån motsvarande metodik 
som redovisas i avsnitt 6.1-6.2. Med hänsyn till potentiella följdscenarier så kommer 
beräkningarna att omfatta dels järnvägsolycka utan brand (Furspårning + Fsammanstötning) och dels 
järnvägsolycka med brand (Ftågbrand). 

Frekvensberäkningarna för järnvägsolycka med godståg innefattar även farligt godsvagnar. 

Sannolikheten för att en farligt godsvagn ingår i det olycksdrabbade tåget och påverkas av 
olyckan beräknas utifrån andelen farligt godsvagnar i förhållande till det totala antalet 
godsvagnar (X). 

Järnvägsolycka utan brand: Följdscenarier med farligt gods vid järnvägsolycka utan brand 
förknippas med starka påkänningar till följd av t.ex. att vagnar spårar ur eller påverkas av 
motsvarande kraftiga påkänningar. Vid en urspårning spårar i genomsnitt 3,5 vagnar ur /15/. 
Sannolikheten för att en farligt godsvagn spårar ur beräknas då utifrån följande ekvation: 

 

/14/  PM Statistik godståg (Trafikverket rapport 101107-22-025-121), Brandskyddslaget på uppdrag av 
Trafikverket, 2015 

/15/ Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996 
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P = 1 – (1-X)3,5 

I tabell A.10 redovisas den förväntade frekvensen för järnvägsolycka med farligt gods. Vid 
frekvensberäkningen antas det att sannolikheten för järnvägsolycka med farligt godsvagn är 
oberoende av vilken last som ryms i vagnarna, d.v.s. fördelningen av olyckor mellan de olika 
farligt godsklasserna är direkt kopplad till andelen av respektive klass. 

Tabell A.10. Beräknad olycksfrekvens per farligt godsklass på studerad järnvägssträcka. 

Scenario  

Järnvägsolycka med fago-vagn  
(per år) 

 Andel Prognosår (2%) 

klass 1 0,1% 6,2E-08 

Klass 2 29,4% 1,8E-05 

klass 3 35,1% 2,2E-05 

klass 4 2,6% 1,6E-06 

klass 5 13,3% 8,3E-06 

klass 6 1,7% 1,1E-06 

klass 7 0,0% 4,7E-09 

klass 8 17,6% 1,1E-05 

klass 9 0,3% 1,8E-07 

Totalt   6,2E-05 

 

Järnvägsolycka med brand: Sannolikheten för att minst en farligt godsvagn är inblandad i 
tågbrand, givet brand i godståg, beräknas utifrån ekvationen: P = X. 

I tabell A.11 redovisas den förväntade frekvensen för järnvägsolycka med brand i farligt 
godsvagn. Vid frekvensberäkningen antas det att sannolikheten för järnvägsolycka är 
oberoende av vilken last som ryms i vagnarna, d.v.s. fördelningen av olyckor mellan de olika 
farligt godsklasserna är direkt kopplad till andelen av respektive klass. 

Tabell A.11. Beräknad olycksfrekvens för järnvägsolycka med brand (totalt samt per farligt godsklass) på 
studerad järnvägssträcka (1 km). 

 Scenario 
  

  
Järnvägsolycka med fago-vagn 

(per år) 

Andel Prognosår (2 %) 

klass 1 0,1% 6,2E-08 

Klass 2 29,4% 1,8E-05 

klass 3 35,1% 2,2E-05 

klass 4 2,6% 1,6E-06 

klass 5 13,3% 8,3E-06 

klass 6 1,7% 1,1E-06 

klass 7 0,0% 4,7E-09 

klass 8 17,6% 1,1E-05 

klass 9 0,3% 1,8E-07 

Totalt   6,2E-05 

 

Utifrån tabell A.10 och tabell A.11 beräknas att av samtliga järnvägsolyckor med farligt gods på 
den studerade sträckan så utgör brand i farligt godsvagn starthändelse till:  
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1,4 × 10−5

6,2 × 10−5 + 1,4 × 10−5
= 0,19 

I de fortsatta beräkningarna avrundas ovanstående till 20 %. 

 
Explosiva ämnen och föremål är uppdelad i flera olika undergrupper (riskgrupper) utifrån risk 
för bl.a. brand, massexplosion, splitter och kaststycken. Enligt RID-S är det enbart ämnen ur 
klass 1.1 som innebär risk för massexplosion som påverkar så gott som hela lasten praktiskt 
taget samtidigt /16/. Med avseende på olycksrisker som kan påverka personsäkerheten inom 
det aktuella planområdet bedöms det enbart vara en explosion med ämnen ur riskgrupp 1.1 
som är aktuella att studera. 

I de fortsatta beräkningarna antas det konservativt att riskgrupp 1.1 utgör 100 % av alla 
järnvägsvagnar med explosiva ämnen. 

Enligt avsnitt 5.3 så transporteras mycket begränsade mängder explosiva ämnen på järnvägar i 
Sverige. Under den senaste 5 årsperioden redovisas sammanlagda mängder på enstaka ton.  
I den kartläggning som MSB (tidigare Räddningsverket) genomförde under september 2006 
/17/ redovisades transportmängderna explosivämnen i kg, medan övriga farligt godsklasser 
redovisades i ton. På Mälarbanan redovisades inga explosivämnen enligt kartläggningen från 
2006. 

Den genomsnittliga mängden explosivämnen som redovisas i Trafikanalys statistik motsvarar 
<< 0,01 %. Det bör dock noteras att transporter av explosiva ämnen inte alltid skyltas, vilket 
innebär att det inte går att få tillförlitliga uppgifter om dessa transporter. För att inte 
underskatta riskbidraget från olycksscenarier förknippade med explosivämnen på aktuella 
järnvägssträckor så antas det konservativt att det förekommer vissa transporter av 
explosivämnen, inkl. stora transporter. Enligt avsnitt 5.3 görs ett mycket konservativt 
antagande att explosivämnen utgör ca 0,1 % av alla farligt godsvagnar på Mälarbanan. 

Konsekvenserna av en massexplosion är kraftigt beroende av mängden som exploderar, vilket i 
sin tur beror av hur mycket explosivämne som transporteras. I RID-S anges ingen gräns för hur 
stora transportmängder massexplosiva ämnen som tillåts på järnväg. Som maxgräns brukar 
dock ansättas 25 ton massexplosivt ämne per godsvagn. Hur stor andel av transporterna som 
rymmer så stora mängder är dock oklart. 

Det saknas underlag för en tydlig bedömning av fördelningen mellan olika transportmängder 
med explosivämnen. Statistiken avseende farligt gods för den aktuella sträckan är konfidentiell 
och kan ej redovisas i riskanalysen. Som underlag till de fortsatta beräkningarna studeras 
tidigare utförda riskutredningar på den aktuella sträckan. 

I den riskutredning som utförts som underlagsrapport till MKB för järnvägsplanen Mälarbanan 
sträckan Huvudsta – Duvbo /6/ används följande fördelning:  

- < 150 kg ekvivalent TNT (trotyl): 98 % 

- 25 000 kg ekvivalent TNT (trotyl): 2 % 

 

/16/  RID-S 2017 – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på 
järnväg, MSBFS 2016:9, 2017 

/17/  Kartläggning av farligt gods på järnväg under september månad 2006, Räddningsverket 2007 
(www.msb.se) 
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Ovanstående antagna fördelning som endast omfattar två extremvärden av potentiella 
transportmängder (liten mängd respektive maximal mängd per vagn) utgår från syftet med 
den aktuella riskutredningen som i första hand studerar riskpåverkan för trafikanter och de 
planerade överdäckningarna utmed den aktuella sträckan. 

För den aktuella riskanalysen bedöms ovanstående fördelning inte ge en tillräcklig nyanserad 
bild av riskbidraget från olyckor med explosivämnen. Detta gäller framförallt vid bedömningen 
olika åtgärders riskreducerande effekt där alltför grova fördelningar gör det svårt att se hur 
åtgärderna påverkar risknivån. 

På uppdrag av Solna stad har det upprättats en riskutredning för Mälarbanans sträckning 
genom Solna och Sundbyberg i syfte att bedöma riskerna för omgivningen /18/. I denna 
utredning används en antagen fördelning mellan olika transportmängder med explosivämnen: 

- 500 kg ekvivalent TNT (trotyl): 85 % 

- 2 000 kg ekvivalent TNT (trotyl): 14,5 % 

- 25 000 kg ekvivalent TNT (trotyl): 0,5 % 

De antagna fördelningarna enligt båda ovanstående utredningar bedöms vara mycket 
konservativa gällande det potentiella antalet av stora och maximala transportmängder  
(> 500 kg).  

För att inte underskatta riskbidraget från aktuella olycksrisker och samtidigt ge möjlighet att få 
en nyanserad bild av riskbidraget från olycka med explosivämnen på den aktuella sträckan görs 
ett antagande om fördelning som utgår från en sammanvägning av båda ovanstående 
utredningar. Sammanlagt beaktas därför fortsatt fyra transportmängder med explosivämnen. 
Grundförutsättningen för detta antagande är att andelen maximala transportmängder 
konservativt motsvarar Trafikverkets riskutredning och att en majoritet av transporterna utgör 
liten mängd (< 150 kg), minst 60 %. Kvarvarande vagnar antas omfatta medelstora (500 kg) 
eller stora (2 000 kg) transportmängder där andelarna uppskattas utifrån den interna 
fördelningen mellan dessa transportmängder enligt Solna stads riskutredning. 

- < 150 kg ekvivalent TNT (trotyl): 60 % 

- 500 kg ekvivalent TNT (trotyl): 32 % 

- 2 000 kg ekvivalent TNT (trotyl): 6 % 

- 25 000 kg ekvivalent TNT (trotyl): 2 % 

Det ska observeras att ovanstående fördelning omfattar mycket stora osäkerheter. Detta gäller 
även de riskutredningar som refereras till. Med hänsyn till de stora osäkerheterna kommer 
denna parameter att beaktas i känslighetsanalys, se avsnitt 7.3 samt bilaga C. 

Vid en olycka med transport av ämnen ur riskgrupp 1.1. kan en massexplosion uppstå antingen 
till följd av stora påkänningar eller till följd av brand som sprids till lasten. 

 

/18/  Riskutredning för Mälarbanans sträckning mellan Solna stad och Sundbybergs stad (Huvudsta – Duvbo), 
Briab Brand & Riskingenjörerna AB, 2018-02-28 
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I Bilaga 102 till Trafikverkets ”TRVINFRA-00233 – Krav med Rådstext” /19/ redovisas 
ingångsvärden som kan användas för frekvensberäkning av bl.a. massexplosion i 
järnvägstransport med RID-klass 1. Olyckskvoten för en stor massexplosion (> 100 kg) i 
samband med järnvägstransport av RID-klass 1 anges till 5x10-11 per tonkm. 

Olyckskvoten utgår från de mängder explosivämnen som transporteras på järnväg inom EU 
under en 25 årsperiod utan att det har dokumenterats någon stor explosion. Under 25 år har 
det inom EU, inkl. EES, Schweiz, Kroatien och Turkiet, transporterats ca 22,5 miljarder tonkm 
utan stor explosion, vilket innebär en lägre risk än 1/22,5x109 = 4,4x10-11 per tonkm. 
Olyckskvoten avrundas i /19/ till 5x10-11 per tonkm. 

Prognostiserat antal farligt godsvagnar och den antagna andelen explosivämnen på den 
aktuella sträckan år 2040 enligt tabell A.4 samt den antagna fördelningen mellan mängder per 
vagn enligt ovan skulle innebära följande totala transportmängd RID-klass 1:  

2 190 × 0,10% × (0,15 × 60% + 0,50 × 32% + 2,0 × 6% + 25,0 × 2%) = 1,89 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

För en studerad sträcka på 1,0 km ger detta följande transportarbete RID-klass 1:  

1,89 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 × 1,0 𝑘𝑚 = 1,89 𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑟 å𝑟  

Den sammanlagda olycksfrekvensen för stor massexplosion (> 100 kg) blir då:  

1,89 𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚/å𝑟 × 5 × 10−11𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟 /𝑡𝑜𝑛𝑘𝑚 = 9,45 × 10−11 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

Enligt tabell A.10 och A.11 i avsnitt 6.3 är den totala frekvensen för järnvägsolycka med klass 1 
på den studerade sträckan (1 km) 6,2x10-8 + 1,4x10-8 = 7,7 x10-8 per år. 

Givet järnvägsolycka med vagn med RID-klass 1 är sannolikheten för en stor massexplosion då: 

9,45 × 10−11

7,7 × 10−8
= 0,00123 = 0,123 % 

 
Det antas att sannolikheten för stor massexplosion är jämnt fördelad över de två orsakerna 
stora påkänningar vid urspårning eller kollision respektive tågbrand som sprids till lasten. Det 
som skiljer dessa händelseförlopp är tidsintervallet. En massexplosion p.g.a. starka 
påkänningar uppskattas ske momentant eller mycket kort efter själva starthändelsen. En 
massexplosion p.g.a. tågbrand antas däremot vara fördröjd eftersom det kommer att krävas 
en omfattande brand för att påverka lasten så den exploderar. Tidsintervallet innebär att 
konsekvenserna av olycksscenariot bedöms kunna variera.  

Figur A.4 redovisar ett händelseträd över följdscenarier vid en olycka med transport av 
explosiva ämnen som redovisar de förutsättningar som krävs för att en massexplosion ska 
antas inträffa. Beräkningsresultaten redovisas i tabell A.12. Den totala frekvensen för olycka 
med explosiva ämnen utgörs av frekvensen för järnvägsolycka med explosivämnen + 
frekvensen för tågbrand i vagn med explosiva ämnen, se ovan. 

 

/19/  TRVINFRA-00233 Krav med rådstext Tunnelbyggande version 1.0, Trafikverket 2021-01-11 
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Figur A.4. Händelseträd olycka med transport av explosiva ämnen (klass 1). 

Tabell A.12. Beräknade frekvenser för skadescenarier vid transport av explosiva ämnen. 

 Scenario 

Frekvens (per år) 

Prognosår 2% 

Järnvägsolycka med explosivämne (klass 1) 7,7E-08 

Urspårning 6,2E-08 

Tågbrand 1,4E-08 

    

Explosion med massexplosiva ämnen (klass 1.1)   

Liten massexplosion < 150 kg 5,7E-11 

- P.g.a. starka påkänningar 4,5E-11 

- P.g.a. tågbrand 1,1E-11 

    

Medelstor massexplosion 500 kg 3,1E-11 

- P.g.a. starka påkänningar 2,5E-11 

- P.g.a. tågbrand 6,1E-12 

    

Stor massexplosion 2 000 kg 5,2E-12 

- P.g.a. starka påkänningar 4,2E-12 

- P.g.a. tågbrand 1,0E-12 

    

Maximal explosionslast 25 000 kg 1,9E-12 

- P.g.a. starka påkänningar 1,5E-12 

- P.g.a. tågbrand 3,8E-13 
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Gaser (klass 2) delas in i följande undergrupper: 

• brännbara gaser (klass 2.1) 

• icke giftiga och icke brännbara gaser (klass 2.2) 

• giftiga icke brännbara gaser (klass 2.3) 

Studerad statistik från Trafikanalys /8/ redovisar ej fördelningen mellan undergrupperna.  
I MSB:s kartläggning från september månad 2006 redovisas däremot klass 2 uppdelad i de tre 
undergrupperna /17/. Enligt denna kartläggning förekom inga transporter med ämnen ur klass 
2 på den aktuella sträckan under mätperioden.  

I de fortsatta beräkningarna antas det grovt att fördelningen mellan undergrupperna är 73 % 
brännbara gaser, 25 % icke giftiga och icke brännbara gaser respektive 2 % giftiga gaser.  

Gaser ur klass 2.2 utgör sådana gaser som normalt inte orsakar personskador vid utsläpp mer 
än i det direkta närområdet. Därför beaktas inte transporter av dessa gaser i riskanalysen. 

Sannolikheten för läckage av farligt gods till följd av järnvägsolycka varierar beroende på om 
godset transporteras i en tunn- eller tjockväggig vagn. Gaser transporteras vanligtvis 
tryckkondenserade i tjockväggiga tryckkärl och tankar med hög hållfasthet. Sannolikheten för 
utsläpp är mycket låg. Generellt gäller att tjockväggiga tankar har en sannolikhet för läckage 
som är 1/30 av den för tunnväggiga tankar /1/. I /1/ anges en fördelning mellan litet, 
medelstort respektive stort utsläpp för tunnväggiga respektive tjockväggiga järnvägstankar. 
För tunnväggiga tankar är den sammanlagda sannolikheten för utsläpp 30 %. 

Observera att det i /1/ redovisas en not att de sannolikheter som är angivna för tjockväggiga 
tankar främst har angetts för att markera att sannolikheten för utsläpp är mycket nära 0. Med 
hänsyn till detta kommer utsläppsfördelningen att utgå från ovanstående uppgifter om en 
generell reducering av sannolikheten för utsläpp från tjockväggiga tankar i förhållande till 
tunnväggiga tankar. För tjockväggiga tankar är den sammanlagda sannolikheten för utsläpp då 
1 %. 

I /1/ anges en fördelning mellan olika utsläppsstorlekar för järnvägstankar givet utsläpp:  
litet (62,5 %); medelstort (20,8 %); stort utsläpp (16,7 %). Värdena avser både tunnväggiga och 
tjockväggiga vagnar. 

I konsekvensberäkningarna studeras endast litet respektive stort läckage. I de fortsatta 
beräkningarna antas det grovt att samtliga medelstora utsläpp motsvarar stora utsläpp. 
Sannolikheten för litet (punktering) respektive stort utsläpp givet olycka är då ca 0,625 % 
respektive ca 0,375 %. 

För brännbara gaser kan tre scenarier antas uppstå beroende på typen av antändning: 

• Jetflamma: omedelbar antändning av läckande gas under tryck. 

• Gasmolnsexplosion: fördröjd antändning av gas som hunnit spridas och därmed ej är 
under tryck. 

• Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE): gasexplosion där hela en tank utan 
fungerande säkerhetsventil utsätts för en brand under en längre tid vilket hettar upp 
den kondenserade gasen så att den kokar upp och expanderar tills tanken exploderar. 
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Beroende på utsläppsstorleken varierar sannolikheten för direkt respektive fördröjd 
antändning. För utsläpp på järnväg finns fördelningsstatistik /4/: 

 Litet Stort 

• omedelbar antändning:  
(jetflamma)  

10 % 20 % 

• fördröjd antändning: 
(gasmolnsexplosion)  

0 % 50 % 

• ingen antändning:  90 % 30 % 

BLEVE är förkortning för skadescenariot Boiling Liquid Expandning Vapour Explosion. En BLEVE 
är en explosion där en brännbar gas eller ånga uppnår så högt tryck att godsvagnen kollapsar 
och det finns en tändkälla som antänder hela vagnens innehåll momentant,  

En BLEVE antas kunna uppstå i en oskadad tankvagn utan fungerande säkerhetsventil utsätts 
för en kraftig brandpåverkan som är så omfattande att större delar av den oskadade tanken 
påverkas under en längre tid. Sannolikheten för att förhållandena kring något av dessa 
scenarier är sådana att en BLEVE uppstår bedöms vara mycket låg då det förutsätter en kraftig 
och långvarig brandpåverkan av en oskadad tankvagn som dessutom saknar fungerande 
säkerhetsventil. Branden hettar då upp tanken så mycket att trycket byggs upp till över 
tankens dimensioneringstryck så den till slut rämnar. Detta bedöms t.ex. kunna vara 
följdscenarier orsakade av en tågbrand som är så omfattande att stora delar av den oskadade 
tankvagnen påverkas under en längre tid. 

Ovanstående beskrivning av de grundläggande förutsättningarna som krävs för att en 
järnvägsolycka ska kunna leda till BLEVE, d.v.s. en kraftig och långvarig brandpåverkan kan 
likställas med definitionen av mycket stor brand enligt tabell A.8 i avsnitt 6.2 (Branden är så 
stor att motsvarande en hel vagn blivit utbränd eller att beskrivningen i insatsrapporten visar 
på en brand som varit svårt att släcka p.g.a. intensitet eller omfattning). I tabell A.8 anges att 
sannolikheten för mycket stor brand givet brand i godståg är 3,7 %. 

Om olyckan inträffar under mark kan släckinsatsen försvåras samtidigt som brandpåverkan på 
stora delar av godståget ökar. Sannolikheten för BLEVE givet mycket stor brand bedöms därför 
vara högre vid olycka under överdäckningen än om motsvarande olycka inträffar i det fria. 
P.g.a. att skadescenariot förutsätter en icke fungerande säkerhetsventil antas sannolikheten 
för BLEVE vara högst 50 % givet mycket stor brand. I de fortsatta beräkningarna görs ett 
konservativt antagande att sannolikheten för BLEVE är 50 % oavsett var på sträckan som 
olyckan inträffar. Detta ger att sannolikheten för BLEVE givet brand i vagn med RID-klass 2.1 
beräknas till 3,7 % x 0,5 = 1,8 %. 

För giftiga gaser studeras följande scenarier beroende av läckagestorlek: litet utsläpp 
respektive stort utsläpp. 

Figur A.5 och figur A.6 redovisar händelseträd över följdscenarier vid en olycka med transport 
av brännbara respektive giftiga gaser. Beräkningsresultaten redovisas i tabell A.13. 
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Figur A.5. Händelseträd olycka med transport av brännbar gas (klass 2.1). 

 

Figur A.6. Händelseträd olycka med transport av giftig gas (klass 2.3). 
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Tabell A.13. Beräknade frekvenser för skadescenarier vid transport av gaser. 

Scenario 
  

Frekvens (per år) 

Prognosår 2% 

Järnvägsolycka med gas (klass 2) 2,3E-05 

Järnvägsolycka utan brand 1,8E-05 

Järnvägsolycka med brand 4,2E-06 

    

Järnvägsolycka med klass 2.1 1,6E-05 

Urspårning 1,3E-05 

Tågbrand 3,1E-06 

  
Direkt antändning av litet utsläpp - jetflamma 8,2E-09 

Fördröjd antändning av litet utsläpp 0,0E+00 

Direkt antändning av stort utsläpp - jetflamma 9,9E-09 

Fördröjd antändning av stort utsläpp 2,5E-08 

-Stor gasmolnsbrand 9,9E-09 

-stor gasmolnsexplosion 1,5E-08 

BLEVE 6,1E-08 

    

Järnvägsolycka med klass 2.3 4,5E-07 

Litet utsläpp giftig gas 2,8E-09 

Stort utsläpp giftig gas 1,7E-09 

 
Brandfarliga vätskor (klass 3) transporteras normalt i tunnväggiga tankar. Detta medför en 
högre sannolikhet för läckage till följd av en järnvägsolycka jämfört med vid en olycka med 
gastransporter som transporteras i tjockväggiga vagnar, se avsnitt 4.2. Klass 2. Gaser ovan.  
För tunnväggiga tankar är den sammanlagda sannolikheten för utsläpp 30 % /1/. 

I /1/ anges en fördelning mellan olika utsläppsstorlekar för järnvägstankar givet utsläpp:  
litet (62,5 %); medelstort (20,8 %); stort utsläpp (16,7 %). 

I konsekvensberäkningarna studeras endast litet respektive stort läckage. I de fortsatta 
beräkningarna antas det grovt att samtliga medelstora utsläpp motsvarar stora utsläpp.  
Sannolikheten för litet (punktering) respektive stort utsläpp givet olycka är då ca 19 % 
respektive ca 11 %. 

Beroende på utsläppsstorleken varierar sannolikheten för antändning. För utsläpp på järnväg 
finns fördelningsstatistik /7/: 

• Litet läckage:  10 % 

• Stort läckage:  30 % 

Omfattande brand kan även uppstå om en tågbrand sprider sig till en godsvagn med 
brandfarliga vätskor. Branden hettar upp tanken så den rämnar. Detta bedöms t.ex. kunna 
vara följdscenarier orsakade av en tågbrand som är så omfattande att stora delar av den 
oskadade tankvagnen påverkas under en längre tid. 
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Sannolikheten för brand i brandfarlig vätska givet en brand i godståg antas på motsvarande 
sätt som sannolikheten för BLEVE i avsnitt 6.3.2. Hänsyn tas till att brandfarlig vätska 
transporteras i tunnväggig tankvagn som antas kunna rämna vid mindre brandpåverkan än en 
tjockväggig tank. 

Utifrån beräkningarna i avsnitt 6.3 bedöms brand i godståg utgöra starthändelse till ca 20 % av 
samtliga järnvägsolyckor med farligt gods på den studerade sträckan.  

Med hänsyn till gällande transport- och förpackningsregler enligt RID-S förutsätts att 
tågbranden är så omfattande att större delar av tanken påverkas under en längre tid samtidigt 
som tanken skadas så mycket att det sker ett utsläpp för att branden ska antas antända den 
brandfarliga vätskan. 

Enligt tabell A.8 i avsnitt 6.2 är sannolikheten för mycket stor brand givet brand i godståg 
3,7 %. Vid olycka i det fria bedöms sannolikheten för antändning av brandfarlig vätska givet 
mycket stor brand vara högst 30 %. 

Om olyckan inträffar under mark kan släckinsatsen försvåras samtidigt som brandpåverkan på 
stora delar av godståget kan öka. Sannolikheten för antändning av brandfarlig vätska antas 
därför vara högre än om motsvarande olycka inträffar i det fria. Det antas konservativt att 
sannolikheten för antändning av brandfarlig vätska är 100 % givet mycket stor brand där vagn 
med RID-klass 3 är inblandad. I de fortsatta beräkningarna görs ett konservativt antagande att 
sannolikheten för antändning av brandfarlig vätska är 100 % oavsett var på sträckan som 
olyckan inträffar. 

Figur A.7 redovisar ett händelseträd över följdscenarier vid en olycka med transport av 
brandfarlig vätska. Frekvensen för olika utsläppsscenarier har beräknats för respektive indata 
och redovisas i tabell A.14. 

 

Figur A.7. Händelseträd olycka med transport av brandfarlig vätska (klass 3). 
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Tabell A.14. Beräknade frekvenser för skadescenarier vid transport av brandfarlig vätska. 

Scenario 
  

Frekvens (per år) 

Prognosår 2% 

Järnvägsolycka med brandfarlig vätska (klass 3) 2,7E-05 

Urspårning 2,2E-05 

Tågbrand 5,0E-06 

    

Liten pölbrand 4,0E-07 

Stor pölbrand 7,3E-07 

Godsvagnsbrand 2,0E-07 

 
Olyckor med oxiderande ämnen (klass 5.1) och organiska peroxider (klass 5.2) brukar vanligtvis 
inte leda till personskador. Om det blir involverat i en brand kommer dock brandens intensitet 
att öka. Vissa oxiderande ämnen kan även ge explosionsartade brandförlopp eller våldsamma 
reaktioner tillsammans med något bränsle, eller själva sönderfalla våldsamt om de hettas upp. 

Ämnen ur klass 5 som i ren form kan sönderfalla explosivt utan blandning med något bränsle 
utgörs enligt /20/ av ammoniumdikromat, ammoniumnitrat, ammoniumperklorat samt 
väteperoxider eller vattenlösningar med över 60 % väteperoxid. Dessa ämnen och föreningar 
är termiskt stabila upp till relativt höga temperaturer, vilket innebär att ett explosivt sönderfall 
vid en transportolycka med dessa ämnen främst kan inträffa som följd av en brand. Ett 
explosionsscenario med dessa ämnen utan blandning av bränsle har en explosionslast som är 
ca 20-30 % av massexplosion med motsvarande mängd trotyl. 

Vidare finns det ett flertal ämnen ur klass 5 (bl.a. ammoniumnitrat, väteperoxider och 
vattenlösningar med över 60 % väteperoxid) som om de blandas med bränsle räknas som 
massexplosiva ämnen. Ett explosionsscenario med dessa ämnen med blandning av bränsle har 
en explosionslast som är 70-100 % av massexplosion med motsvarande mängd trotyl. 

Enligt regelverket RID-S /16/ är det inte tillåtet att transportera ej stabiliserade (d.v.s. utan 
flegmatiseringsmedel) väteperoxider eller vattenlösningar med över 60 % väteperoxid på 
järnväg. Andelen av de organiska peroxiderna på järnvägen som bedöms kunna självantända 
explosionsartat vid brand eller vid kontakt med organiskt material antas därför vara mycket 
begränsad. Utifrån den nationella statistiken från Trafikanalys utgör dock organiska peroxider 
en liten andel (< 5 %) av de totala transportmängderna av klass 5. 

En stor del av den transporterade mängden klass 5-varor som är förknippade med 
explosionspotential efter förorening är ammoniumnitrat, som utgör ett fast oxiderande ämne 
(nyttjas vid framställning av sprängämne/emulsionsmatris samt konstgödsel).  

Enligt regelverket RID-S /16/ är det dock inte tillåtet att transportera ammoniumnitrat med 
mer än 0,2 % av brännbara ämnen (inklusive alla organiska ämnen som kolekvivalent) utom 
när det utgör beståndsdel i ett ämne eller föremål i klass 1 (explosiva ämnen). 

  

 

/20/  FOI Memo 2774 – Om explosionsbenägenhet vid olycka i samband med transport av farligt gods klass 5, FOI, 
2009-04-20 
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I de allmänna råden till Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:6) om hantering av 
ammoniumnitrat tydliggörs följande: 

Ammoniumnitrat kan under vissa omständigheter detonera men ett brandförlopp 
tillsammans med brännbara material ligger närmare till hands. Där man med någorlunda 
säkerhet kunnat fastställa detonationsorsak har förorening, temperaturökning och 
inneslutning samverkat. Nämnda faktorer har inte var för sig, vid försök, kunnat 
åstadkomma detonation. 

I de fortsatta beräkningarna antas det konservativt att 100 % av den totala mängden klass 5 
som transporteras på järnvägen utgör ämnen som kan självantända explosionsartat vid brand 
eller vid förorening med brännbart material. I utredningen ansätts samtliga klass 5-varor 
utgöras av ammoniumnitrat. 

Sannolikhet för explosion p.g.a. urspårning:  

Oxiderande ämnen och organiska peroxider transporteras normalt i tunnväggiga tankar eller 
motsvarande förvaring. Den sammanvägda sannolikheten för utsläpp på den aktuella sträckan 
givet en urspårning är 30,0 %, se avsnitt 6.3.3. 

Sannolikheten för att det utläckta ämnet ska förorenas med tillräckligt mycket brännbart 
material att det bildas en omfattande blandning antas som låg, 1 % (i princip krävs att en tank 
med brännbar vätska skadas i närheten för att risk för omfattande förorening och blandning 
föreligger). Vidare antas att sannolikheten för förbränning av blandningen givet förorening och 
blandning vara högst 10 %.  

Förbränningen antas kunna leda till explosionsartade brandförlopp alternativt till en kraftig 
brand där det utläckta godset fungerar brandunderstödjande. Sannolikheten för att 
förbränningen leder till explosionsartat brandförlopp uppskattas till högst 10 % och i övriga fall 
antas det utläckta godset fungera brandunderstödjande så att brandförloppet motsvarar en 
mycket stor brand. 

Sannolikhet för explosion vid tågbrand: 

Det finns detaljerade regler för hur oxiderande ämnen och organiska peroxider skall förpackas 
och hanteras vid transport /16/, vilket innebär en begränsad sannolikhet för att en tågbrand 
ska påverka godset i sådan omfattning att det detonerar. 

Sannolikheten för att en brand i godståg leder till upphettning av oxiderande ämne och i sin tur 
risk för ett explosionsartat brandförlopp antas på motsvarande sätt som sannolikheten för 
brandspridning till en vagn med brandfarlig vätska i avsnitt 6.3.3. Oxiderande ämnen förutsätts 
också transporteras i tunnväggig tankvagn, se ovan. 

Utifrån beräkningarna i avsnitt 6.3 bedöms brand i godståg utgöra starthändelse till ca 20 % av 
samtliga järnvägsolyckor med farligt gods på den studerade sträckan.  

Med hänsyn till gällande transport- och förpackningsregler enligt RID-S förutsätts att 
tågbranden är så omfattande att större delar av tanken påverkas under en längre tid samtidigt 
som tanken skadas så mycket att det sker ett utsläpp för att branden ska antas innebära extern 
upphettning av det oxiderande ämnet. 
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Utifrån beskrivningen ovan antas att 3,7 % av alla godstågsbränder där vagn med RID-klass 5 är 
inblandad leder till en så omfattande brand att lasten hettas upp, vilket kan leda till ett 
förvärrat brandförlopp. En olycka som inträffar under mark kan försvåra släckinsatsen samt 
öka brandpåverkan på stora delar av godståget, sannolikheten för upphettning av det 
oxiderande ämnet antas därför vara högre än om motsvarande olycka inträffar i det fria. Det 
antas konservativt att sannolikheten för upphettning av det oxiderande ämnet är 100 % givet 
mycket stor brand där vagn med RID-klass 5 är inblandad. I de fortsatta beräkningarna görs ett 
konservativt antagande att sannolikheten för upphettning av lasten är 100 % oavsett var på 
sträckan som olyckan inträffar. Med hänsyn till gällande regler så antas dock sannolikheten för 
att tågbranden och efterföljande upphettning av lasten leder till ett explosionsartat 
brandförlopp vara mycket låg, uppskattningsvis högst 1 %. I övriga fall där branden hettar upp 
lasten antas det utläckta godset fungera brandunderstödjande så att brandförloppet 
motsvarar en mycket stor brand. 

Figur A.8 redovisar ett händelseträd över följdscenarier vid en olycka med transport av klass 5 
som redovisar de förutsättningar som krävs för olika skadescenarier. Frekvensen för olika 
utsläppsscenarier har beräknats för respektive indata och redovisas i tabell A.15. 

 

 

Figur A.8. Händelseträd olycka med transport av oxiderande ämnen och organiska peroxider (klass 5). 
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Tabell A.15. Beräknade frekvenser för skadescenarier vid transport av oxiderande ämnen och organiska 
peroxider. 

Scenario 
  

Frekvens (per år) 

Prognosår 2% 

Järnvägsolycka med oxiderande ämne (klass 5) 1,0E-05 

Järnvägsolycka utan brand 8,3E-06 

Järnvägsolycka med brand 1,9E-06 

    

Explosionsartat brandförlopp utan blandning av bränsle 
(motsvarande 7 500 kg ekvivalent trotyl) 

7,6E-10 

    

Explosionsartat brandförlopp med blandning av bränsle 
(motsvarande 25 000 kg ekvivalent trotyl) 2,5E-10 

    

Brandunderstödjande brandförlopp (motsvarande mycket stor 
brand i godståg) 7,7E-08 

- P.g.a. tågbrand 7,5E-08 

- P.g.a. förorening av brännbart material 2,2E-09 

 

 

 
I beräkningarna avseende olycka med farligt gods används nationell statistik som utgångspunkt 
förutom när det gäller andelen farligt gods eftersom andelen enligt nationell statistik är 
betydligt högre än vad faktiska transportsiffror visar för Mälarbanan. 

För att belysa en eventuell ökning av andelen farligt gods görs beräkningar även av andelen 
farligt gods utifrån nationell statistik (5 %). Beräkningarna följer samma modell och metod som 
redovisas i denna bilaga. 

En ökning av andelen farligt gods från 2 % till 5 % innebär en ökning av antalet transporter med 
farligt gods med ca 3 300 per år (från 2 190 till 5 528 farligt godsvagnar per år). 

I tabell A.16 redovisas beräknade olycksfrekvenser för samtliga av studerade farligt godsklasser 
förutsatt en ökad andel farligt gods enligt ovan. Tabellen redovisar den sammanlagda 
frekvensen för farligt godsolycka till följd av urspårning och tågbrand. 

Tabell A.16. Beräknad olycksfrekvens per farligt godsklass prognosår. Andel farligt gods 5 %. 

Scenario Andel  Frekvens per år 

klass 1 0,1% 1,9E-07 

Klass 2 29,4% 5,5E-05 

klass 3 35,1% 6,6E-05 

klass 4 2,6% 4,9E-06 

klass 5 13,3% 2,5E-05 

klass 6 1,7% 3,2E-06 

klass 7 0,0% 1,4E-08 

klass 8 17,6% 3,3E-05 

klass 9 0,3% 5,5E-07 

Totalt   1,9E-04 
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Resultatet av riskberäkningarna avseende en ökad andel farligt gods redovisas i bilaga C. 

 
Prognossiffrorna på Mälarbanan motsvarar full kapacitet på banan. Trafikverket har därför i sin 
riskanalys även tittat på ett fall med 6 godståg per dygn istället för 10 (basprognos 2040) /6/. 
En analys görs därför av hur en sådan förändring påverkar risknivån även med aktuellt 
planförslag.  

Beräkningarna är genomförda enligt samma metodik som i övrigt i denna bilaga. Ett minskat 
antal godstransporter (men med bibehållen andel farligt godsvagnar på ca 2 %) enligt ovan 
innebär att antalet transporter med farligt gods blir 1 314 per år (istället för 2 190). I tabell 
A.17 redovisas beräknade olycksfrekvenser för samtliga studerade farligt godsklasser förutsatt 
ett mindre godsflöde på Mälarbanan enligt ovan. Tabellen redovisar den sammanlagda 
frekvensen för farligt godsolycka till följd av urspårning och tågbrand. 

Tabell A.17. Beräknad olycksfrekvens per farligt godsklass prognosår. Minskat antal godståg. 

  Andel Frekvens per år 

klass 1 0,1% 4,6E-08 

Klass 2 29,4% 1,4E-05 

klass 3 35,1% 1,6E-05 

klass 4 2,6% 1,2E-06 

klass 5 13,3% 6,1E-06 

klass 6 1,7% 7,8E-07 

klass 7 0,0% 3,5E-09 

klass 8 17,6% 8,1E-06 

klass 9 0,3% 1,3E-07 

Totalt   4,6E-05 

 

Resultatet av riskberäkningarna avseende ett minskat antal godstransporter redovisas i bilaga 
C. 

 
I avsnitt 6.3.1 görs ett grovt antagande av fördelningen mellan olika transportmängder med 
explosivämnen. Fördelningen utgör även indata till konsekvensberäkningarna eftersom de 
definierar vilka explosionslaster som studeras. 

För att belysa hur fördelningen mellan olika transportmängder påverkar den beräknade 
risknivån inom aktuella områden så görs beräkningar även för andra fördelningar, bl.a. utifrån 
de referenser som använts som underlag till antagen fördelning (riskutredning järnvägsplanen 
Mälarbanan sträckan Huvudsta – Duvbo /6/ respektive riskutredning Solna och Sundbybergs 
stad /18/). Att studera ännu mer konservativa fördelningar än vad som redovisas i /18/ 
bedöms inte vara rimligt kopplat till studerad statistik, vare sig lokal eller nationell. 

Sammanlagt genomförs fyra känslighetsanalyser som beaktar förändrade förutsättningar 
avseende explosionsscenarier. Dels de två enligt ovan som avser förändrad fördelning mellan 
transportmängder vilket påverkar frekvensberäkningarna och dels två som avser förändrade 
transportmängder/ explosionsscenarier vilket påverkar konsekvensberäkningarna (se bilaga B). 

I tabell A.18 redovisas beräknade olycksfrekvenser för aktuella skadescenarier med 
explosivämnen beroende på fördelning. 
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Tabell A.18. Beräknad olycksfrekvens för skadescenarier med explosivämnen. Fördelning enligt /6/ och 
/18/. 

 Scenario 

Frekvens (per år) 

Fördelning enligt 
avsnitt 6.3.1 

Del 1. 
Fördelning 
enligt /6/ 

Del 2. 
Fördelning 
enligt /18/ 

Järnvägsolycka med explosivämne (klass 1) 7,7E-08 7,7E-08 7,7E-08 

Urspårning 6,2E-08 6,2E-08 6,2E-08 

Tågbrand 1,4E-08 1,4E-08 1,4E-08 

      

Explosion med massexplosiva ämnen (klass 1.1)       

Liten massexplosion < 150 kg 5,7E-11 6,9E-11 0,0E+00 

- P.g.a. starka påkänningar 4,5E-11 5,6E-11 0,0E+00 

- P.g.a. tågbrand 1,1E-11 1,4E-11 0,0E+00 

        

Medelstor massexplosion 500 kg 3,1E-11 0,0E+00 7,8E-11 

- P.g.a. starka påkänningar 2,5E-11 0,0E+00 6,3E-11 

- P.g.a. tågbrand 6,1E-12 0,0E+00 1,6E-11 

        

Stor massexplosion 2 000 kg 5,2E-12 0,0E+00 1,3E-11 

- P.g.a. starka påkänningar 4,2E-12 0,0E+00 1,1E-11 

- P.g.a. tågbrand 1,0E-12 0,0E+00 2,7E-12 

        

Maximal explosionslast 25 000 kg 1,9E-12 1,4E-12 4,6E-13 

- P.g.a. starka påkänningar 1,5E-12 1,1E-12 3,7E-13 

- P.g.a. tågbrand 3,8E-13 2,8E-13 9,2E-14 

 

Resultatet av riskberäkningarna avseende en förändrad fördelning av transportmängder 
explosivämnen redovisas i bilaga C. 
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I denna bilaga beräknas konsekvensen för de olycksrisker (skadescenarier) som bedömts kunna 
påverka risknivån för ny bebyggelse inom planområdet. Beräkningarna beaktar följande 
olycksrisker, vilka förknippas med omgivande riskobjekt: 

Olycka vid transport av farligt gods på Frösundaleden 

• Utsläpp och antändning av brännbar gas (klass 2.1) 

• Utsläpp och antändning av brännbar vätska (klass 3) 
Olycka vid transport av farligt gods på Mälarbanan 

• Urspårning på Mälarbanan 

• Brand i godståg på Mälarbanan 

• Explosion med massexplosiva ämnen (klass 1.1) 

• Utsläpp och antändning av brännbar gas (klass 2.1) 

• Utsläpp av giftig gas (klass 2.3) 

• Utsläpp och antändning av brännbar vätska (klass 3) 

• Olycka där ämne ur klass 5 blandas med brännbart ämne och orsakar explosionsartat 
självantändning (klass 5) 

 

Konsekvenserna för skadescenarierna beräknas alternativt bedöms med simuleringsprogram, 
handberäkningar samt litteraturstudier. 

I riskanalysen används riskmåtten individrisk och samhällsrisk.  Med hänsyn till detta består 
konsekvensberäkningarna av beräkning av skadeavstånd/-område respektive 
beräkning/bedömning av antal omkomna till följd av respektive olycksrisk. 
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För att kunna få en uppfattning om hur stora konsekvenserna blir för respektive skadescenario 
kommer följande förutsättningar och antaganden att gälla i beräkningarna: 

• Det område som kommer att studeras omfattar både områden med planerad ny 
bebyggelse samt kringliggande bebyggelse. Konsekvenserna kommer att beräknas för 
planförslaget samt nollalternativet som omfattar en utbyggnad av Mälarbanan men 
utan planerad ny bebyggelse inom planområdet.  

• Figur B.1 visar det aktuella området som studeras i denna riskutredning samt dess 
närmaste omgivning. I figuren är ungefärlig avgränsning av aktuellt planområde 
markerat med en tunn röd linje (se även figur 2.1 i huvudrapporten). 

• Frekvensberäkningarna i bilaga A omfattar en 1 km lång sträcka av Frösundaleden 
samt en sträcka av 1 km av Mälarbanan. Med hänsyn till variationer i markanvändning 
och Mälarbanans framtida utförande har den aktuella sträckan delats in i tre 
delområden.  

o Delområde Väst: Mälarbanan i tråg 

o Delområde Mitt: Mälarbanan i tunnel  

o Delområde Öst: Mälarbanan i öppet läge 

När det gäller delområde Öst omfattar detaljplanen exakt samma område som 
järnvägsplanen. Ingen förändrad markanvändning planeras således utanför 
Mälarbanans område på den sträckan. 

• Konsekvensberäkningarna kommer att avgränsas till att studera respektive 
olycksscenario där de innebär så stora konsekvenser som möjligt med avseende på 
planerad ny bebyggelse. Med hänsyn till variationer i markanvändning och 
Mälarbanans framtida utförande utmed den studerade sträckan så kommer 
konsekvensberäkningarna att utföras för två olycksplatser på Mälarbanan, se 
markeringar i figur B.1. Det antas att skadescenarierna inträffar mitt på respektive 
delsträcka.  

I figur B.1 redovisas valda platser för olycka på Frösundaleden respektive Mälarbanan. 

• Det område som beaktas i konsekvensberäkningarna motsvarar det maximala 
skadeområdet för aktuella skadescenarier (ca 500 meter radie kring riskkällan med 
hänsyn tagen till att den avskärmande effekten av ny och befintlig bebyggelse m.m.).  
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Figur B.1. Översiktsbild över aktuellt planområde och dess omgivning. 
Stjärnor visar antagna placeringar av respektive olycksplats vid studerade riskkällor (gul stjärna = 
olycksplats Mälarbanan, röd stjärna = olycksplats på Frösundaleden). 

 

I figur B.1 är aktuellt planområde markerat med blå linje (se även figur 2.1 i huvudrapporten). 
Som underlag till beräkningarna görs nedan en övergripande beskrivning av 
markanvändningen inom planområdet med, respektive utan, genomfört planförslag. I avsnitt 
2.1 i huvudrapporten beskrivs planerad markanvändning. Inledningsvis beskrivs 
nollalternativet (d.v.s. befintliga förhållanden) för de aktuella områdena.  

Nedan görs en övergripande beskrivning av höjdförhållanden mellan spår och omgivande 
markområden inom de tre delområdena. 

Delområde Väst: spårområdet ligger idag i nivå med omgivande markområden. Utbyggnaden 
av Mälarbanan innebär att järnvägen läggs i tråg genom området.  

Delområde Mitt: söder om järnvägen ligger marknivån i nivå med, eller lägre än, 
järnvägsanläggningen. Norr om järnvägen ligger omgivande markområden högre än järnvägen 
i den västra delen och lite lägre i den östra delen. Utbyggnaden av Mälarbanan innebär att 
järnvägen överdäckas genom merparten av området. Den östligaste delen av området kommer 
inte att överdäckas. I denna del planeras ingen ny bebyggelse. Planområdet omfattar i denna 
del enbart järnvägsområdet samt lite av den omgivande infrastrukturen. 

Delområde Öst: i den östra delen ligger marknivån i samma nivå som spårområdet. I den västra 
delen ligger omgivande markområden högre än spåret på den norra sidan och lägre än samt 
över spårområdet på den södra sidan. Utbyggnaden av Mälarbanan påverkar inte 
spårområdets nivå i förhållande till omgivningen. 

 
Det aktuella planområdet omfattar ytor både söder och norr om Mälarbanan samt öster och 
väster om Frösundaleden. I tabell B.1 görs en övergripande redovisning av befintlig bebyggelse 
inom planområdet. I tabellen redovisas även en grov uppskattning av ytor för olika 
verksamheter. 
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Tabell B.1. Befintlig bebyggelse inom planområdet för nollalternativet, dvs. utan genomfört planförslag. 

 Delområde Väst Delområde Mitt Delområde Öst 

Söder om 
Mälarbanan 

Inga ytor tillhör planområdet 
söder om Mälarbanan. 

Området inom Dp består idag 
av natur- och parkmark samt 
infrastruktur. 

Utomhus: ca 50 000 kvm 

Dp omfattar enbart 
spårområdet på denna 
delsträcka. 

Norr om 
Mälarbanan 

Området består idag av 
infrastruktur och naturmark. 

Utomhus: 10 700 kvm 

Området inom Dp består idag 
av natur- och parkmark samt 
infrastruktur. 

Utomhus: 25 000 kvm 

Dp omfattar enbart 
spårområdet på denna 
delsträcka. 

Väster om 
Frösundaleden 

Inga ytor finns inom 
planområdet direkt väster om 
Frösundaleden.  

- - 

Öster om 
Frösundaleden 

- 
Området inom Dp består idag 
av natur- och parkmark samt 
infrastruktur. 

- 

 

 
Planområdet omfattar en sträcka på ca 1 600 meter längs med Mälarbanan. Utmed merparten 
av sträckan, i den östra delen, omfattar detaljplanen endast spårområdet. I den västra delen 
omfattar planområdet huvudsakligen spårområdet samt en liten del norr om järnvägen vid 
Ekenbergsvägen. Mittensträckan omfattar omgivande markområden norr och söder om 
järnvägen. Området planeras att byggas ut med kontor, bostäder, en skola och 
servicefunktioner i form av handel etc. 

Planförslaget redovisas i huvudrapporten samt i figur B.1. 

Tabell B.2. Bebyggelse inom planområdet för planförslaget, dvs. med genomfört planförslag.  

 Delområde Väst Delområde Mitt Delområde Öst 

Söder om 
Mälarbanan 

Kontor: 26 000 kvm 
Utomhus: 8 000 kvm 

Ny bebyggelse består 
huvudsakligen av bostäder men 
även av kontor samt en 
förskola. Ett kontorskvarter 
planeras ovanför överdäckning 
(dock inte ovanpå).  

Kontor: 32 000 kvm 
Bostäder:64 000 kvm 

Förskola: 120 barn  
(uppskattad yta 1 500 kvm) 
Utomhus:41 000 kvm 

Ingen ny bebyggelse 

Norr om 
Mälarbanan 

Kontor: 12 600 kvm 
Utomhus: 7 600 kvm 

Blandning av kontor och 
bostäder samt en förskola. Ett 
kontorskvarter planeras 
ovanför överdäckning (dock 
inte ovanpå). 

Ingen ny bebyggelse 
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 Delområde Väst Delområde Mitt Delområde Öst 

Kontor: 10 000 kvm 
Bostäder:20 000 kvm 
Förskola: 1 300 kvm 
Utomhus: 16 000 kvm (inkl 
skolgård) 

Väster om 
Frösundaleden 

- - - 

Öster om 
Frösundaleden 

- 

Utgörs sammanslagning av 
beskrivning av bebyggelse 
söder och norr om Mälarbanan 
enligt ovan. 

- 

Delområde Mitt omfattar området mellan Frösundaleden och den framtida stationen i 
Huvudsta strax väster om Oskarsrogatan. Genom denna del kommer Mälarbanan att 
överdäckas genom nästan hela området. Endast den mest ostliga delen precis innan stationen 
planeras i ytläge.  

Ingen ny bebyggelse planeras direkt ovanpå överdäckningen. Ovanpå överdäckningen planeras 
kommunikationsytor, lokal infrastruktur samt parkmark. Planförslaget innehåller dock en 
byggnadskropp som ”hänger över” överdäckningen i anslutning till den östra mynningen. 
Byggnadskroppen ansluter till byggnader på respektive sida om överdäckningen och har 
således ingen direkt koppling till överdäckningens konstruktion. Den överhängande 
byggnadskroppen omfattar tre plan om totalt ca 1 800 kvadratmeter avsedda för bostäder 
eller kontor. 

Överdäckningen kommer att dimensioneras och projekteras i enlighet med Trafikverkets 
kravdokument ”Krav Tunnelbyggande” /1/, vilket bl.a. omfattar dimensionerande 
explosionslaster. En överdäcknings bärande huvudsystem av betong eller stål ska 
dimensioneras för en explosionslast motsvarande nedanstående där trycktidsförloppen ska 
förutsättas vara triangelformade.  

Utdrag ur ”Krav tunnelbyggande”, avsnitt D.4.5. Explosion: 

 

 

/1/  Krav Tunnelbyggande, TDOK 2016:0231, Trafikverket, 2016-10-03, Version 1.0 
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Ovanstående dimensionerande explosionslaster omfattar en explosion med en relativt 
begränsad mängd. Eftersom överdäckningen ännu inte är projekterad finns ingen specificerad 
last framtagen i nuläget. Bedömningen i denna utredning utifrån erfarenhet från liknande 
projekt är att kravet motsvarar en last på ungefär 150 kg. Med hänsyn till osäkerheterna kring 
den exakta dimensioneringen och utformningen av överdäckningen bärande konstruktioner 
och dess skydd mot explosionslaster så kommer de fortsatta utredningarna att utgå från det 
konservativa antagandet att överdäckningen inte har någon avskärmande effekt vid explosion. 
Detta gäller samtliga studerade explosionsscenarier, vilket är ett mycket konservativt 
antagande för liten massexplosion (< 150 kg) samt gasmolnsexplosion respektive BLEVE vid 
olycka med brännbar gas. 

 
Enligt avsnitt 2.1 studeras ett område med ca 300 meters radie kring Frösundaleden och 
Mälarbanan (se figur B.1). Det motsvarar det maximala skadeområdet för aktuella 
skadescenarier. 

I tabell B.3 redovisas en övergripande beskrivning av kringliggande bebyggelse utanför 
planområdet inom ca 500 meter från Mälarbanan respektive Frösundaleden. 

Tabell B.3. Kringliggande bebyggelse utanför planområdet. 

 Delområde Väst Delområde Mitt Delområde Öst 

Söder om 
Mälarbanan 

Närmast Mälarbanan ligger 
kontor. Bortanför dessa 
domineras markanvändningen 
av flerbostadshus i 3-5 våningar 
i huvudsak och allmän 
platsmark. Ungefär 25-30 % av 
markytan är bebyggd. 

Området upptas till ca 20 % av 
bostäder samt en särskola F-
gymnasiet. Övriga områden 
upptas av park- och naturmark 
samt infrastruktur. 

Området upptas till ca 20 % 
av bostäder inkl ett 
äldreboende sam en kyrka. 
Övriga områden upptas av 
park- och naturmark samt 
infrastruktur. 

Norr om 
Mälarbanan 

Området norr om Mälarbanan 
upptas i huvudsak av kontor 
och verksamheter som upptar 
ca 50 % av markytan. Liten 
anden bostäder i den 
nordvästra delen.  

Området upptas till ca 15 % av 
bostäder i huvudsak och en 
liten andel kontor och handel. 
Övriga områden upptas av 
park- och naturmark samt 
infrastruktur. 

Området upptas till ca 15 % 
av bostäder samt en skola F-
9. Övriga områden upptas av 
park- och naturmark samt 
infrastruktur. 

Väster om 
Frösundaleden 

Huvuddelen av markområdet 
upptas av kontor med ett 
mindre inslag av bostäder. 
Övriga ytor upptas av 
infrastruktur och naturmark. 

- - 

Öster om 
Frösundaleden 

- 

Bostäder upptar ca 15-20 % av 
markytan. Övriga områden 
upptas av natur- och parkmark 
samt infrastruktur. 

- 

 
Både planerad bebyggelse inom aktuella planområdet och kringliggande bebyggelse bedöms 
kunna innebära att antalet personer inom det studerade området kan variera relativt kraftigt 
mellan olika tidpunkter. 

Den planerade bebyggelsestrukturen innebär även att avståndet mellan riskkälla och områden 
där personer vistas stadigvarande (både inomhus och utomhus) varierar över dygnet. 
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Det skulle kunna identifieras ett otal olika förutsättningar som i sin tur påverkar antalet 
personer som kan omkomma vid de studerade olycksriskerna. Med anledning av den 
varierande bebyggelsestrukturen och planerad markanvändning inom det studerade området 
beräknas konsekvenserna, enligt avsnitt 2.1, för tre olycksplatser på Mälarbanan och en på 
Frösundaleden. Beräkningarna för respektive olycksplats avgränsas vidare till tre scenarier, 
nämligen: 

Genomsnittligt normaldygn 

1.1  Dagtid (kl 08-22) – ca 50 % beläggning inom bostadshus, handel m.m. inom 
planområdet och i omgivningen. 80 % beläggning i kontor. 100 % beläggning inom 
skolor och förskolor. Utomhus vistas uppskattningsvis 50 % jämfört med full 
beläggning. 

1.2  Nattetid (kl 22-08) – i huvudsak personer inom bostadsbebyggelse. 100 % 
beläggning inom bostadshus. 0 % inom övrig bebyggelse. Utomhus vistas högst 
25 % jämfört med full beläggning. 

1.3 ”Fullsatt område” – Full beläggning inom all bebyggelse samt utomhus. 

 
För att kunna bedöma hur stort antal personer som befinner sig inom skadeområde för 
respektive skadescenario så görs grova uppskattningar av persontätheten dels inom det 
studerade planområdet och dels inom kringliggande bebyggelse.  

För planförslaget uppskattas persontätheten inom planerad bebyggelse enligt följande: 

1. Genomsnittlig persontäthet inom kontor vid full beläggning uppskattas grovt till ca 0,05 
personer per m2 BTA (1 person per 20 m2). 

2. Genomsnittlig persontäthet inom flerbostadshus vid full beläggning uppskattas grovt till  
ca 0,025 personer per m2 BTA (1 person per 40 m2).  

3. Förväntade personantal utomhus utgår från antagandet att vid full beläggning så 
uppskattas upp emot 20 % vistas utomhus.  

För nollalternativ och kringliggande bebyggelse uppskattas persontätheten inom det studerade 
området utifrån en genomsnittlig persontäthet inom Solna stad. Enligt uppgifter från SCB hade 
Solna år 2020 en befolkningsmängd på 83 162 personer /2/. Solna har en landareal på totalt ca 
20 kvadratkilometer vilket ger en befolkningstäthet på 4 315 personer/kvadratkilometer, vilket 
motsvarar 1 person per ca 230 m2. Vidare så finns det enligt uppgifter från kommunen ca 
90 000 arbetsplatser i Solna /3/. Detta motsvarar ca 4 670 arbetsplatser/kvadratkilometer. Det 
bör dock observeras att det totala personantalet inte motsvarar befolkning + arbetsplatser 
eftersom en stor andel är sammanfallande, d.v.s. både bor och arbetar i Solna. 

De studerade områdena kring aktuella planområdet består av blandad bebyggelse med 
framförallt kontor, bostäder och verksamheter. Generellt så ligger tonvikten på 

 

/2/  Befolkningstäthet i Sverige, SCB Statistikmyndigheten, uppgifter hämtade 2022-02-11 – 
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningstathet-i-sverige/ 

/3/ Arbetsmarknaden i Solna, Solna stad, uppgifter hämtade 2022-02-11, 
https://www.solna.se/naringsliv/arbetsmojligheter-i-solna/arbetsmarknaden-i-solna 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningstathet-i-sverige/
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kontorsbebyggelse. Sammantaget görs bedömningen att aktuella områden är mer tätbebyggda 
än Solna i genomsnitt. Att uppskattade det förväntade personantalet inom områdena enbart 
utifrån den genomsnittliga befolkningstätheten bedöms därför riskera att underskatta 
personantalet och som följd även potentiella konsekvenser. I de fortsatta beräkningarna görs 
antagandet att persontätheten inom de studerade områdena kring planområdet har upp till 
tre gånger så hög persontäthet som genomsnittet inom kommunen. Detta antagande tar också 
höjd för en potentiell ökning av befolkningstätheten inom kommunen. 

Vidare görs antagandet att motsvarande förutsättningar antas för planområdets nollalternativ. 

 
I tabell B.4 och B.5 redovisas en sammanställning över uppskattat personantal inom studerat 
möjligt skadeområde för nollalternativet och planförslaget. Sammanställning görs för olika 
tidpunkter på dygnet. 

Tabell B.4. Uppskattat personantal inom studerat område (se  figur B.1). Nollalternativ. 

Verksamhet 
Personantal 

Dagtid Nattetid Fullsatt 

Delområde Väst – inom planområdet    

Norr om Mälarbanan  

• Inomhus 

• Utomhus 

 
0 
9 

 
0 
5 

 
0 

18 

Söder om Mälarbanan 

• Inomhus 

• Utomhus 

 
0 

16 

 
0 
8 

 
0 

31 

Väster om Frösundaleden ej aktuellt ej aktuellt ej aktuellt 

Delområde Väst – utanför planområdet    

Norr om Mälarbanan  

• Inomhus 

• utomhus 

 
2 014 
330 

 
319 
165 

 
2 636 
659 

Söder om Mälarbanan 

• Inomhus 

• Utomhus 

 
1 515 
323 

 
1 846 
162 

 
2 586 
646 

Väster om Frösundaleden 

• Inomhus 

• Utomhus 

 
1 778 
339 

 
 1 301 

169 

 
2 710 
677 

Delområde Mitt – inom planområdet    

Norr om Mälarbanan  

• Inomhus 

• Utomhus 

 
0 

18 

 
0 
9 

 
0 

35 

Söder om Mälarbanan 

• Inomhus 

• Utomhus 

 
0 

45 

 
0 

23 

 
0 

90 

Öster om Frösundaleden 

• Inomhus  

• Utomhus  

 
0 

38 

 
0 
4 

 
0 

75 

Delområde Mitt – utanför planområdet    

Norr om Mälarbanan  

• Inomhus 

• Utomhus 

 
1 323 
322 

 
2 451 
161 

 
2 572 
643 



 

Uppdragsnamn:   Mälarbanan, överdäckning genom Solna   Datum:   2022-06-16   Uppdragsnummer:   500654   Sida:   9 av 57 

Verksamhet 
Personantal 

Dagtid Nattetid Fullsatt 

Söder om Mälarbanan 

• Inomhus 

• Utomhus 

 
  1 176  

294 

 
2 351 
161 

 
2 351 
588 

Öster om Frösundaleden 

• Inomhus  

• Utomhus 

 
1 107 
277 

 
2 213 
138 

 
 

2 213 
553 

 

Delområde Öst – inom planområdet    

Norr om Mälarbanan  

• Inomhus 

• Utomhus 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

Söder om Mälarbanan 

• Inomhus 

• Utomhus 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

Delområde Öst – utanför planområdet    

Norr om Mälarbanan  

• Inomhus 

• utomhus 

 
1 286 
339 

 
2 572 
169 

 
2 572 
677 

Söder om Mälarbanan 

• Inomhus 

• Utomhus 

 
1 176 
336 

 
2 351 
169 

 
2 351 
677 

 

Tabell B.5. Uppskattat personantal inom studerat område (se figur B.1). Planförslag. 

Verksamhet 
Personantal 

Dagtid Nattetid Fullsatt 

Delområde Väst – inom planområdet    

Norr om Mälarbanan  

• Inomhus 

• Utomhus 

 
504 
22 

 
0 

11 

 
630 
43 

Söder om Mälarbanan  

• Inomhus 

• Utomhus 

 
1 040 

20 

 
0 

10 

 
1 300 

40 

Väster om Frösundaleden - - - 

Delområde Väst – utanför planområdet    

Norr om Mälarbanan  

• Inomhus 

• Utomhus  

 
2 014 
330 

 
319 
165 

 
2 636 
659 

Söder om Mälarbanan 

• Inomhus 

• Utomhus  

 
1 515 
323 

 
1 846 
162 

 
2 586 
646 

Väster om Frösundaleden 

• Inomhus 

• Utomhus 

 
1 778 
339 

 
 1 301 

169 

 
2 710 
677 

Delområde Mitt – inom planområdet    

Norr om Mälarbanan  

• Inomhus 

• Utomhus  

 
635 
41 

 
500 
20 

 
981 
81 



 

Uppdragsnamn:   Mälarbanan, överdäckning genom Solna   Datum:   2022-06-16   Uppdragsnummer:   500654   Sida:   10 av 57 

Verksamhet 
Personantal 

Dagtid Nattetid Fullsatt 

Söder om Mälarbanan 

• Inomhus 

• Utomhus  

 
2 074 
103 

 
1 605 

51 

 
3 195 
205 

Öster om Frösundaleden 

• Inomhus 

• Utomhus 

 
2 418 
140 

 
1 875 

14 

 
3 725 
280 

Delområde Mitt – utanför planområdet    

Norr om Mälarbanan  

• Inomhus 

• Utomhus  

 
1 323 
322 

 
2 451 
161 

 
2 572 
643 

Söder om Mälarbanan 

• Inomhus 

• Utomhus  

 
  1 176  

294 

 
2 351 
161 

 
2 351 
588 

Öster om Frösundaleden 

• Inomhus 

• Utomhus 

 
1 107 
277 

 
2 213 
138 

 
 

2 213 
553 

 

Delområde Öst – inom planområdet    

Norr om Mälarbanan  

• Inomhus 

• Utomhus  

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

Söder om Mälarbanan 

• Inomhus 

• Utomhus  

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

Delområde Öst – utanför planområdet    

Norr om Mälarbanan  

• Inomhus 

• Utomhus 

 
1 286 
339 

 
2 572 
169 

 
2 572 
677 

Söder om Mälarbanan 

• Inomhus 

• Utomhus 

 
1 176 
336 

 
2 351 
169 

 
2 351 
677 
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För brännbara gaser kan tre scenarier antas uppstå beroende på typen av antändning: 

1. Jetflamma: omedelbar antändning av läckande gas under tryck 

2. Gasmolnsexplosion: fördröjd antändning av gas som hunnit spridas och därmed ej är 
under tryck  

3. BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion kan uppkomma om tank utan 
fungerande säkerhetsventil utsätts för en utbredd brand under en längre tid. 

4. Exploderande gasflaskor: Motsvarande explosion då gasflaskor utsätts för en utbredd 
brand. 

För ovanstående skadescenarier har utsläppssimuleringar gjorts med simuleringsprogrammet 
Gasol för att avgöra storleken på de områden inom vilka personer kan förväntas omkomma. 
Utsläppssimuleringarna har utförts för tankbil med ca 25 ton tryckkondenserad gas respektive 
lastbil med gasflaskor (totalt 20 ton). Det antas grovt att samtliga transporter innehåller 
tryckkondenserad gasol. I tabell B.6 redovisas den indata som anges i Gasol med avseende på 
tankutformning, väder etc. 

Tabell B.6. Indata till Gasol för simulering av skadeområden vid jetflamma och gasmoln. 

Faktor Tankbil Gasolflaska 

Lagringstemperatur 15°C 15°C 

Lagringstryck 7 bar övertryck vid 15°C 7 bar övertryck vid 15°C 

Tankdiameter 2,0 m 0,3 m 

Tanklängd 18 m 0,5 m 

Tankfyllnadsgrad 80 % 80 % 

Tankens tomma vikt 50 000 kg 10 kg 

Designtryck 15 bar övertryck 10 bar övertryck 

Bristningstryck 4 x designtrycket 4 x designtrycket 

Lufttryck 760 mmHg 760 mmHg 

Väder 
15°C, 50 % relativ 

fuktighet, dag och klart 
15°C, 50 % relativ 

fuktighet, dag och klart 

Omgivning 
Många träd, häckar och 

enstaka hus 
(tätortsförhållanden) 

Många träd, häckar och 
enstaka hus 

(tätortsförhållanden) 

 

Skadescenarierna jetflamma respektive gasmolnsexplosion har simulerats för följande 
utsläppsstorlekar /4/: 

 

/4/  Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996 
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 Tankbil Gasflaskor 

• Litet utsläpp: 0,09 kg/s 3,3 kg/s (avslagen flaskventil på en flaska) 

• Medelstort utsläpp: 0,9 kg/s  

• Stort utsläpp: 17,8 kg/s 16,5 kg/s (avslagen flaskventil på 5 flaskor) 

Skadeområdena för jetflamma och gasmolnsexplosion beror utöver utsläppsstorleken, även på 
om läckaget utgörs av gasfas, vätskefas eller i gasfas nära vätskeytan. I beräkningarna antas 
det konservativt att utsläppet sker nära vätskeytan då detta leder till de största 
skadeområdena. 

Skadeområdena för gasmolnsexplosion är dessutom beroende av vindstyrkan, där 
skadeområdet blir större ju lägre vindstyrka. Även här antas det konservativt en relativt låg 
vindstyrka, ca 3 m/s. 

 
Sannolikheten för att omkomma är bl.a. beroende av den infallande värmestrålningen. Hur 
hög värmestrålning en person klarar utan att erhålla skador beror bl.a. på dess varaktighet. 
Detsamma gäller med avseende på hur hög strålning som krävs för att antända olika 
byggnadsmaterial. Ju längre strålningspåverkan, ju högre sannolikhet för skada. 

Utomhus: I tabell B.7 redovisas skadeområden där värmestrålningen är så omfattande att det 
kan leda till 2:a-3:e gradens brännskada. Enligt /6/ är sannolikheten att omkomma vid 2:a 
gradens brännskador ca 15 %. Det uppskattas grovt att motsvarande för de som får 2a-3:e 
gradens brännskada är ca 50 % vid olycka med tankbil och 25 %vid olycka med gasflaskor. 

Inomhus: Sannolikheten för att personer som befinner sig inomhus omkommer bedöms 
utifrån den strålningsnivå som uppskattas vara kritisk med avseende på brandspridning in i 
byggnaden. Det uppskattas grovt att skadeområdet för brandspridning till byggnad för de 
studerade scenarierna motsvarar skadeområdet där värmestrålningen är så omfattande att det 
kan leda till 2:a gradens brännskada. Dock bedöms det inte vara troligt att samtliga personer 
som befinner sig i en utsatt byggnad omkommer till följd av att en utvändig brand sprids in i 
byggnaden. Mycket grovt uppskattas det att 5 % av de personer som befinner sig inomhus 
inom det område där värmestrålningen kan leda till 2:a gradens brännskada omkommer. 

 
I tabell B.7 redovisas skadeavstånden för respektive skadescenario. För jetflamma och 
brinnande gasmoln blir inte skadeområdet cirkulärt runt olycksplatsen utan mer plymformat, 
varför dess bredder även presenteras. 

Vid tät bebyggelsestruktur eller höga avskärmande barriärer så reduceras spridningen av gaser 
och det infallande trycket mot bakomliggande byggnader relativt mycket. Det uppskattas grovt 
att bebyggelsestrukturen inom det aktuella området medför att skadeavståndet reduceras 
med minst 50 % i förhållande till vad som redovisas i Gasol. Inom kringliggande områden 
uppskattas bebyggelsestrukturen reducera tryck och impulstäthet med minst 50 %. Detta 
beaktas i de fortsatta konsekvensberäkningarna avseende skadeområden och uppskattat antal 
omkomna. I tabell B.6 redovisas därför även skadeavstånden vid framförliggande skyddande 
bebyggelse. 
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Tabell B.7. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport av brännbara 
gaser. 

Skadescenario 
  
  

Sannolikhet att 
omkomma 

  
  

Skadeavstånd (meter) 

Oskyddad bebyggelse  
Skyddad bebyggelse 

ca 50 % reduktion 
bredd längd bredd längd 

Tankbil           

Liten jetflamma 
5 % inomhus 6 5 6 < 5 

50 % utomhus 6 5 6 < 5 

            

Liten gasmolnsexplosion 
5 % inomhus 2 5 2 < 5 

50 % utomhus 2 5 2 < 5 

            

Medelstor jetflamma 
5 % inomhus 15 15 15 5-10 

50 % utomhus 15 15 15 5-10 

            

Medelstor gasmolnsexplosion 
5 % inomhus 50 70 50 20-35 

50 % utomhus 50 70 50 20-35 

            

Stor jetflamma 
5 % inomhus 60 55 60 15-30 

50 % utomhus 60 55 60 15-30 

            

Stor gasmolnsexplosion 
5 % inomhus 215 185 215 45-90 

50 % utomhus 215 185 215 45-90 

            

BLEVE 
5 % inomhus 440 220 440 55-110 

50 % utomhus 440 220 440 55-110 

      

Gasflaskor      

Liten jetflamma 
5 % inomhus 24 24 24 5-15 

50 % utomhus 24 24 24 5-15 

            

Liten gasmolnsexplosion 
5 % inomhus 85 45 85 10-25 

50 % utomhus 85 45 85 10-25 

            

Stor jetflamma 
5 % inomhus 55 55 55 15-30 

50 % utomhus 55 55 55 15-30 

            

Stor gasmolnsexplosion 
5 % inomhus 95 60 95 15-30 

50 % utomhus 95 60 95 15-30 

            

Exploderande gasflaskor 
5 % inomhus 30 15 30 5-10 

50 % utomhus 30 15 30 5-10 

 

Beräknade skadeområden innebär att planerad ny bebyggelse och befintlig bebyggelse kan 
påverkas vid en olycka med brännbara gaser på Frösundaleden. Beräknat antal omkomna 
redovisas i avsnitt 5. 
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För denna farligt godsklass utgörs skadescenarierna av att tanken skadas så allvarligt att vätska 
läcker ut och sedan antänds. Vid beräkning av konsekvensen av en farligt godsolycka med 
brandfarlig vätska antas tanken rymma bensin. Beroende på utsläppstorleken antas olika stora 
pölar med brandfarlig vätska bildas vilket leder till olika mängder värmestrålning. 
Konsekvensberäkningar utförs för följande pölbrandscenarier: 

• Liten pölbrand: 50 m2 

• Medelstor pölbrand: 200 m2 

• Stor pölbrand: 400 m2 

• Tankbilsbrand ca 300 MW /5/ (antas grovt motsvara stor pölbrand, exkl. pölradie) 

Beräkningarna av den infallande värmestrålning som analyserade området utsätts för i 
händelse av olycka med påföljande brand genomförs med handberäkningar: 

Brandeffekt (Q) – Brandeffekten beräknas utifrån pölarean och ansätts till att 1 MW genereras 
per kvadratmeter pölarea /6/. 

Flamhöjd (HF) – Flamhöjden (m) kan beräknas som funktion av brandeffekten och 

pöldiametern (D) enligt följande ekvation /7/: DQH f 02,123.0 5/2 −=   

Ovanstående förhållande mellan brandeffekt och pölarea innebär att flamhöjden grovt kan 
uppskattas till HF = D /6/. 

Utfallande strålning (I0) – Den utfallande strålningen (kW/m2) är beroende av pölbrandens 
diameter. Upp till en viss pölstorlek ökar strålningen från flamman, men efter en viss nivå 
minskar effektiviteten i förbränningen med påföljd att rökutvecklingen tilltar och 
temperaturen i flamzonen sjunker. En del av värmestrålningen absorberas därmed i 
omgivande rök, vilket innebär att den utfallande strålningen sjunker med ökande värde på 
pölbrandens storlek. Den utfallande strålningen kan beräknas med följande ekvation /8/: 

DI −= 00823,0
0 1058  

Synfaktor (F) – Synfaktorn (–) anger hur stor andel av den utfallande strålningen som når en 
mottagande punkt eller yta (se figur B.2). Vid beräkningen av synfaktorn antas att branden är 
rektangulär så att flammans diameter är lika stor i toppen som i botten. Detta är ett 
konservativt antagande då branden i själva verket normalt smalnar av väsentligt upptill. 

 

/5/  Fire and Smoke Control in Road Tunnels, PIARC Committee of Road Tunnels, 1999 

/6/  Brandskyddshandboken, Rapport 3134, Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Lund, 2005 

/7/  Enclosure Fire Dynamics, Karlsson & Quintiere, 2000 

/8/  Radiation from large pool fires, Journal of Fire Protection Engineering, 1 (4), pp 141-150, Shokri & Beyler, 
1989 
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Synfaktorn F1,2 mellan flamman och den mottagande punkten är en geometrisk konstruktion 

som beräknas enligt /9/: 2,12,12,12,12,1 DCBA FFFFF +++=   

där FA1,2 , FB1,2, FC1,2 och FD1,2 beräknas enligt följande: 

1
0

2
21

2,1

1 coscos dA
d

F
A

A 


=  
  där   

1 = 2 = infallande vinkel (d.v.s. 0) och A1 = L1 x L2 enligt figur B.2.  

  

Figur B.2. Synfaktor. 

Ovanstående ekvation kan omvandlas till följande ekvation för beräkning av respektive ytas (A, 
B, C och D) synfaktor /10/: 
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 där  

 1

d
LX =  och 

d
LY 2 =  enligt figur B.3. 

Infallande strålning (I) – Den från branden infallande värmestrålningen (kW/m2) som når 

omgivningen minskar med avståndet från branden och beräknas genom: 0IFI =  

Med hjälp av ovanstående samband och förutsättningar har brandeffekten, brandens diameter 
och flamhöjden beräknats för de olika pölbrandscenarierna (se tabell B.8). 

Tabell B.8. Tabell med beräknade värden på effektutveckling, brandens diameter och flamhöjd samt 
utfallande värmestrålning. 

Scenario 
Brinnande yta  

AF (m2) 
Utvecklad  

effekt Q (kW) 
Brandens  

diameter Df (m) 
Flamhöjd  

Hf (m) 

Utfallande 
strålning  

I0 (kW/m2) 

Liten pölbrand 50 50 000 8,0 8,0 49,8 

Medelstor pölbrand 200 200 000 16,0 16,0 42,8 

Stor pölbrand / 
Tankbilsbrand 

400 400 000 22,6 22,6 37,7 

 

/9/  An Introduction to Fire Dynamics – second edition, Drysdale, University of Edinburgh, UK 1999 

/10/  Thermal Radiation Heat Transfer, 3rd ed., Seigel & Howell, USA 1992 
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Beräkningarna av den infallande strålningen redovisas i figur B.7 (cirkulär brand utan barriär). 
Strålningen har beräknats på halva flammans höjd. 

Enligt tabell B.8 sjunker den utfallande strålningen med pölbrandens storlek. Detta beror på 
att ekvationen beaktar att sotproduktionen ökar vid större pölbränder. Soten och röken döljer 
själva flamman och absorberar en avsevärd del av strålningen, vilket i sin tur minskar den 
utfallande värmestrålningen. För att inte underskatta den infallande värmestrålningen så 
kommer de fortsatta strålningsberäkningarna att utgå från ett konservativt värde på den 
utfallande strålningen på 50 kW/m2 för samtliga brandscenarier. 

I figur B.3 beaktas även pölarnas radie (ej för scenariot tankbilsbrand), vilket beror på att pölen 
kan spridas mot det studerade området. 

 

Figur B.3. Infallande strålning som funktion av avståndet från cirkulär pölbrand respektive tankbilsbrand 
vid fri spridning utan avskärmande barriär.  

 
Hur hög värmestrålning en person klarar utan att erhålla skador beror bl.a. på dess 
varaktighet. Detsamma gäller med avseende på hur hög strålning som krävs för att antända 
olika byggnadsmaterial. Ju längre strålningspåverkan, ju högre sannolikhet för skada. 

Sannolikheten för att personer som befinner sig inomhus omkommer bedöms utifrån den 
strålningsnivå som uppskattas vara kritisk med avseende på brandspridning in i byggnaden. 
Den kritiska värmestrålningen ansätts till 15 kW/m2 om inga byggnadstekniska åtgärder 
beaktas, vilket motsvarar det kriterium som anges i BBRAD 3 /11/ avseende brandspridning 
mellan byggnader. Dock bedöms det inte vara troligt att samtliga personer som befinner sig i 
en utsatt byggnad omkommer till följd av att en utvändig brand sprids in i byggnaden. Mycket 
grovt uppskattas det att 5 % av de personer som befinner sig inomhus inom det område kring 
pölbranden där strålningsnivån överstiger 15 kW/m2 omkommer. 

 

/11/  BBRAD 3 – Boverkets ändring av verkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders 
brandskydd, BFS 2013:12; Boverket 2013 
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En oskyddad person utomhus som upptäcker en större brand försöker med stor sannolikhet 
sätta sig i säkerhet. Tiden för varseblivning samt beslut och reaktion innebär dock att personen 
kan utsättas för värmestrålning under en kortare stund innan hen reagerar. Sannolikheten för 
att oskyddade personer utomhus omkommer bedöms utifrån uppgifter avseende effekten av 
olika strålningsnivåer beroende på varaktighet /4, 6/. Outhärdlig smärta kan uppnås vid 
mycket kortvarig bestrålning (< 5-10 sekunder) med strålningsnivåer över 20 kW/m2. Vid 
bestrålning under 1 minut innebär denna strålningsnivå även mycket hög sannolikhet för andra 
gradens brännskada.  

Nedan redovisas uppskattad andel omkomna beroende på strålningsnivå för personer som 
befinner sig utomhus: 

10 kW/m2: < 5 % sannolikhet att omkomma 

15-20 kW/m2: 50 % sannolikhet att omkomma 

> 40 kW/m2: 100 % sannolikhet att omkomma 

 
I tabell B.9 redovisas skadeavstånden för respektive skadescenario utifrån figur B.3. 

Tabell B.9. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier  
vid transport av brandfarliga vätskor. 

Skadescenario 
Sannolikhet att 

omkomma 

Skadeavstånd (meter) 

Oskyddad bebyggelse 

Liten pölbrand 

5 % inomhus 11 

100 % utomhus 7 

50 % utomhus 11 

5 % utomhus 13 

   

Medelstor 
pölbrand 

5 % inomhus 22 

100 % utomhus 13 

50 % utomhus 22 

5 % utomhus 25 

   

Stor pölbrand 

5 % inomhus 30 

100 % utomhus 18 

50 % utomhus 30 

5 % utomhus 36 

   

Tankbilsbrand 

5 % inomhus 20 

100 % utomhus 7 

50 % utomhus 20 

5 % utomhus 25 

 

Beräknade skadeområden innebär att människor kan omkomma inom planområdet vid en 
olycka med brännbara vätskor på Frösundaleden. Beräknat antal omkomna redovisas i avsnitt 
5. 

 



 

Uppdragsnamn:   Mälarbanan, överdäckning genom Solna   Datum:   2022-06-16   Uppdragsnummer:   500654   Sida:   18 av 57 

 

 
Skadeavstånden vid olycka är bland annat beroende av förekomsten eller avsaknad av 
barriäreffekter. Även bebyggelse fungerar dämpande på skadeutbredningen. Utmed den 
studerade sträckan finns i nuläget en naturlig höjdvariation inom området som innebär att 
järnvägen på vissa ställen ligger högre och vissa ställen lägre än omgivande områden. 

Den planerade utbyggnaden av Mälarbanan innebär att hela delområde Väst förläggs i tråg 
flera meter lägre än omgivande markområden. Tråget innebär att ett urspårat tåg hindras att 
lämna spårområdet samt innebär även en viss dämpning av en del andra olyckor. Någon 
hänsyn till detta tas dock inte i beräkningarna.  

Merparten av delområde Mitt kommer att däckas över vilket kommer innebära reduktion av 
skadeområden för vissa händelser men inte för andra. Omfattningen av barriäreffekten är 
beroende av bland annat överdäckningens konstruktionslösning. Enligt Trafikverkets 
riskutredning för järnvägsplanen för Mälarbanan /Fel! Bokmärket är inte definierat./ räknar d
e med att överdäckningen inte har någon dämpande effekt på nedanstående olycksscenarier. 
Skadeutbredningen av en olycka under överdäckningen antas då vara likställd med olycka på 
markspår. Det bedöms vara ett konservativt antagande. För övriga olycksscenarier räknar 
Trafikverket inte med någon påverkan utanför överdäckningen vid en olycka. 

• Större explosioner av klass 1.1. 5.1 och 5.2. 

• BLEVE (klass 2.1) 

• Stort läckage av giftig gas (klass 2.3) 

 

 
I bilaga A redovisas beräkningar av urspårningsfrekvens samt sannolikheten för att en 
järnvägsvagn kolliderar med kringliggande bebyggelse med sådan kraft att byggnaden rasar. 
Skadefrekvensen reduceras som funktion av avståndet från järnvägen och är beroende av 
tågets hastighet vid urspårningstillfället. 

Skadeområdet vid en urspårning understiger i princip alltid 25-30 meter vinkelrätt ut från 
spåret. Detta skadescenario motsvarar en helt snedställd tågvagn. Sannolikheten för detta 
värsta tänkbara scenario är extremt låg, se bilaga A. 

Med hänsyn till gällande hastighetsbegränsningar på den aktuella järnvägssträckan (persontåg: 
200 km/h och godståg: 160 km/h) beräknas det maximala vinkelräta avståndet från spåret som 
vagnen kan hamna ca 18 meter vid urspårning med persontåg och ca 16 meter vid urspårning 
med godståg. Med hänsyn till tågens höga hastigheter vid urspårningstillfället så beräknas 
byggnader kunna rasera inom dessa avstånd.  

De ekvationer som används för beräkning av sannolikhet och frekvens som funktion av 
avståndet från järnvägen i bilaga A gäller för en obebyggd omgivning som ligger ungefär i 
samma nivå som järnvägen. Utmed den aktuella sträckan går järnvägen i nuläget i nivå med 
omgivningen i dagsläget, men järnvägen planeras att förläggas i tråg i samband med 
utbyggnaden till fyra spår. 
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Beräkningarna kommer att omfatta två dimensionerande scenarier med skadeavstånd som 
motsvarar de beräkningar som redovisas i bilaga A. För att inte underskatta konsekvenserna av 
det aktuella skadescenariot studeras dessutom ett worst case scenario med skadeavstånd som 
motsvarar de maximala skadeavstånd som uppmätts vid urspårning. Det antas mycket 
konservativt att skadeavståndet för worst case scenario är oberoende av 
hastighetsbegränsningen. Sannolikheten för worst case scenario antas utgöra en mycket låg 
andel av den sammanlagda frekvensen för dimensionerande scenario. 

Konsekvensberäkningarna omfattar följande skadescenarier: 

• Urspårning persontåg (hastighetsbegränsning 200 km/h) 

o Dimensionerande scenario, medel: skadeavstånd <9 meter 

o Dimensionerande scenario, max: skadeavstånd 9-18  meter 

o Worst case scenario: skadeavstånd 30 meter (1 % av frekvens för dim. scenario, max) 

• Urspårning godståg (hastighetsbegränsning 160 km/h) 

o Dimensionerande scenario, medel: skadeavstånd <8 meter 

o Dimensionerande scenario, max: skadeavstånd 8-16 meter 

o Worst case scenario: skadeavstånd 30 meter (1 % av frekvens för dim. scenario, max) 

 
Det antas mycket grovt att personer utomhus omkommer om de vistas inom det avstånd från 
järnvägsspåret som den urspårade vagnen hamnar.  

Sannolikheten för att omkomma till följd av byggnadskollaps eller att av byggnadsdelar rasar 
bedöms däremot vara beroende av byggnadens våningsantal. Desto lägre våningsantal desto 
lägre sannolikhet att omkomma. För personer som vistas inomhus antas det grovt att 50 % 
omkommer av de som vistas i byggnader med fasad inom det avstånd från järnvägen som den 
urspårade vagnen hamnar. 

De skadeavstånden som redovisas i tabell B.10 förutsätter att det finns möjlighet för tåget att 
lämna spårområdet i samband med en urspårning. I nuläget ligger järnvägen lägre än 
omgivande områden utmed ca 15 % av den studerade sträckan. I resterande delar ligger 
järnvägen i nivå med, eller högre än, omgivande områden. I dessa delar kan ett urspårat tåg 
hamna utanför spårområdet. På de sträckor där järnvägen ligger lägre kommer ett urspårat tåg 
att hindras att nå omgivningen genom den naturliga höjdskillnaden. 
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Efter utbyggnaden av Mälarbanan kommer det inte vara möjligt för ett tåg att lämna 
spårområdet där det planeras en tråglösning (delområde Väst) eller överdäckning (delområde 
Mitt). Den ostligaste delen av delområde Mitt samt delområde Öst kommer inte att förändras 
avseende förhållandet till omgivningen. Utmed denna delsträcka ligger järnvägen lägre än 
omgivningen utmed ca 25-30 %. Utmed den sträckan planeras ingen ny bebyggelse eller 
förändring i omgivningen. Bebyggelse ligger som minst ca 40 meter från närmaste spår på den 
del av sträckan där järnvägen ligger i nivå med eller över omgivande markområden. 
Trafikverket har i sin riskutredning analyserat behovet av eventuellt urspårningsskydd och 
konstaterat att något sådant inte behövs inom delområde Öst med hänsyn till avståndet till 
befintlig bebyggelse och naturliga höjdskillnader. 

 
I tabell B.10 redovisas de maximala skadeavstånden för respektive skadescenario. Enligt 
bilaga A är dock sannolikheten för dimensionerande scenario, max givet en urspårning mycket 
låg. Enligt ovan uppskattas sannolikheten för worst case scenario givet en urspårning som en 
mycket låg andel av dimensionerande scenario, max (1% av frekvens för dim. scenario, max). 

Tabell B.10. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid urspårning. 

Skadescenario Sannolikhet 
att omkomma 

Skadeområde (m) 

 Bredd  
(utmed riskkälla) 

Längd  
(vinkelrätt riskkälla) 

Urspårning persontåg, dim.scenario min    

Inomhus 50% 500 9 

Utomhus 100% 500 9 

Urspårning persontåg, dim.scenario max    

Inomhus 50% 500 18 

Utomhus 100% 500 18 

Urspårning persontåg, worst case 
scenario 

   

Inomhus 50% 500 30 

Utomhus 100% 500 30 

Urspårning godståg, dim.scenario min    

Inomhus 50% 320 8 

Utomhus 100% 320 8 

Urspårning godståg, dim.scenario max    

Inomhus 50% 320 16 

Utomhus 100% 320 16 

Urspårning godståg, worst case scenario    

Inomhus 50% 320 30 

Utomhus 100% 320 30 
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Utifrån resultatet i tabell B.10 samt resonemanget ovan kring barriäreffekter konstateras att 
ingen skada på bebyggelse kan förväntas uppstå inom delområde Väst och Mitt efter planerad 
utbyggnad av Mälarbanan. 

 

 
Konsekvenserna av en tågbrand med avseende på påverkan på kringliggande bebyggelse m.m. 
är beroende av tågtyp och brandens omfattning. I bilaga A redovisas beräkningar för tre olika 
skadescenarier, varav två (Stor tågbrand respektive Mycket stor tågbrand) bedöms vara så 
omfattande att de innebär skadeområden som överskrider närområdet. 

En brand i godståg kan innebära brandeffekter som uppnår över 100 MW. Stor godsbrand 
uppskattas motsvara cirka 100 MW och en mycket stor godsbrand uppskattas motsvara cirka 
200 MW.  

Beräkningarna av den infallande värmestrålningen som det analyserade området utsätts för i 
händelse av en olycka med påföljande brand genomförs med handberäkningar enligt 
beskrivning i avsnitt 3.2.1. 

Utifrån beskriven metodik har brandeffekten, brandens diameter och flamhöjden för de olika 
scenarierna (se tabell B.11). 

Tabell B.11. Tabell med beräknade värden på effektutveckling, brandens diameter och flamhöjd samt 
utfallande värmestrålning. 

Scenario 
Brinnande yta  

AF (m2) 
Utvecklad  

effekt Q (kW) 
Brandens  

diameter Df (m) 
Flamhöjd  

Hf (m) 
Utfallande strålning  

I0 (kW/m2) 

Stor tågbrand 100 100 000 11,3 11,3 46,8 

Mycket stor 
tågbrand 

200 200 000 16,0 16,0 42,8 

Beräkningarna av den infallande strålningen redovisas i figur B.4. Strålningen har beräknats på 
halva flammans höjd. Enligt tabell B.11 sjunker den utfallande strålningen med brandens 
storlek. Detta beror på att ekvationen beaktar att sotproduktionen ökar vid större bränder. 
Soten och röken döljer själva flamman och absorberar en avsevärd del av strålningen, vilket i 
sin tur minskar den utfallande värmestrålningen. För att inte underskatta den infallande 
värmestrålningen så kommer de fortsatta strålningsberäkningarna att utgå från ett 
konservativt värde på den utfallande strålningen på 50 kW/m2 för samtliga brandscenarier. 
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Figur B.4. Infallande strålning som funktion av avståndet från brand i godståg. 

 
I avsnitt 3.2.2 redovisas bedömningskriterier avseende pölbrand. Motsvarande 
bedömningskriterier är tillämpbara vid en tågbrand. 

De skadeområden som redovisas i tabell B.12 är beräknade utifrån att en olycka sker i det fria 
utan hinder/höjdskillnader. Vid en brand där järnvägen ligger lägre än omgivningen eller det 
finns andra barriärer (t.ex. bullervall) kommer skadeområdena bli något kortare med hänsyn 
till att höjdskillnaden ger en viss dämpande effekt. Detta gäller även vid brand i den 
tråglösning som planeras inom delområde Väst.  

Vid en brand under överdäckningen kommer omgivningen inte påverkas annat än kring 
tunnelmynningar där framförallt rökgasspridningen kan komma att koncentreras. 
Överdäckningen kommer att utföras på sådant sätt att dess bärighet inte påverkas vid en 
brand på järnvägsanläggningen. 

 
I tabell B.12 redovisas skadeavstånden för respektive skadescenario. 

Tabell B.12. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid  
brand i godståg. 

Skadescenario Sannolikhet att omkomma Skadeavstånd (m) 

Stor tågbrand (100MW) 5 % inomhus 10 

100 % inomhus 4 

50 % utomhus 10 

5 % utomhus 13 

Mycket stor tågbrand (200 MW) 5 % inomhus 14 

100 % utomhus 5 

50 % utomhus 14 

5 % utomhus 17 
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Beräknade skadeområden innebär att påverkan inom planområdet är mycket begränsad med 
hänsyn till avstånd till ytor för stadigvarande vistelse, höjdskillnader och överdäckning. Inom 
beräknade avstånd finns ingen ny bebyggelse som inte skyddas av överdäckningen. 

 

 

Allmänt: 

Enligt bilaga A begränsas den detaljerade riskanalysen till att studera explosion med ämnen ur 
riskgrupp 1.1 då det endast bedöms vara dessa olycksrisker som kan påverka 
personsäkerheten inom det aktuella planområdet.  

Konsekvensberäkningarna omfattade i samrådsversionen tre scenarier, dessa har nu utökats 
med ytterligare scenarier till följd av erhållna samrådssynpunkter enligt nedan. Scenarierna är 
inte baserade på vad som faktiskt transporteras på aktuell järnvägssträcka utan är en 
schematisk fördelning av möjliga (men inte nödvändigtvis troliga) scenarier. De aktuella 
scenarierna kommer dels att användas för riskberäkningarna avseende grundförutsättningarna 
som används i analysen och dels som underlag till känslighetsanalyser. Resultatet av samtliga 
beräkningarna samlas dock i detta avsnitt. 

• < 150 kg ekvivalent TNT (trotyl) 

• 500 kg ekvivalent TNT (trotyl) 

• 1 000 kg ekvivalent TNT (trotyl) – underlag till känslighetsanalys 

• 2 000 kg ekvivalent TNT (trotyl) 

• 5 000 kg ekvivalent TNT (trotyl) – underlag till känslighetsanalys 

• 25 000 kg ekvivalent TNT (trotyl) 

Skadeområden och konsekvenser av en explosion förväntas variera beroende på var utmed 
den studerade sträckan som olyckan inträffar med hänsyn till den planerade överdäckningen 
inom Delområde Mitt. 

Explosion i det fria:  

Konsekvensberäkningarna för massexplosion kommer att följa den metodik som redovisas i 
MSB:s rapport Luftstötvåg /12/. Risken för att byggnadsdelar eller hela byggnader rasar till 
följd av en explosion beror på huruvida explosionens maximala övertryck (P+) och impulstäthet 
(I+) överstiger en byggnadsdels karaktäristiska tryck (PC) och impuls (IC). För att byggnadsdelen 
ej ska rasa så ska följande ekvation uppfyllas: 

𝐼𝐶/𝐼+ + 𝑃𝐶/𝑃+ ≥ 1 

 

/12/  Luftstötvåg, Morgan Johansson (Reinertsen Sverige AB), MSB, senast reviderad 2012 
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Konsekvensberäkningarna utgår från beräkningar av maximalt övertryck (P+), impulstäthet (I+) 
samt varaktighet (t+) för de studerade explosionsscenarierna. Övertryck och impulstäthet 
beräknas först för ett strykande infall. För bebyggelse beaktas dock att tryck och impulstäthet 
har ett vinkelrätt infall som medför en reflektion av trycket mot fasaden. Omvandlingen från 
strykande infall till vinkelrätt infall med hänsyn följer metodiken som beskrivs i /12/. Det 
reflekterande trycket innebär högre infallande tryck och impulstäthet. 

I Figur B.5 och B.6 redovisas beräkningar avseende tryck respektive impulstäthet som en 
funktion av avståndet från explosionen. Respektive explosionsscenario förutsätts inträffa på 
eller nära marken, vilket för en detonation av X kg motsvarar en detonation av 1,8·X kg i fri 
luft. 

Då människor är relativt små bedöms inget reflekterande tryck uppstå vilket innebär att man 
vid bedömning av skadeområdet för konsekvenser utomhus studerar strykande tryck (180°). 

Explosionens varaktighet t+ beräknas grovt enligt följande ekvation och blir samma oavsett 
infallande vinkel: 

𝑡+ =
2 × 𝐼+
𝑃+

 

 

Figur B.5. Max övertryck som funktion av avståndet från explosion vid detonation av trotyl på eller nära 
mark vid vinkelrätt infall. 
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Figur B.6. Impulstäthet som funktion av avståndet från explosion vid detonation av trotyl på eller nära 
mark vid vinkelrätt infall. 

Utifrån ovanstående kurvor för tryck och impulstäthet beräknas sedan det potentiella 
skadeavståndet för skador på olika byggnadsdelar som en funktion av avståndet från 
olycksplatsen.  

Explosion under mark: 

Vid explosion under överdäckningen kommer tryckutbredningen se annorlunda ut jämfört med 
en olycka som inträffar i det fria. Det är komplext att räkna på skadescenarier i ett inneslutet 
utrymme, och resultaten är bl.a. beroende av överdäckningens konstruktioner, längd, 
tunnelarea etc.  

Skadeområden avseende skador på omgivningen vid explosion under mark kommer att bero 
på ytterligare faktorer än en explosion som inträffar i det fria. Överdäckningens konstruktioner 
kommer att påverka luftstötvågens utbredning positivt genom att absorbera stor del av 
energin. Samtidigt kan dock konstruktionerna, när de kollapsar, flyga iväg och leda till stora 
skador på omgivningen, i närområdet t.o.m. större skador än själva luftstötvågen. 

I och med att explosionen i detta fall kommer att ske inuti tunneln, dvs. ”under mark” skulle 
det eventuellt vara mer relevant att utgå från metodiken som redovisas i MSB:s rapport 
Markstötvåg /13/. Detta då en markstötvåg bildas av att jordmaterialet accelereras av en yttre 
last, exempelvis av en detonerad sprängladdning som är helt eller delvis begravd i jorden. 

Eftersom explosionen kommer att inträffa i luften inne i tunneln så kommer dock den energi 
som överförs till marken och bildar markstötvåg vara liten i förhållande till den energi som 
sprids via luften. Vid större explosioner kommer dessutom tunneltaket att gå sönder vilket 
medför att explosionslasten till stor del tar sig ut den vägen. Det bedöms därmed vara rimligt 
att utgå från metodiken som berör luftstötvågor /12/ även vid explosioner under 
överdäckningen enligt den explosionsexpert som anlitats i projektet /14/. 

 

/13/ Markstötvåg, Leo Laine, MSB, senast reviderad 2020 

/14/ Underlag från Morgan Johansson, explosionsexpert, Norconsult, 2022-04-07 
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Beräkningarna av tryck och impulstäthet för respektive explosionslast används som underlag 
för beräkning av explosionens påverkan på överdäckningens konstruktioner (väggar och tak). 

Beräkning av skadeavstånd/-områden avseende skador på omgivningen runt överdäckningen 
utgår sedan från hur långt bort som raserade delar av tunneltak respektive tunnelväggar kan 
slungas. Skadeavståndet beror då på hur stor kvarvarande rörelseenergi från explosionen som 
återstår i tunneltak och -vägg efter att det brutits sönder. Denna rörelseenergi beräknas 
utifrån hur stor andel av den applicerade energin från explosionen mot tunneltaket som 
återstår när taket inte längre har någon bärförmåga. Utöver skador p.g.a. utkastat material 
från tunneltak och vägg så kommer det enligt ovan även fortsatt kvarstå en luftstötvåg. 
Beräkningarna av skadeområden för denna parameter beräknas på motsvarande sätt som 
explosion i det fria enligt ovan. Magnituden hos luftstötvågen kommer dock vara märkbart 
lägre än om motsvarande laddningsmängd inträffade i det fria. Det är svårt att bedöma hur 
mycket överdäckningen reducerar luftstötvågen. Det görs dock en bedömning att 
lastreduktionen åtminstone motsvarar en situation där laddningsmängden minskat till omkring 
50 %. 

Explosion i det fria: 

Inomhus: Enligt ovan beror konsekvenserna inomhus på explosionens maximala övertryck (P+) 
och impulstäthet (I+) i förhållande till byggnadsdelarnas karaktäristiska tryck (PC) och impuls 
(IC), se ekvationen i avsnitt Metodik. I tabell B.13 anges karakteristiska tryck (PC) respektive 
impulstäthet (IC) för olika byggnadsdelar beroende på byggnadsstrategi och bärighet /15/. 

Tabell B.13. Karakteristiska tryck (PC) respektive impuls (IC) för olika byggnadsdelar. 

Byggnadsdel PC (kPa) IC (kPas) 

Bärande konstruktioner   

Stomme i platsgjuten betong   

- Bärande ytterväggar av 20 cm betong (och invändiga pelare) 200 2,5 

- Bärande tvärväggar och utfackade längsgående ytterväggar 200 2,5 

Stomme i monterad betong   

- Pelar/balk-stomme 200 3,1 

- Bärande väggar i elementhus 200 3,1 

Icke bärande konstruktioner   

- Lätta utfackningsväggar (plåtkassetter) i pelarhus 5 0,5 

- Medeltunga utfackningsväggar (regelstomme & fasadtegelskal) 5 1,0 

De beräknade tryck och impulstätheter som redovisas i figur B.5 respektive figur B.6 (vinkelrätt 
tryckinfall) ställs upp i ekvationen som beskrivs i avsnittet Metodik mot karakteristiska tryck 
och impulstätheter enligt tabell B.13 för att beräkna skadeavståndet för aktuella 
byggnadsdelar. Resultatet redovisas för respektive explosionsscenario i tabell B.14-B.19 där 
röd markering innebär kollaps av byggnadsdel. Tabellerna utgår från byggnader som är helt 
oskyddade mot riskkällan. 

 

/15/  Konsekvenser vid explosioner – kompendium framtaget i samband med FOAs kurs 
explosivämneskunskap, FOA, Rickard Forsén 1999-09-03 (Bearbetat av Stefan Olsson 2001-09-16) 
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Tabell B.14. Beräknade tryck och impulstätheter vid explosion 150 kg ekv. trotyl som funktion av avstånd 
samt beräkning av  𝐼𝐶/𝐼+ + 𝑃𝐶/𝑃+ ≥ 1 för  
1. Bärande konstruktioner (motsvarande platsgjuten betong PC = 200 kPa; IC = 2,5 kPas) samt  
2. Icke bärande konstruktioner (motsvarande lätta utfackningsväggar PC = 5 kPa; IC = 0,5 kPas). 

Avstånd 
(meter) 
  

Vinkelrätt infall (90°) 

𝑰𝑪/𝑰+ + 𝑷𝑪/𝑷+ ≥ 𝟏 

Övertryck 
(kPa) 

Impulstäthet 
(kPas) 

1 
Bärande 

konstruktioner 

2  
Icke bärande 

konstruktioner 

10 1372,8 2,1 1,3 0,2 

20 199,5 0,9 3,7 0,6 

30 80,9 0,6 6,8 0,9 

40 47,9 0,4 10,0 1,3 

50 33,7 0,3 13,4 1,6 

60 25,9 0,3 16,7 2,0 

70 20,9 0,2 20,2 2,4 

80 17,4 0,2 23,7 2,7 

90 14,9 0,2 27,2 3,1 

100 12,9 0,2 30,9 3,5 

110 11,3 0,1 34,7 3,8 

120 10,0 0,1 38,6 4,2 

130 9,0 0,1 42,6 4,6 

140 8,1 0,1 46,7 5,0 

150 7,3 0,1 50,9 5,4 

 

Tabell B.15. Beräknade tryck och impulstätheter vid explosion 500 kg ekv. trotyl som funktion av avstånd 
samt beräkning av  𝐼𝐶/𝐼+ + 𝑃𝐶/𝑃+ ≥ 1 för  
1. Bärande konstruktioner (motsvarande platsgjuten betong PC = 200 kPa; IC = 2,5 kPas) samt  
2. Icke bärande konstruktioner (motsvarande lätta utfackningsväggar PC = 5 kPa; IC = 0,5 kPas). 

Avstånd 
(meter) 
  

Vinkelrätt infall (90°) 

𝑰𝑪/𝑰+ + 𝑷𝑪/𝑷+ ≥ 𝟏 

Övertryck 
(kPa) 

Impulstäthet 
(kPas) 

1 
Bärande 

konstruktioner 

2  
Icke bärande 

konstruktioner 

10 4520,6 5,2 0,5 0,1 

20 584,0 2,2 1,5 0,2 

30 197,5 1,4 2,8 0,4 

40 102,1 1,0 4,5 0,6 

50 65,6 0,8 6,3 0,7 

60 47,6 0,6 8,1 0,9 

70 37,1 0,5 10,0 1,1 

80 30,4 0,5 11,9 1,2 

90 25,7 0,4 13,8 1,4 

100 22,2 0,4 15,8 1,6 

110 19,5 0,3 17,7 1,8 

120 17,3 0,3 19,7 1,9 

130 15,6 0,3 21,8 2,1 

140 14,1 0,3 23,8 2,3 

150 12,8 0,2 26,0 2,5 
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Tabell B.16. Beräknade tryck och impulstätheter vid explosion 1 000 kg ekv. trotyl som funktion av 
avstånd samt beräkning av  𝐼𝐶/𝐼+ + 𝑃𝐶/𝑃+ ≥ 1 för  
1. Bärande konstruktioner (motsvarande platsgjuten betong PC = 200 kPa; IC = 2,5 kPas) samt  
2. Icke bärande konstruktioner (motsvarande lätta utfackningsväggar PC = 5 kPa; IC = 0,5 kPas). 

Avstånd 
(meter) 
  

Vinkelrätt infall (90°) 

𝑰𝑪/𝑰+ + 𝑷𝑪/𝑷+ ≥ 𝟏 

Övertryck 
(kPa) 

Impulstäthet 
(kPas) 

1 
Bärande 

konstruktioner 

2  
Icke bärande 

konstruktioner 

10 8709,1 8,8 0,3 0,1 

20 1145,8 3,6 0,9 0,1 

30 359,4 2,2 1,7 0,2 

40 172,1 1,6 2,7 0,3 

50 103,8 1,3 3,9 0,4 

60 71,9 1,0 5,2 0,6 

70 54,2 0,9 6,6 0,7 

80 43,3 0,8 7,9 0,8 

90 36,0 0,7 9,3 0,9 

100 30,8 0,6 10,7 1,0 

110 26,8 0,5 12,1 1,1 

120 23,8 0,5 13,5 1,2 

130 21,3 0,5 14,9 1,3 

140 19,2 0,4 16,4 1,5 

150 17,5 0,4 17,9 1,6 

 

Tabell B.17. Beräknade tryck och impulstätheter vid explosion 2 000 kg ekv. trotyl som funktion av 
avstånd samt beräkning av  𝐼𝐶/𝐼+ + 𝑃𝐶/𝑃+ ≥ 1 för  
1. Bärande konstruktioner (motsvarande platsgjuten betong PC = 200 kPa; IC = 2,5 kPas) samt  
2. Icke bärande konstruktioner (motsvarande lätta utfackningsväggar PC = 5 kPa; IC = 0,5 kPas). 

Avstånd 
(meter) 
  

Vinkelrätt infall (90°) 

𝑰𝑪/𝑰+ + 𝑷𝑪/𝑷+ ≥ 𝟏 

Övertryck 
(kPa) 

Impulstäthet 
(kPas) 

1 
Bärande 

konstruktioner 

2  
Icke bärande 

konstruktioner 

10 16057,8 15,2 0,2 0,0 

20 2283,4 6,1 0,5 0,1 

30 687,1 3,7 1,0 0,1 

40 308,7 2,6 1,6 0,2 

50 175,4 2,0 2,4 0,3 

60 115,3 1,7 3,2 0,3 

70 83,5 1,4 4,2 0,4 

80 64,6 1,2 5,1 0,5 

90 52,4 1,1 6,2 0,6 

100 43,9 1,0 7,2 0,6 

110 37,7 0,9 8,2 0,7 

120 33,1 0,8 9,2 0,8 

130 29,4 0,7 10,3 0,9 

140 26,5 0,7 11,3 0,9 

150 24,0 0,6 12,3 1,0 
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Tabell B.18. Beräknade tryck och impulstätheter vid explosion 5 000 kg ekv. trotyl som funktion av 
avstånd samt beräkning av  𝐼𝐶/𝐼+ + 𝑃𝐶/𝑃+ ≥ 1 för  
1. Bärande konstruktioner (motsvarande platsgjuten betong PC = 200 kPa; IC = 2,5 kPas) samt  
2. Icke bärande konstruktioner (motsvarande lätta utfackningsväggar PC = 5 kPa; IC = 0,5 kPas). 

Avstånd 
(meter) 
  

Vinkelrätt infall (90°) 

𝑰𝑪/𝑰+ + 𝑷𝑪/𝑷+ ≥ 𝟏 

Övertryck 
(kPa) 

Impulstäthet 
(kPas) 

1 
Bärande 

konstruktioner 

2  
Icke bärande 

konstruktioner 

10 33131,8 32,0 0,1 0,0 

20 5604,8 12,2 0,2 0,0 

30 1693,2 7,3 0,5 0,1 

40 723,3 5,1 0,8 0,1 

50 385,4 3,9 1,2 0,1 

60 238,0 3,2 1,6 0,2 

70 162,8 2,7 2,2 0,2 

80 119,9 2,3 2,7 0,3 

90 93,2 2,0 3,4 0,3 

100 75,5 1,8 4,0 0,3 

110 63,1 1,6 4,7 0,4 

120 54,0 1,5 5,4 0,4 

130 47,1 1,4 6,1 0,5 

140 41,8 1,3 6,8 0,5 

150 37,5 1,2 7,5 0,6 

160 34,0 1,1 8,2 0,6 

170 31,0 1,0 8,9 0,7 

180 28,6 1,0 9,6 0,7 

190 26,5 0,9 10,3 0,7 

200 24,6 0,9 11,0 0,8 

210 23,0 0,8 11,7 0,8 

220 21,6 0,8 12,5 0,9 

230 20,3 0,7 13,2 0,9 

240 19,2 0,7 13,9 1,0 

250 18,1 0,7 14,7 1,0 

 

Tabell B.19. Beräknade tryck och impulstätheter vid explosion 25 000 kg ekv. trotyl som funktion av 
avstånd samt beräkning av  𝐼𝐶/𝐼+ + 𝑃𝐶/𝑃+ ≥ 1 för  
1. Bärande konstruktioner (motsvarande platsgjuten betong PC = 200 kPa; IC = 2,5 kPas) samt  
2. Icke bärande konstruktioner (motsvarande lätta utfackningsväggar PC = 5 kPa; IC = 0,5 kPas). 

Avstånd 
(meter) 
  

Vinkelrätt infall (90°) 

𝑰𝑪/𝑰+ + 𝑷𝑪/𝑷+ ≥ 𝟏 

Övertryck 
(kPa) 

Impulstäthet 
(kPas) 

1 
Bärande 

konstruktioner 

2  
Icke bärande 

konstruktioner 

10 93092,4 124,9 0,0 0,0 

20 23142,3 43,7 0,1 0,0 

30 8113,0 24,9 0,1 0,0 

40 3552,1 17,1 0,2 0,0 

50 1828,2 12,9 0,3 0,0 

60 1061,9 10,3 0,4 0,1 
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70 676,5 8,5 0,6 0,1 

80 463,0 7,3 0,8 0,1 

90 335,4 6,4 1,0 0,1 

100 254,2 5,6 1,2 0,1 

150 98,3 3,6 2,7 0,2 

200 56,5 2,6 4,5 0,3 

250 39,0 2,1 6,3 0,4 

300 29,6 1,7 8,2 0,5 

350 23,8 1,4 10,1 0,6 

400 19,9 1,2 12,1 0,7 

450 16,9 1,1 14,1 0,7 

500 14,7 1,0 16,2 0,8 

550 12,9 0,9 18,3 0,9 

600 11,4 0,8 20,5 1,0 

 

Sannolikheten för att omkomma inomhus är beroende av antalet våningsplan i byggnaden och 
ökar med ökande våningsantal. I konsekvensberäkningarna kommer det uppskattas grovt att 
upp till 100 % av personer som vistas inom totalkollapsade byggnadsdelar omkommer 
(motsvarande inom skadeavståndet där bärande konstruktioner kollapsar). Inom 
byggnadsdelar som endast rasar lokalt (motsvarande inom skadeavståndet där icke bärande 
konstruktioner kollapsar) antas ca 15 % omkomma. 

Utomhus: En människa tål tryck relativt bra och riskerar i huvudsak att förolyckas p.g.a. 
kringflygande föremål eller att de trillar omkull av tryckvågen. Med avseende på tryck så går 
gränsen för dödliga skador vid /16/: 

• 1 % omkomna 180 kPa • 90 % omkomna 300 kPa 

• 10 % omkomna 210 kPa • 99 % omkomna 350 kPa 

• 50 % omkomna 260 kPa   

Sannolikheten för att omkomma utomhus bedöms vara beroende av explosionslastens storlek. 
För de beräknade skadeavstånden som redovisas i avsnittet nedan uppskattas innebära 
följande sannolikhet för att omkomma: 

• 150 kg: 10 % 

• 500 kg:  10 % 

• 1 000 kg 25 % 

• 2 000 kg 25 % 

• 5 000 kg 50 % 

• 25 000 kg: 100 % 

 

/16/  Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor – metoder för bedömning av risker, FOA, 
september 1997 
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Explosion under mark: 

Vid explosion under överdäckningen kommer tryckutbredningen se annorlunda ut jämfört med 
en olycka som inträffar i det fria. Själva inneslutningen ger en annan tryckuppbyggnad som kan 
innebära att kritiska trycknivåer uppstår inom ett större område än vid en explosion i det fria. 
Samtidigt så kan dock överdäckningens konstruktioner förväntas begränsa skadeområdet i det 
fria eftersom överdäckningen tar första smällen. 

Enligt Trafikverkets riskutredning för Mälarbanan /Fel! Bokmärket är inte definierat./ anges a
tt överdäckningens konstruktion inte bedöms medföra någon avskärmande effekt av 
skadeområdet för en stor olycka med klass 1.1. För maximal massexplosion (25 ton) bedöms 
detta vara ett konservativt, men ändå rimligt, antagande med hänsyn till gällande 
dimensioneringskrav för överdäckningen, se avsnitt 2.2.2.  För en liten massexplosion (< 150 
kg) bedöms antagandet vara mycket konservativt.  

Enligt metodbeskrivningen ovan så beräknas skadeavstånd/-områden avseende skador på 
omgivningen runt överdäckningen utifrån hur långt bort som raserade delar av tunneltak 
respektive tunnelväggar kan slungas samt luftstötvåg av en reducerad laddningsvikt i det fria. 

Bedömningskriterier gällande sannolikheten att omkomma inom skadeområden för luftstötvåg 
är samma som används vid explosion i det fria. Bedömningskriterier gällande sannolikheten att 
omkomma inom skadeområden för flygande tunnelkonstruktioner antas konservativt till 100 % 
både inomhus och utomhus för samtliga scenarier.  

Enligt tabell B.20 kan en maximal massexplosion innebära omfattande byggnadsskador på ett 
mycket stort avstånd från olycksplatsen. De tryck och impulstätheter som redovisas i figur B.5 
och figur B.6 avser dock en punkt (byggnad eller människa) som är helt oskyddad mot 
riskkällan. Bebyggelsen i sig kommer att ha en avskärmande effekt som reducerar trycket mot 
bakomliggande byggnader, vilket begränsar sannolikheten för byggnadsskador relativt mycket. 

För olycka med massexplosion beaktas en skyddsfaktor på motsvarande sätt som utförts i 
underlagsrapport till MKB för järnvägsplanen Mälarbanan sträckan Huvudsta – Duvbo /Fel! B
okmärket är inte definierat./. Det beräknade skadeavståndet för massexplosion delas in i 
zoner där skyddsfaktorn till följd av bebyggelse beror på avståndet till olycksplatsen. 

Tabell B.20. Skyddsfaktor för massexplosion p.g.a. bebyggelse.  

Avstånd Zon Skyddsfaktor massexplosion 

< 100 m Zon 1 0 % 

100-300 m Zon 2 50 % 

> 300 m Zon 3 75 % 

 

För explosionslaster upp till 1 000 kg innebär zonindelningen enligt tabell B.20 ingen 
reducering av sannolikheten att omkomma med hänsyn till de relativt begränsade 
skadeavstånden både inomhus och utomhus. 
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För explosionslaster på 2 000 kg och uppåt innebär zonindelningen ingen reducering av 
sannolikheten att omkomma inom byggnadsdelar där bärande konstruktioner förväntas 
kollapsa eller sannolikheten att omkomma utomhus. För explosionslast 2 000 kg respektive 
5 000 kg reduceras sannolikheten att omkomma inom skadeavståndet där icke bärande 
konstruktioner kan kollapsa baserat på skyddsfaktor för zon 2 enligt tabell B.20. För maximal 
explosionslast 25 000 kg delas det beräknade skadeavståndet där icke bärande konstruktioner 
in i två delar där sannolikheten att omkomma reduceras baserat på skyddsfaktorer för zon 2 
och zon 3 enligt tabell B.20. 

Explosion i det fria: 

Utifrån beräkningarna av övertryck, impulstäthet och varaktighet bedöms huruvida olika 
byggnadsdelar rasar eller ej, som funktion av avståndet. Denna bedömning har resulterat i 
skadeavstånd för respektive skadescenario.  

I tabell B.21 redovisas skadeavstånden för respektive skadescenario tillsammans med en 
beskrivning av potentiella skyddsfaktorer som kopplas till skadeavstånden. 

Observera att det dimensionerande skadescenariot med massexplosiva ämnen medför 
konsekvenser på båda sidor om järnvägen. 

Tabell B.21. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport av explosiva 
ämnen. Explosion i det fria. 

Skadescenario 
Sannolikhet att 

omkomma 
Skadeavstånd 

(meter) 
Kommentar 

< 150 kg massexplosion 

100 % inomhus 10  Skyddsfaktor 0 % 

15 % inomhus 40 Skyddsfaktor 0 % 

10 % utomhus 20 Skyddsfaktor 0 % 

500 kg massexplosion 100 % inomhus 20  Skyddsfaktor 0 % 

 15 % inomhus 70  Skyddsfaktor 0 % 

 10 % utomhus 20 Skyddsfaktor 0 % 

1 000 kg massexplosion 100 % inomhus 25 Skyddsfaktor 0 % 

 15 % inomhus 100 Skyddsfaktor 0 % 

 10 % utomhus 25 Skyddsfaktor 0 % 

2 000 kg massexplosion 100 % inomhus 30  Skyddsfaktor 0 % 

 15 % inomhus 150 100-300 m: Skyddsfaktor 50 % 

 10 % utomhus 30 Skyddsfaktor 0 % 

5 000 kg massexplosion 100 % inomhus 50 Skyddsfaktor 0 % 

 15 % inomhus 240 100-300 m: Skyddsfaktor 50 % 

 10 % utomhus 50 Skyddsfaktor 0 % 

25 000 kg massexplosion  

100 % inomhus 90 Skyddsfaktor 0 % 

15 % inomhus 550 
100-300 m: Skyddsfaktor 50 % 
> 300 m: Skyddsfaktor 75 % 

100 % utomhus 90 Skyddsfaktor 0 % 

 



 

Uppdragsnamn:   Mälarbanan, överdäckning genom Solna   Datum:   2022-06-16   Uppdragsnummer:   500654   Sida:   33 av 57 

Beräknade skadeområden innebär att människor och byggnader både inom och utanför 
planområdet kan påverkas vid en olycka. Tråglösningen kan påverka utfallet av 
tryckutbredningen även vid explosion i det fria där trågets väggar tar upp stora delar av lasten 
vilket minskar den potentiella luftstötvågen (se metodbeskrivningen för explosion i tunnel 
ovan). Med hänsyn till att det är komplext och omfattar ytterligare parametrar och 
antaganden att beräkna hur utbredningen påverkas av tråglösningen bedöms det vara lämpligt 
för konsekvensberäkningarna att utgå från de beräknade skadeområdena som används för 
öppen sträcka, vilket är det som redovisas i tabellen ovan.  

Explosion under mark: 

Utifrån beräkningar av övertryck, impulstäthet och varaktighet bedöms omfattningen av 
skador på överdäckningens konstruktioner samt hur långt bort som raserade delar av 
tunneltak respektive tunnelväggar kan slungas. Dessutom beräknas skadeområdet kopplat till 
luftstötvåg motsvarande explosion i det fria med hänsyn till en reducerad laddningsvikt. 
Sammanvägningen av dessa parametrar har resulterat i skadeavstånd för respektive 
skadescenario. 

I tabell B.22 redovisas skadeavstånden för respektive skadescenario tillsammans med en 
beskrivning av potentiella skyddsfaktorer som kopplas till skadeavstånden. 

Observera att det dimensionerande skadescenariot med massexplosiva ämnen medför 
konsekvenser på båda sidor om järnvägen. 

Beräkningarna utgår från en överdäckning med minst 0,5 m jordmassa ovanpå tunneltaket 
men ingen motfyllnad av tunnelväggarna för att inte underskatta skadescenariernas påverkan 
på tunnelkonstruktionerna samt skadeavstånden. Detta är ett konservativt antagande 
eftersom tunnelväggarna i princip kommer att vara helt motfyllda. 

Underlag till beräkningarna för explosion under mark har erhållits från explosionsexpert 
Morgan Johansson som genomfört handberäkningar av aktuella laster utifrån givna 
förutsättningar /14/.  

I de fall som skadeavståndet redovisas som intervall kopplat till avstånd från olycksplatsen i 
tunneln kommer skadeområdet i det fria att beräknas som en triangelformad yta.  

Tabell B.22. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport av explosiva 
ämnen. Explosion i tunnel. 

Skadescenario 
Sannolikhet att 

omkomma 
Skadeavstånd 

(meter) 
Kommentar 

< 150 kg massexplosion Överdäckningen har tillräcklig kapacitet i tak och vägg för alla avstånd, 
d.v.s. skador utanför tunneln uppstår inte. 

 100 % inomhus -  Skyddsfaktor 0 % 

15 % inomhus - Skyddsfaktor 0 % 

10 % utomhus - Skyddsfaktor 0 % 

      

500 kg massexplosion Med > 0,5 m jordmassa har överdäckningen tillräcklig kapacitet i tak för att 
takdelar ska flyga upp. Skador på tunneltaket kan inträffa längre från 
olycksplatsen p.g.a. lång tryckvaraktighet, där blir det dock snarare ras än 
att tunneltaket flyger upp i luften.  
 
Inom ca 18 m från olycksplatsen (9 m i respektive riktning) kan skador på 
tunnelväggen uppstå. Utan motfyllnad kan delar av tunnelväggen slungas 
iväg 5-10 m inom 10 m från olycksplatsen (5 m i respektive riktning). 
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Skadescenario 
Sannolikhet att 

omkomma 
Skadeavstånd 

(meter) 
Kommentar 

500 kg explosion i tunneln kan ge luftstötvåg med skador på icke bärande 
konstruktioner upp till 50 m från olycksplats. 

 100 % inomhus < 10 (tunnelkonstr.)  Skyddsfaktor 0 % 

 15 % inomhus 50 (luftstötvåg)  Skyddsfaktor 0 % 

 10 % utomhus < 10 (tunnelkonstr.) Skyddsfaktor 0 % 

    

1 000 kg massexplosion Med > 0,5 m jordmassa kan tunneltaket inom ca 14 m från olycksplatsen  
(7 m i respektive riktning) flyga upp ca 1,4 m i luften. Skador på tunneltaket 
kan även inträffa längre från olycksplatsen p.g.a. lång varaktighet av 
tryckpåverkan, där blir det dock snarare ras än att tunneltaket flyger upp i 
luften. 
 
Inom ca 20 m från olycksplatsen (10 m i respektive riktning) kan skador på 
tunnelväggen uppstå. Utan motfyllnad kan delar av tunnelväggen slungas 
iväg 5-20 m inom 20 m från olycksplatsen (10 m i respektive riktning). 
 
1 000 kg explosion i tunneln kan ge luftstötvåg med skador på icke bärande 
konstruktioner upp till 70 m från olycksplats. 

 100 % inomhus 20 (tunnelkonstr.) Skyddsfaktor 0 % 

 15 % inomhus 70 (luftstötvåg) Skyddsfaktor 0 % 

 10 % utomhus 20 (tunnelkonstr.) Skyddsfaktor 0 % 

    

2 000 kg massexplosion Med > 0,5 m jordmassa kan tunneltaket inom ca 60 m från olycksplatsen  
(i respektive riktning) flyga upp ca 6 m i luften. 
 
Inom ca 30 m från olycksplatsen (i respektive riktning) kan skador på 
tunnelväggen uppstå. Utan motfyllnad kan delar av tunnelväggen slungas 
iväg 10-30 m inom 20 m från olycksplatsen (10 m i respektive riktning).  
> 20 m från explosionen välter endast tunnelväggen. 
 
2 000 kg explosion i tunneln kan ge luftstötvåg med skador på icke bärande 
konstruktioner upp till 100 m från olycksplats. 

 100 % inomhus 30 (tunnelkonstr.) Skyddsfaktor 0 % 

 15 % inomhus 100 (luftstötvåg) Skyddsfaktor 0 % 

 10 % utomhus 30 (tunnelkonstr.) Skyddsfaktor 0 % 

    

5 000 kg massexplosion Med > 0,5 m jordmassa kan tunneltaket inom ca 40 m från olycksplatsen (i 
respektive riktning) flyga upp ca 31 m i luften. 
 
Skador kan uppstå på tunnelväggen utmed hela överdäckningen. Utan 
motfyllnad kan delar av tunnelväggen slungas iväg 20-70 m inom 20 m 
från olycksplatsen (10 m i respektive riktning). > 50 m från explosionen 
välter endast tunnelväggen. 
 
5 000 kg explosion i tunneln kan ge luftstötvåg med skador på icke bärande 
konstruktioner upp till 150 m från olycksplats. 

 100 % inomhus 70 (tunnelkonstr.) Skyddsfaktor 0 % 

 
15 % inomhus 150 (luftstötvåg) 

<100 m:  Skyddsfaktor 0 % 
100-300 m:  Skyddsfaktor 50 % 

 10 % utomhus 70 (tunnelkonstr.) Skyddsfaktor 0 % 
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Skadescenario 
Sannolikhet att 

omkomma 
Skadeavstånd 

(meter) 
Kommentar 

25 000 kg massexplosion Med > 0,5 m jordmassa kan tunneltaket utmed hela överdäckningens längd 
raseras och stora delar av tunneltaket kommer att flyga upp i luften. 
Tunneltaket kan flyga upp till 526 m i luften. 
 
Skador kan uppstå på tunnelväggen utmed hela överdäckningen. Utan 
motfyllnad kan delar av tunnelväggen slungas iväg 75-300 m inom 20 m 
från olycksplatsen (10 m i respektive riktning). Det antas att > 50 m från 
explosionen välter endast tunnelväggen. 
 
25 000 kg explosion i tunneln kan ge luftstötvåg med skador på icke 
bärande konstruktioner upp till 390 m från olycksplats.  

100 % inomhus 300 (tunnelkonstr.) 
<100 m:  Skyddsfaktor 0 % 
100-300 m:  Skyddsfaktor 50 % 

15 % inomhus 390 (luftstötvåg) > 300 m:  Skyddsfaktor 75 % 

100 % utomhus 300 (tunnelkonstr.) 
<100 m:  Skyddsfaktor 0 % 
100-300 m:  Skyddsfaktor 50 % 

 

För brännbara gaser kan tre scenarier antas uppstå beroende på typen av antändning: 

• Jetflamma: omedelbar antändning av läckande gas under tryck 

• Gasmolnsexplosion: fördröjd antändning av gas som hunnit spridas och därmed ej är 
under tryck  

• BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion kan uppkomma om tank utan 
fungerande säkerhetsventil utsätts för en utbredd brand under en längre tid. 

För ovanstående skadescenarier har utsläppssimuleringar gjorts med simuleringsprogrammet 
Gasol för att avgöra storleken på de områden inom vilka personer kan förväntas omkomma. 
Utsläppssimuleringarna har utförts för järnvägsvagn (ca 40 ton gas). Det antas grovt att 
samtliga transporter innehåller tryckkondenserad gasol.  

Nedan redovisas den indata som anges i Gasol med avseende på tankutformning, väder etc. 

• Lagringstemperatur: 15°C 

• Lagringstryck: 7 bar övertryck vid 15°C 

• Tankdiameter: 2,5 m 

• Tanklängd: 19 m 

• Tankfyllnadsgrad: 80 % 

• Tankens tomma vikt: 50 000 kg 

• Designtryck: 15 bar övertryck 

• Bristningstryck: 4 x designtrycket 

• Luftryck: 760 mmHg 

• Väder: 15°C, 50 % relativ fuktighet, dag och klart 

• Omgivning: Många träd, häckar och enstaka hus (tätortsförhållanden) 
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Skadescenarierna jetflamma respektive gasmolnsexplosion har simulerats för följande 
utsläppsstorlekar /4/: 

• Litet utsläpp: 0,09 kg/s 

• Stort utsläpp: 11,7 kg/s  

Skadeområdena för jetflamma och gasmolnsexplosion beror utöver utsläppsstorleken, även på 
om läckaget utgörs av gasfas, vätskefas eller i gasfas nära vätskeytan. I beräkningarna antas 
det konservativt att utsläppet sker nära vätskeytan då detta leder till de största 
skadeområdena. 

Skadeområdena för gasmolnsexplosion är dessutom beroende av vindstyrkan, där 
skadeområdet blir större ju lägre vindstyrka. Även här antas det konservativt en relativt låg 
vindstyrka, ca 3 m/s. 

Se avsnitt 3.1.2. 

Vid olycka under överdäckningen: En olycka som sker under överdäckningen kommer att 
medföra en koncentration av skadeutbredningen kring tunnelmynningar. Omfattande olyckor 
kan även leda till skada på själva tunnelkonstruktionen. De tryck som uppstår till följd av 
gasmolnsexplosion är dock betydligt mindre än de som kan uppstå vid detonation av 
explosivämnen. Trafikverket anger i sin riskanalys /Fel! Bokmärket är inte definierat./ att o
lycka som leder till BLEVE under överdäckningen kan likställas med att olyckan sker på 
markspår, dvs. att ingen dämpande effekt erhålls av överdäckningen. Övriga scenarier anger 
Trafikverket inte får några konsekvenser utanför överdäckningen.  

I tabell B.23 redovisas skadeavstånden för respektive skadescenario. För jetflamma och 
brinnande gasmoln blir inte skadeområdet cirkulärt runt olycksplatsen utan mer plymformat, 
varför dess bredder även presenteras. 

Beräkningarna i Gasol utgår från fri spridning av gas och tar ingen hänsyn till framförliggande 
objekt och avskärmningar som kan reducera jetflammans längd, spridningen av gasmoln 
respektive BLEVE m.m. vilket i sin tur reducerar skadeavstånden. 

Vid tät bebyggelsestruktur så reducerar byggnaderna skadeavståndet och påverkan på 
bakomliggande byggnader relativt mycket. Planerad bebyggelse enligt avsnitt 2 bedöms 
reducera skadeavståndet (längden) för respektive scenario med åtminstone 50 % i förhållande 
till vad som redovisas i Gasol. I tabellen redovisas därför även skadeavstånden vid 
framförliggande skyddande bebyggelse. För skadescenarier med mindre skadeavstånd än 
avståndet till planerad bebyggelse görs ingen reducering. 

Observera att eftersom skadeområdena för respektive skadescenario, förutom för BLEVE, är 
plymformade och beroende av vindriktningen så bedöms scenarierna endast medföra 
konsekvenser på en sida av järnvägen. Scenariot BLEVE medför däremot konsekvenser på båda 
sidor om järnvägen. 
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Tabell B.23. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport av brännbara 
gaser. 

Skadescenario 
  
  

Sannolikhet att omkomma 
  
  

Skadeavstånd (meter) 

Oskyddad bebyggelse Skyddad bebyggelse 

bredd längd bredd längd 

 Liten jetflamma 
5 % inomhus 
50 % utomhus 

6 5 6 5 

 Liten gasmolnsexplosion 
 5 % inomhus 
50 % utomhus 

2 5 2 5 

 Stor jetflamma 
 5 % inomhus 
50 % utomhus 

50 45 50 25 

 Stor gasmolnsexplosion 
 5 % inomhus 
50 % utomhus 

165 145 165 75 

BLEVE 
5 % inomhus 
50 % utomhus 

530 265 530 135 

 

För människor som vistas utmed överdäckningen förväntas inga skador uppstå. För övriga 
delar förutsätts spridning i det fria liknande det som redovisas i tabell B.23. Tryckpåverkan för 
BLEVE motsvarar explosion < 150 kg vilket innebär att ingen påverkan på tunnelkonstruktioner 
bedöms uppstå. Skador kan uppstå kring tunnelmynningar p.g.a. eldklotets spridning. 
Skadeavstånd antas reduceras med minst faktor 50 %. 

 

Den icke brännbara men giftiga gasen antas bestå av tryckkondenserad klor, som är en av de 
giftigaste gaserna som transporteras i större tankar på järnväg i Sverige. 

Med simuleringsprogrammet Spridning i Luft 1.2 beräknas storleken på det område där 
koncentrationen ammoniak respektive svaveldioxid antas vara dödlig (inomhus och utomhus). 
Utsläppssimuleringarna har utförts för järnvägsvagn rymmandes ca 65 ton klor. 

Nedan redovisas den indata som anges i Spridning i Luft 1.2 med avseende på tankutformning, 
omgivningsstruktur och väder etc. 

• Kemikalie: Klor 

• Emballage: Järnvägsvagn (65 ton) 

• Bebyggelse: Tät skog/ stad (ρ = 1,0) 

• Lagringstemperatur: 15°C 

• Väder: 15°C, vår, dag och klart 

 

Följande, i Spridning i Luft 1.2 fördefinierade, utsläppsscenarier har simulerats för utsläpp av 
giftig gas: 

• Litet utsläpp (packningsläckage): 0,45 kg/s 

• Stort utsläpp (stor punktering): 112 kg/s  
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Gasernas spridning beror bland annat på vindstyrka, bebyggelse och tid på dygnet. Spridning i 
Luft 1.2 genererar spridningskurvor och uppskattningar av hur stor andel av befolkningen inom 
området som förväntas omkomma. Denna andel avtar med avståndet både i längd med och 
vinkelrätt mot gasmolnets riktning. Skadeområdena för ett utsläpp av giftig gas blir större ju 
lägre vindstyrkan är. I simuleringarna antas därför vindstyrkan vara relativt låg, ca 3 m/s. 

Skadeområdet inomhus är dessutom beroende av på vilken nivå som ventilationsintag är 
placerade. Det antas att ventilationsintagen är placerade ca 3 meter över järnvägen. 

Vid simulering av gasutsläpp med Spridning i Luft 1.2 erhålls spridningskurvor samt 
uppskattningar på hur stor andel av befolkningen i området som förväntas omkomma 
beroende på avståndet till utsläppskällan. Andelen avtar med avståndet både i längd samt 
vinkelrätt mot utsläppets riktning. Observera att eftersom skadeområdena för respektive 
skadeområde är plymformade och beroende av vindriktningen så bedöms scenarierna endast 
medföra konsekvenser på en sida av järnvägen. 

Vid olycka under överdäckningen: En olycka som sker under överdäckningen kommer att 
medföra en ökad skadeutbredning kring tunnelmynningar. Påverkan mot områden utmed 
själva överdäckningen blir dock obefintlig. Trafikverket anger i sin riskanalys /Fel! Bokmärket ä
r inte definierat./ att olycka med giftiga gaser bedöms medföra konsekvenser kring 
tunnelmynningar samt att tunnelkonstruktionen dämpar påverkan mot omgivningen. De har 
dock förutsatt att olycka som leder till stort läckage av giftig gas får en skadeutbredning som 
kan likställas med olycka på markförlagda spår. För ett litet utsläpp anges att ingen 
skadeutbredning förväntas. 

I tabell B.24 redovisas skadeavstånden för respektive skadescenario. Enligt ovan utgår 
beräkningarna i Spridning i Luft 1.2 från bebyggelse med avseende på ytråheten (d.v.s. 
möjligheten för gasmolnet att spridas). Beräkningarna avser relativt fri spridning av gas som 
inte tar någon hänsyn till framförliggande objekt och avskärmningar som kan reducera 
spridningen av gasmoln vilket i sin tur reducerar skadeavstånden.  

Föreslagen bebyggelsestruktur med en kraftig förtätning av bebyggelsen i direkt anslutning till 
riskkällan bedöms ha en avskärmande effekt som reducerar skadeavståndet (längden) för 
respektive scenario, åtminstone 50 % i förhållande till vad som redovisas i Spridning i Luft 1.2. 
I tabellen redovisas därför även skadeavstånden vid framförliggande skyddande bebyggelse. 
För skadescenarier med mindre skadeavstånd än avståndet till planerad bebyggelse görs inget 
reducering. 

Tabell B.24. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport av giftiga gaser. 

Skadescenario 
  
  

Sannolikhet  
att 

omkomma  
  
  

Skadeavstånd (meter) 

Oskyddad bebyggelse Skyddad bebyggelse 

Inomhus Utomhus Inomhus Utomhus 

bredd längd bredd längd bredd längd bredd längd 

Litet utsläpp  
(packningsläckage) 

100% 0 0 4 10 0 0 4 10 

50% 0 0 20 30 0 0 20 15 

5% 4 15 30 50 4 15 30 25 

Stort utsläpp  
(stor punktering) 

100% 20 50 140 250 20 25 140 125 

50% 80 260 240 370 80 130 240 185 

5% 190 345 360 430 190 172,5 360 215 
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En grov uppskattning är att ett stort läckage kan spridas kring tunnelmynningen med halva det 
angivna skadeområdet jämfört med olycka på öppet spår (se tabell B.24). 

 

För denna farligt godsklass utgörs skadescenarierna av att tanken skadas så allvarligt att vätska 
läcker ut och sedan antänds. Vid beräkning av konsekvensen av en farligt godsolycka med 
brandfarlig vätska antas tanken rymma bensin. Beroende på utsläppstorleken antas olika stora 
pölar med brandfarlig vätska bildas vilket leder till olika mängder värmestrålning.  

Utformningen av spårområdet med makadam och dränering innebär att spridningen av ett 
vätskeutsläpp på järnvägen bedöms bli relativt begränsat, även vid ett stort utsläpp, eftersom 
underlagets genomsläpplighet är god. I försök har det även påvisats att pölens utbredning är 
kraftigt beroende av underlagets utformning och lutningar /17/. Det krävs relativt små 
lutningar för att vätska ska forma rännilar eller ansamlingar i lågpunkter m.m. 

Med avseende på pölbrand antas det grovt att pölen har cirkulär utbredning, vilket ger en 
högre strålningsnivå. Utifrån ovanstående beskrivning bedöms dock även ett stort utsläpp 
medföra en pöldiameter som överstiger 15-20 meter. Scenariot godsvagnsbrand kommer att 
studeras utifrån motsvarande metodik, men i detta fall tas ingen hänsyn till pölens utbredning. 

Konsekvensberäkningar utförs för följande skadescenarier: 

• Liten pölbrand: 100 m2 

• Stor pölbrand: 200 m2  

• Godsvagnsbrand: Max brandeffekt ca 300 MW (effekten motsvarar det värde som 
anges i /5/ för tankbilsbrand, vilket härstammar från en 
bedömning som baseras på den högsta brandeffekt som 
uppmätts vid eldning av gods i tunnel) 

Beräkningsmetodiken följder den som redovisas i avsnitt 4.3.1. Med hjälp av gällande samband 
och förutsättningar har brandeffekten, brandens diameter och flamhöjden beräknats för de 
två skadescenarierna (se tabell B.25). 

Tabell B.25. Tabell med beräknade värden på effektutveckling, brandens diameter och flamhöjd samt 
utfallande värmestrålning. 

Scenario 
Brinnande yta  

AF (m2) 
Utvecklad  

effekt Q (kW) 
Brandens  

diameter Df (m) 
Flamhöjd  

Hf (m) 
Utfallande strålning  

I0 (kW/m2) 

Liten pölbrand 100 100 000 11,3 11,3 46,8 

Stor pölbrand 200 200 000 16,0 16,0 42,8 

Godsvagnsbrand 300 300 000 19,5 19,5 40,0 

Beräkningarna av den infallande strålningen redovisas i figur B.7. Strålningen har beräknats på 
halva flammans höjd. I diagrammen beaktas även pölarnas radie (ej för scenariot 
godsvagnsbrand), vilket beror på att pölen kan spridas mot det studerade området. 

Enligt tabell B.25 sjunker den utfallande strålningen med pölbrandens storlek. För att inte 
underskatta den infallande värmestrålningen så kommer de fortsatta strålningsberäkningarna 

 

/17/  Konsekvenser vid tankbilsolycka med bensin i Stockholms innerstad, Stockholms brandförsvar, 1998 
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att utgå från ett konservativt värde på den utfallande strålningen på 50 kW/m2 för samtliga 
brandscenarier. 

 

Figur B.7. Infallande strålning som funktion av avståndet från pölbrand inkl. pölradie. 

Se avsnitt 3.2.2. 

I tabell B.26 redovisas skadeavstånden för respektive skadescenario utifrån figur B.7 ovan. 

Tabell B.26. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport  
av brandfarliga vätskor. 

Skadescenario Sannolikhet att omkomma Skadeavstånd (m) 

Liten pölbrand (100 MW) 5 % inomhus 15 

100 % utomhus 9 

50 % utomhus 15 

5 % utomhus 18 

Stor pölbrand (200 MW) 5 % inomhus 22 

100 % inomhus 13 

50 % utomhus 22 

5 % utomhus 25 

Godsvagnsbrand (300 MW) 5 % inomhus 17 

100 % utomhus 7 

50 % utomhus 17 

5 % utomhus 22 
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Beräknade skadeområden innebär att påverkan inom planområdet är mycket begränsad med 
hänsyn till avstånd till ytor för stadigvarande vistelse, höjdskillnader och överdäckning. Inom 
beräknade avstånd finns ingen ny bebyggelse som inte skyddas av överdäckningen. 

 

En olycka med utsläpp av oxiderande ämnen eller organiska peroxider ska normalt inte leda till 
Olyckor med oxiderande ämnen (klass 5.1) och organiska peroxider (klass 5.2) brukar vanligtvis 
inte leda till personskador. Om det blir involverat i en brand kommer dock brandens intensitet 
att öka. Vissa oxiderande ämnen kan även ge explosionsartade brandförlopp eller våldsamma 
reaktioner tillsammans med något bränsle, eller själva sönderfalla våldsamt om de hettas upp. 

Utifrån den uppdelning som redovisas i bilaga A kommer konsekvensberäkningarna att 
omfatta följande skadescenarier avseende olycka på järnväg: 

• Explosionsartat brandförlopp utan blandning av bränsle  
(motsvarar 30 % av 25 000 kg ekvivalent trotyl) 

• Explosionsartat brandförlopp med blandning av bränsle 
(motsvarar 100 % av 25 000 kg ekvivalent trotyl) 

• Brandunderstöjdande brandförlopp  
(motsvarande godsvagnsbrand med brandfarlig vätska, se avsnitt 3.3.4) 

Konsekvensberäkningarna avseende explosionsartade brandförlopp följer den metodik som 
beskrivs i avsnitt 4.4.1. 

I figur B.8 och figur B.9 redovisas beräkningar avseende tryck respektive impulstäthet som en 
funktion av avståndet från explosionen. Respektive explosionsscenario förutsätts inträffa på 
eller nära marken, vilket för en detonation av X kg motsvarar en detonation av 1,8·X kg i fri 
luft. För byggnader beaktas tryck och impulstäthet som har beräknats med avseende på ett 
vinkelrätt tryckinfall. Det reflekterande trycket innebär högre infallande tryck och 
impulstäthet. 



 

Uppdragsnamn:   Mälarbanan, överdäckning genom Solna   Datum:   2022-06-16   Uppdragsnummer:   500654   Sida:   42 av 57 

 

Figur B.8. Max övertryck som funktion av avståndet från explosionsartat brandförlopp med klass 5 på 
eller nära mark vid vinkelrätt infall. 

 

Figur B.9. Impulstäthet som funktion av avståndet från explosionsartat brandförlopp med klass 5 på eller 
nära mark vid vinkelrätt infall.  

Konsekvensberäkningarna för brandunderstödjande brandförlopp följer den metodik som 
redovisas i avsnitt 4.2 samt avsnitt 4.3.4. Aktuellt scenario med brandunderstödjande 
brandförlopp antas motsvara en godsvagnsbrand med brandfarlig vätska (se figur B.7). 

Se avsnitt 4.2 respektive avsnitt 4.4.1. 
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Se avsnitt 4.4.1. 

I tabell B.27 redovisas skadeavstånden för respektive skadescenario med ämne ur klass 5.  

Tabell B.27. Beräknade skadeområden, för olycka vid transport av oxiderande ämnen och organiska 
peroxider. 

Skadescenario 
Sannolikhet att 

omkomma 
Skadeavstånd 

(meter) 
Kommentar 

Explosionsartat brandförlopp utan blandning 
av bränsle  
(motsvarande 7 500 kg ekvivalent trotyl)  

100 % inomhus 60 Skyddsfaktor 0 % 

15 % inomhus 300 100-300 m: Skyddsfaktor 50 % 

50 % utomhus 75 Skyddsfaktor 0 % 

    

Explosionsartat brandförlopp med blandning 
av bränsle  
(motsvarande 25 000 kg ekvivalent trotyl)  

100 % inomhus 90 Skyddsfaktor 0 % 

15 % inomhus 550 
100-300 m: Skyddsfaktor 50 % 
> 300 m: Skyddsfaktor 75 % 
 

50 % utomhus 90 Skyddsfaktor 0 % 

    

Brandunderstödjande brandförlopp  
(motsvarande godsvagnsbrand med klass 3)  

5% inomhus 17  

100% utomhus 7  

50% utomhus 17  

 5% utomhus 22  

 

 

 
I nedanstående tabeller redovisas uppskattat antal omkomna utifrån förutsättningarna i 
avsnitt 2 samt beräknade skadeavstånd enligt avsnitt 3 inom det studerade 
exploateringsområdet vid olycka på Mälarbanan respektive Frösundaleden.  

Beräkningen av antalet omkomna utgår från en beräkning av hur stor andel som skadeområdet 
för respektive skadescenario utgör av det totala studerade området. Denna andel multipliceras 
sedan med det förväntade personantalet inom området, samt sannolikheten att omkomma, 
för att på så sätt få ut förväntat antal omkomna. Beräkningarna delas upp i konsekvenser inom 
planområdet respektive inom kringliggande områden.  

Skadeområdena har beräknats med hänsyn tagen till planerade minsta avstånd mellan spår 
och bebyggelse respektive obebyggda ytor där personer förväntas kunna vistas. 

Enligt avsnitt 2 så utförs konsekvensberäkningarna utifrån förutsättningen där de innebär så 
stora konsekvenser som möjligt för det studerade planområdet. 

 
Tabell B.28. Beräknade konsekvenser – antal omkomna vid olycka med farligt gods på Frösundaleden. 
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Skadescenario 
  

Uppskattat antal omkomna Uppskattat antal omkomna 

Planförslag Nollalternativ 

Inomhus Utomhus Totalt Inomhus Utomhus Totalt 

Klass 2.1 Brännbar gas Tankbil       

Liten jetflamma       

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Liten gasmolnsexplosion             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Medelstor jetflamma             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Medelstor gasmolnsexplosion             

Normaldygn - dag 3 1 4 0 0 0 

Normaldygn - natt 2 0 2 0 0 0 

Fullsatt område 4 3 7 0 0 0 

Stor jetflamma             

Normaldygn - dag 2 1 2 0 0 0 

Normaldygn - natt 1 0 1 0 0 0 

Fullsatt område 2 2 4 0 0 0 

Stor gasmolnsexplosion             

Normaldygn - dag 53 29 81 0 0 0 

Normaldygn - natt 32 3 35 0 0 0 

Fullsatt område 78 57 135 0 0 0 

BLEVE             

Normaldygn - dag 79 91 170 35 68 103 

Normaldygn - natt 53 36 89 26 33 59 

Fullsatt område 118 182 300 54 135 189 

       

Klass 2.1 Brännbar gas Flaskor       

Liten jetflamma       

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Liten gasmolnsexplosion       

Normaldygn - dag 0 1 1 0 1 1 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 1 1 0 1 1 
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Skadescenario 
  

Uppskattat antal omkomna Uppskattat antal omkomna 

Planförslag Nollalternativ 

Inomhus Utomhus Totalt Inomhus Utomhus Totalt 

Stor jetflamma       

Normaldygn - dag 0 2 2 0 1 1 

Normaldygn - natt 0 1 1 0 0 0 

Fullsatt område 0 4 4 0 2 2 

Stor gasmolnsexplosion       

Normaldygn - dag 0 5 5 0 3 3 

Normaldygn - natt 0 2 2 0 1 1 

Fullsatt område 0 8 8 0 4 4 

Exploderande gasflaskor       

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Klass 3 Brandfarlig vätska       

Liten pölbrand       

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Medelstor pölbrand             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Stor pölbrand             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Tankbilsbrand             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 
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Tabell B.29. Beräknade konsekvenser – antal omkomna vid olycka med farligt gods på Mälarbanan. 

Skadescenario 
  

Uppskattat antal omkomna Uppskattat antal omkomna 

Planförslag Nollalternativ 

Inomhus Utomhus Totalt Inomhus Utomhus Totalt 

1. Urspårning             

Urspårning persontåg, dim.scenario min       
Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning persontåg, dim.scenario max             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning persontåg, worst case scenario             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning godståg, dim.scenario min             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning godståg, dim.scenario max             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning godståg, worst case scenario             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

              

2. Brand i godståg             

Stor tågbrand (100 MW)             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Mycket stor tågbrand (200 MW)             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 
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Skadescenario 
  

Uppskattat antal omkomna Uppskattat antal omkomna 

Planförslag Nollalternativ 

Inomhus Utomhus Totalt Inomhus Utomhus Totalt 

3. Olycka vid transport av farligt gods             

Klass 1.1 Massexplosiva ämnen             

< 150 kg massexplosion             

Normaldygn - dag 9 0 9 1 0 1 

Normaldygn - natt 0 0 0 1 0 1 

Fullsatt område 11 0 11 2 0 2 

500 kg massexplosion             

Normaldygn - dag 45 0 45 7 0 7 

Normaldygn - natt 0 0 0 1 0 1 

Fullsatt område 56 0 56 9 0 9 

1 000 kg massexplosion (känslighetsanalys)       

Normaldygn - dag 104 1 105 16 1 17 

Normaldygn - natt 1 1 2 3 1 4 

Fullsatt område 130 1 131 21 1 22 

2 000 kg massexplosion       

Normaldygn - dag 108 1 109 19 1 20 

Normaldygn - natt 2 1 3 4 1 5 

Fullsatt område 136 1 137 24 1 25 

5 000 kg massexplosion (känslighetsanalys)       

Normaldygn - dag 270 2 272 69 1 70 

Normaldygn - natt 31 1 32 36 1 37 

Fullsatt område 362 3 365 112 2 114 

25 000 kg massexplosion        

Normaldygn - dag 884 25 909 323 16 339 

Normaldygn - natt 125 13 138 155 8 163 

Fullsatt område 1151 50 1201 461 32 493 

              

Klass 2.1 Brännbar gas             

Liten jetflamma             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Liten gasmolnsexplosion             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Stor jetflamma             

Normaldygn - dag 7 3 9 1 2 3 

Normaldygn - natt 0 1 1 0 1 1 
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Skadescenario 
  

Uppskattat antal omkomna Uppskattat antal omkomna 

Planförslag Nollalternativ 

Inomhus Utomhus Totalt Inomhus Utomhus Totalt 

Fullsatt område 8 6 14 1 4 5 

Stor gasmolnsexplosion             

Normaldygn - dag 32 23 55  11 19 

Normaldygn - natt 1 11 12  2 9 

Fullsatt område 41 45 86  15 38 

BLEVE            

Normaldygn - dag 67 38 105  20 29 

Normaldygn - natt 4 19 23  8 15 

Fullsatt område 85 76 161  28 59 

              

Klass 2.3 Giftig gas             

Litet utsläpp             

Normaldygn - dag 0 1 1  0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0  0 0 

Fullsatt område 0 1 1  0 1 

Stort utsläpp            

Normaldygn - dag 322 70 392  96 63 

Normaldygn - natt 8 35 43  15 31 

Fullsatt område 405 141 546  125 126 

             

Klass 3 Brandfarlig vätska             

Liten pölbrand             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Stor pölbrand             

Normaldygn - dag 1 0 1 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 1 1 1 0 0 0 

Godsvagnsbrand             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

             

Klass 5 Oxiderande ämnen             

Explosionsartat brandförlopp utan 
blandning  
(motsvarande 7500 kg massexplosion) 

            

Normaldygn - dag 380 2 382 128 1 129 

Normaldygn - natt 42 1 43 57 1 58 
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Skadescenario 
  

Uppskattat antal omkomna Uppskattat antal omkomna 

Planförslag Nollalternativ 

Inomhus Utomhus Totalt Inomhus Utomhus Totalt 

Fullsatt område 490 4 494 181 2 183 

Explosionsartad brandförlopp med 
blandning (motsvarande 25000 kg 
massexplosion) 

      
   

Normaldygn - dag 884 25 909 323 17 340 

Normaldygn - natt 125 13 138 155 9 164 

Fullsatt område 1151 50 1201 461 33 494 

Brandunderstödjande brandförlopp 
(motsvarande mycket stor brand i godståg) 

      
   

Normaldygn - dag 0 1 1 0 1 1 

Normaldygn - natt 0 1 1 0 1 1 

Fullsatt område 0 1 1 0 0 0 

 

Tabell B.30. Beräknade konsekvenser – antal omkomna vid olycka med farligt gods på Mälarbanan. 

Skadescenario 
  

Uppskattat antal omkomna Uppskattat antal omkomna 

Planförslag Nollalternativ 

Inomhus Utomhus Totalt Inomhus Utomhus Totalt 

1. Urspårning             

Urspårning persontåg, dim.scenario min       
Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning persontåg, dim.scenario max             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning persontåg, worst case scenario             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning godståg, dim.scenario min             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning godståg, dim.scenario max             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning godståg, worst case scenario             



 

Uppdragsnamn:   Mälarbanan, överdäckning genom Solna   Datum:   2022-06-16   Uppdragsnummer:   500654   Sida:   50 av 57 

Skadescenario 
  

Uppskattat antal omkomna Uppskattat antal omkomna 

Planförslag Nollalternativ 

Inomhus Utomhus Totalt Inomhus Utomhus Totalt 

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

              

2. Brand i godståg             

Stor tågbrand (100 MW)             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Mycket stor tågbrand (200 MW)             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

             

3. Olycka vid transport av farligt gods             

Klass 1.1 Massexplosiva ämnen             

< 150 kg massexplosion             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

500 kg massexplosion       

Normaldygn - dag 11 1 12 1 0 1 

Normaldygn - natt 9 1 10 1 0 1 

Fullsatt område 17 1 18 1 0 1 

1 000 kg massexplosion (känslighetsanalys)       

Normaldygn - dag 26 1 27 2 0 2 

Normaldygn - natt 20 1 21 4 0 4 

Fullsatt område 40 1 41 4 0 4 

2 000 kg massexplosion       

Normaldygn - dag 65 1 66 7 0 7 

Normaldygn - natt 51 1 52 12 0 12 

Fullsatt område 100 1 101 13 0 13 

5 000 kg massexplosion (känslighetsanalys)       

Normaldygn - dag 135 1 136 24 0 24 

Normaldygn - natt 105 1 106 45 0 45 

Fullsatt område 208 1 209 46 0 46 

25 000 kg massexplosion             

Normaldygn - dag 566 16 582 153 11 163 

Normaldygn - natt 536 8 544 289 5 295 
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Skadescenario 
  

Uppskattat antal omkomna Uppskattat antal omkomna 

Planförslag Nollalternativ 

Inomhus Utomhus Totalt Inomhus Utomhus Totalt 

Fullsatt område 908 32 940 299 21 321 

              

Klass 2.1 Brännbar gas             

Liten jetflamma             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Liten gasmolnsexplosion             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Stor jetflamma             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Stor gasmolnsexplosion             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

BLEVE             

Normaldygn - dag 21 7 28 2 6 8 

Normaldygn - natt 16 4 20 4 3 7 

Fullsatt område 32 14 46 4 11 16 

              

Klass 2.3 Giftig gas             

Litet utsläpp             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Stort utsläpp             

Normaldygn - dag 62 72 135 26 63 88 

Normaldygn - natt 71 36 107 47 31 79 

Fullsatt område 104 145 249 50 126 175 

             

Klass 3 Brandfarlig vätska             

Liten pölbrand             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 
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Skadescenario 
  

Uppskattat antal omkomna Uppskattat antal omkomna 

Planförslag Nollalternativ 

Inomhus Utomhus Totalt Inomhus Utomhus Totalt 

Stor pölbrand             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Godsvagnsbrand             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

             

Klass 5 Oxiderande ämnen             

Explosionsartat brandförlopp utan 
blandning  
(motsvarande 7500 kg massexplosion) 

            

Normaldygn - dag 184 5 189 20 3 23 

Normaldygn - natt 144 3 147 37 1 39 

Fullsatt område 283 10 293 39 6 45 

Explosionsartad brandförlopp med 
blandning  
(motsvarande 25000 kg massexplosion) 

      
   

Normaldygn - dag 566 16 582 153 11 163 

Normaldygn - natt 536 8 544 289 5 295 

Fullsatt område 908 32 940 299 21 321 

Brandunderstödjande brandförlopp 
(motsvarande mycket stor brand i godståg) 

      
   

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 
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Tabell B.31. Beräknade konsekvenser – antal omkomna vid olycka med farligt gods på Mälarbanan. 

Skadescenario 
  

Uppskattat antal omkomna Uppskattat antal omkomna 

Planförslag Nollalternativ 

Inomhus Utomhus Totalt Inomhus Utomhus Totalt 

1. Urspårning             

Urspårning persontåg, dim.scenario min       
Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning persontåg, dim.scenario max             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning persontåg, worst case scenario             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning godståg, dim.scenario min             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning godståg, dim.scenario max             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Urspårning godståg, worst case scenario             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

              

2. Brand i godståg             

Stor tågbrand (100 MW)             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Mycket stor tågbrand (200 MW)             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

             

3. Olycka vid transport av farligt gods             
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Skadescenario 
  

Uppskattat antal omkomna Uppskattat antal omkomna 

Planförslag Nollalternativ 

Inomhus Utomhus Totalt Inomhus Utomhus Totalt 

Klass 1.1 Massexplosiva ämnen             

< 150 kg massexplosion             

Normaldygn - dag 1 0 1 1 0 1 

Normaldygn - natt 2 0 2 2 0 2 

Fullsatt område 2 0 2 2 0 2 

500 kg massexplosion       

Normaldygn - dag 17 0 17 17 0 17 

Normaldygn - natt 33 0 33 33 0 33 

Fullsatt område 33 0 33 33 0 33 

1 000 kg massexplosion (känslighetsanalys)       

Normaldygn - dag 56 0 56 56 0 56 

Normaldygn - natt 111 0 111 111 0 111 

Fullsatt område 111 0 111 111 0 111 

2 000 kg massexplosion       

Normaldygn - dag 92 0 92 92 0 92 

Normaldygn - natt 236 0 236 236 0 236 

Fullsatt område 236 0 236 236 0 236 

5 000 kg massexplosion (känslighetsanalys)       

Normaldygn - dag 284 1 285 284 1 285 

Normaldygn - natt 793 1 794 793 1 794 

Fullsatt område 793 2 795 793 2 795 

25 000 kg massexplosion             

Normaldygn - dag 516 69 585 516 69 585 

Normaldygn - natt 1031 35 1066 1031 35 1066 

Fullsatt område 1031 137 1168 1031 137 1168 

              

Klass 2.1 Brännbar gas             

Liten jetflamma             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Liten gasmolnsexplosion             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Stor jetflamma             

Normaldygn - dag 2 6 8 2 6 8 

Normaldygn - natt 5 3 8 5 3 8 

Fullsatt område 5 12 17 5 12 17 
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Skadescenario 
  

Uppskattat antal omkomna Uppskattat antal omkomna 

Planförslag Nollalternativ 

Inomhus Utomhus Totalt Inomhus Utomhus Totalt 

Stor gasmolnsexplosion             

Normaldygn - dag 45 117 162 45 117 162 

Normaldygn - natt 89 59 148 89 59 148 

Fullsatt område 89 235 324 89 235 324 

BLEVE             

Normaldygn - dag 108 297 405 108 297 405 

Normaldygn - natt 216 149 365 216 149 365 

Fullsatt område 216 594 810 216 594 810 

              

Klass 2.3 Giftig gas             

Litet utsläpp             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Stort utsläpp             

Normaldygn - dag 209 336 545 209 336 545 

Normaldygn - natt 417 168 585 417 168 585 

Fullsatt område 417 673 1090 417 673 1090 

             

Klass 3 Brandfarlig vätska             

Liten pölbrand             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Stor pölbrand             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

Godsvagnsbrand             

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

             

Klass 5 Oxiderande ämnen             

Explosionsartat brandförlopp utan 
blandning  
(motsvarande 7500 kg massexplosion) 

            

Normaldygn - dag 335 4 339 335 4 339 

Normaldygn - natt 670 2 672 670 2 672 

Fullsatt område 670 8 678 670 8 678 
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Skadescenario 
  

Uppskattat antal omkomna Uppskattat antal omkomna 

Planförslag Nollalternativ 

Inomhus Utomhus Totalt Inomhus Utomhus Totalt 

Explosionsartad brandförlopp med 
blandning  
(motsvarande 25000 kg massexplosion) 

            

Normaldygn - dag 529 73 602 529 73 602 

Normaldygn - natt 1057 37 1094 1057 37 1094 

Fullsatt område 1057 145 1202 1057 145 1202 

Brandunderstödjande brandförlopp 
(motsvarande mycket stor brand i godståg) 

      
   

Normaldygn - dag 0 0 0 0 0 0 

Normaldygn - natt 0 0 0 0 0 0 

Fullsatt område 0 0 0 0 0 0 

 

 

 
Eftersom det råder stora osäkerheter kring den framtida persontätheten inom området vid en 
viss tidpunkt samt även antaganden kring hur olyckor påverkar omgivningen är osäkra görs en 
känslighetsanalys avseende antalet omkomna. Föreliggande osäkerheter kan innebära att en 
underskattning eller överskattning av antalet omkomna  görs. Känslighetsanalysen omfattar 
därför både ett större antal omkomna (+ 30 %) samt ett mindre antal omkomna (- 30 %). 

Beräkningarna är utförda på samma sätt som redovisas i denna bilaga. 

Resultatet av känslighetsanalysen redovisas i bilaga C. 

 
I bilaga A görs ett antagande av fördelningen mellan olika transportmängder med 
explosivämnen. Fyra olika explosionsscenarier hanteras. Vilka explosionsmängder som beaktas 
utgår från tidigare utredningar för den aktuella sträckan. Osäkerheterna kring potentiella 
explosionsmängder är relativt omfattande, framförallt för de två mittersta scenarierna, där det 
inte har hittats någon tydlig motivering till val av explosionsmängd.  

För att studera hur dessa osäkerheter kan påverka den beräknade risknivån genomförs fyra 
känslighetsanalyser som beaktar förändrade förutsättningar avseende explosionsscenarier. 
Dels två som avser förändrad fördelning mellan transportmängder (se bilaga A) vilket påverkar 
frekvensberäkningarna och dels två som avser förändrade transportmängder/ 
explosionsscenarier vilket påverkar konsekvensberäkningarna, se nedan. 

Känslighetsanalyserna avseende förändrade transportmängder beaktar följande: 

Del 3: 

- < 150 kg ekvivalent TNT (trotyl): 60+32 % 

- 500 kg ekvivalent TNT (trotyl): 0 % 

- 1 000 kg ekvivalent TNT (trotyl): 6 % 

- 5 000 kg ekvivalent TNT (trotyl): 2 % 
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Del 4: 

- 500 kg ekvivalent TNT (trotyl): 60 % 

- 1 000 kg ekvivalent TNT (trotyl): 32 % 

- 5 000 kg ekvivalent TNT (trotyl): 6 % 

- 25 000 kg ekvivalent TNT (trotyl): 2 % 

Resultatet av riskberäkningarna avseende förändrade transportmängder/explosionsscenarier 
redovisas i bilaga C. 
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Bilaga C - Riskberäkningar 
Uppdragsnamn 
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Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum 

Ework Group 500654 2022-06-16 

Handläggare Egenkontroll Internkontroll 

Rosie Kvål RKL 2022-06-16 EMM 2022-04-22 

 

 

I denna bilaga beräknas den sammanvägda risken (frekvens x konsekvens) för de olycksrisker 
(skadescenarier) som bedömts kunna påverka risknivån för ny bebyggelse inom det studerade 
planområdet.  

Den sammanvägda risken kommer att redovisas med riskmåtten individrisk respektive 
samhällsrisk. 

 

 
Den platsspecifika individrisken redovisas i form av individriskprofiler som anger den 
avståndsberoende frekvensen för att en fiktiv person ska omkomma till följd av en negativ 
exponering från de studerade riskkällorna. 

Individrisken beräknas som den kumulativa frekvensen för att omkomma på ett specifikt 
avstånd från respektive riskkälla. Detta innebär att på en punkt t.ex. 100 meter från riskkällan 
så är individrisken densamma som frekvensen för alla skadescenarier med ett skadeområde  
> 100 meter. 

Vid redovisning av individrisken är det ett par faktorer som behöver beaktas, dels var en olycka 
antas inträffa och dels skadeområdets utbredning: 

1. De konsekvensberäkningar som redovisas i bilaga B visar att andelen personer inom 
skadeområdet som bedöms omkomna minskar med avståndet från riskkällan. Detta 
innebär även att sannolikheten för att den fiktiva personen som studeras vid beräkning 
av individrisk omkommer också minskar med avståndet för respektive skadescenario. 
Med avseende på respektive skadescenario reduceras därför individrisken för olika 
avståndsnivåer enligt konsekvensberäkningarna. 

2. De beräknade skadeområden för olycksscenarierna skiljer sig i förhållande till den 
järnvägssträcka som studeras (1 000 m). Detta innebär att det inte är givet att en 
person som befinner sig inom kritiskt område i programområdet omkommer om en 
olycka inträffar på den aktuella sträckan. För skadescenarier med mycket stort 
skadeområde kan fallet vara det motsatta, d.v.s. personer inom programområdet kan 
omkomma även om olyckan inträffar utanför den studerade sträckan. 

För att ta hänsyn till detta reduceras frekvensen beroende på skadeområdets 
utbredning. Grovt antas att ett scenario kan påverka en så stor andel av den studerade 
sträckan som scenariots skadeområde i båda riktningar utgör. Exempelvis innebär 
detta för ett olycksscenario med beräknat skadeområde ca 100 meter att frekvensen 
multipliceras med 0,2 för en 1 km lång järnvägssträcka. 
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3. För vissa olycksscenarier förknippade med gaser (både brännbara och giftiga) blir 
skadeområdet inte cirkulärt. Detta innebär i sin tur att det inte är givet att en person 
som befinner sig inom det kritiska området omkommer. För dessa scenarier reduceras 
frekvensen ytterligare med avseende på gasplymens spridningsvinkel. 

 
Den beräknade individrisken kommer att värderas utifrån de kriterier för acceptans av risk som 
redovisas i Värdering av risk /1/, se avsnitt 5.4 i huvudrapporten.  

 
I avsnitt 5.3.1 i huvudrapporten redovisas individrisken för det studerade planområdet och 
dess omgivning som funktion av avståndet till Mälarbanan samt Frösundaleden. Avståndet i 
riskkurvan utgår från spårmitt på järnvägens närmaste spår efter utbyggnad av järnvägen 
respektive vägkant och gäller för obebyggd mark där ingen hänsyn tas till eventuella 
konsekvensreducerande effekter av exempelvis framförliggande bebyggelse, tråg eller 
överdäckning. 

Individrisken redovisas för prognosår 2040 där hänsyn tas till planerad utbyggnad av 
järnvägen. 

 

 
Samhällsrisknivån presenteras som en F/N-kurva, vilket anger den kumulativa frekvensen för 
N, eller fler än N, antal omkomna inom det studerade området till följd av olycka på järnvägen. 
I bilaga B redovisas omfattningen av det studerade området, vilket omfattar både aktuellt 
programområde samt omgivande bebyggelse. Samhällsrisken beräknas för planerat 
planförslag med planerad bebyggelse och markanvändning inom det aktuella området samt för 
nollalternativ med befintlig markanvändning inom planområdet. Vid beräkning av 
samhällsrisken beaktas såväl bebyggelse och markanvändning inom planområdet samt 
befintlig bebyggelse och markanvändning i närområdet. 

Det finns ett flertal olika parametrar som påverkar samhällsrisken, framförallt med avseende 
på konsekvensernas storlek vid händelse av en olycka. Enligt bilaga B har 
konsekvensberäkningarna genomförts konservativt med avseende på den nya bebyggelsen: 

- Respektive skadescenario antas inträffa där det medför så stora konsekvenser som 
möjligt för det aktuella området, vilket innebär där avståndet är som kortast mellan 
järnvägen/vägen och planerad ny bebyggelse. Med hänsyn till bebyggelsestrukturen 
inom kringliggande områden utmed den studerade väg- och järnvägssträckan (1 000 
meter) bedöms sannolikheten för att de beräknade konsekvenserna skulle uppstå 
oavsett var på sträckan som olyckan inträffar vara låg. Med hänsyn till den varierande 
bebyggelsestrukturen och markanvändningen utmed den studerade järnvägssträckan 
så beaktas tre olycksplatser för respektive skadescenario för Mälarbanan (se bilaga B). 
För Frösundaleden beaktas enbart en olycksplats. 

 

/1/ Värdering av risk, Statens räddningsverk, Det Norske Veritas, 1997    



 

Uppdragsnamn:   Mälarbanan, överdäckning genom Solna   Datum:   2022-06-16   Uppdragsnummer:   500654   Sida:   3 av 9 

Vid sammanställningen av samhällsrisken för de studerade riskkällorna antas att dessa 
konsekvenser kan inträffa oavsett var på respektive järnvägssträcka och vägsträcka 
som olyckan inträffar. Detta är ett mycket konservativt antagande som säkerställer att 
risknivån för det aktuella planområdet inte underskattas med hänsyn till kringliggande 
bebyggelse. 

Med hänsyn till att planförslaget för delsträcka 3 inte omfattar ny bebyggelse och att 
fokus i sammanvägningen av risknivån utgår från planförslagets påverkan på 
samhällsrisken så antas fördelningen mellan olycksplats inte utifrån en jämn fördelning 
mellan olycksplatserna. Det antas att enbart 1 av 10 olyckor inträffar utmed delsträcka 
3 medan övriga olyckor fördelas jämnt på delsträcka 1 och delsträcka 2. 

- Enligt avsnitt 2.1 så blir skadeområdet för vissa skadescenarier förknippade med gaser 
samt urspårning inte cirkulära. Konsekvensberäkningarna för dessa scenarier har 
genomförts för förutsättningar som medför så stora konsekvenser som möjligt för det 
aktuella planområdet, d.v.s. skadeområdet är riktat mot planerad ny bebyggelse. 

- Vidare antas respektive skadescenario inträffa då personantalet inom det studerade 
området är som störst, vilket innebär största möjliga konsekvenser. 

Den planerade bebyggelsen innebär att persontätheten inom programområdet 
kommer att variera både under dygnet och mellan olika dygn. Den normala 
beläggningen dagtid bedöms vara betydligt lägre än maximala beläggningar. Nattetid 
vistas det huvudsakligen personer inom planerad och kringliggande 
bostadsbebyggelse. Variationerna i beläggning inom det studerade området har 
beaktats i konsekvensberäkningarna, se bilaga B. Konsekvensberäkningarna utförs för 
följande scenarier: 

o Dagtid (kl 08-22) – ca 50 % beläggning inom bostadshus, handel m.m. inom 
planområdet och i omgivningen. 80 % beläggning i kontor. 100 % beläggning 
inom skolor och förskolor. Utomhus vistas uppskattningsvis 50 % jämfört med 
full beläggning. Utgör ca 48 % av ett dygn. 

o Nattetid (kl 22-08) – i huvudsak personer inom bostadsbebyggelse. 100 % 
beläggning inom bostadshus. 0 % inom övrig bebyggelse. Utomhus uppskattas 
5 % vistas. Utgör ca 42 % av ett dygn. 

o ”Fullsatt område” – Full beläggning inom all bebyggelse samt utomhus. Utgör 
10 % av ett dygn. 

 
Den beräknade samhällsrisken kommer att värderas utifrån de kriterier för acceptans av risk 
som redovisas i Värdering av risk /1/, se avsnitt 5.4 i huvudrapporten. 

 

 
I avsnitt 5.3.2 i huvudrapporten redovisas den beräknade samhällsrisken inom det studerade 
området, d.v.s. aktuellt planområde samt kringliggande bebyggelse. Samhällsrisken beräknas 
för planförslaget med planerad bebyggelse och markanvändning inom det aktuella 
planområdet. Samhällsrisken har dessutom beräknats för ett nollalternativ, som innebär 
befintliga förhållanden inom det aktuella planområdet. 
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I avsnitt 6 i huvudrapporten beskrivs vilka säkerhetshöjande restriktioner och åtgärder som 
behöver vidtas vid ny bebyggelse samt ändrad markanvändning för det studerade 
planområdet. 

De rekommenderade åtgärderna innebär att samhällsrisken minskar genom att reducera 
konsekvenserna av de studerade olycksscenarierna. I figur C.1 redovisas den beräknade 
samhällsrisken för planförslaget utan respektive med rekommenderade åtgärder. 

För planförslaget med åtgärder antas att åtgärderna har följande reducerande effekter: 

- Planering och placering av ny bebyggelse samt markanvändning 

Ny bebyggelse ska placeras så att avstånden till närmaste framtida spår, mätt från spårmitt är 
minst 20 meter. Motsvarande avstånd till tunnelmynning är 20 meter.  

Ny bebyggelse ska placeras så att avstånden till Frösundaleden/Huvudstaleden, mätt från 
närmaste vägkant, är minst 15 meter. 

Åtgärden eliminerar antalet omkomna inom ny bebyggelse för olycksrisker med skadeavstånd 
som understiger skyddsavstånden samt reducerar antalet omkomna inom ny bebyggelse för 
övriga olycksrisker. Åtgärdsförslagen har beaktats i riskberäkningarna och innebär därmed 
ingen förändring i förhållande till utförda beräkningar. 

Ytor mellan ny bebyggelse och järnvägen respektive Huddingevägen bör utformas så att de 
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Obebyggda ytor som uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse (t.ex. lekplatser eller uteserveringar) ska placeras så att avstånden är minst 20 meter 
till närmaste spår efter utbyggnad av järnvägen, mätt från spårmitt respektive 15 meter från 
Frösundaleden. 

Åtgärden reducerar antalet omkomna utomhus för olycksrisker med skadeavstånd som 
understiger ovan redovisade avstånd samt reducerar antalet omkomna utomhus för övriga 
olycksrisker. Åtgärdsförslaget har delvis beaktats i riskberäkningarna. Konsekvens-
beräkningarna beaktar inte i detalj placering av ytor som uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse eftersom dessa förutsättningar kan förändras. Att reglera åtgärden genom en 
planbestämmelse bedöms ytterligare reducera sannolikheten för att personer vistas inom 
området mellan järnväg och ny bebyggelse. Den reducerande effekten är beroende av 
olycksscenariernas skadeavstånd. Det antas grovt att åtgärderna reducerar antalet omkomna 
utomhus utmed den öppna delen av Mälarbanan samt Frösundaleden inom planområdet med 
25-50 % dagtid och vid fullsatt område samt ca 50-75 % nattetid (för skadescenarier med 
mycket stora skadeavstånd: stor massexplosion, stor gasmolnsexplosion, BLEVE, stort utsläpp 
giftig gas uppskattas den reducerande effekten blir begränsad, uppskattningsvis högst 25 % 
dagtid medan för exempelvis pölbrand så uppskattas effekten bli hög, minst 50 % dagtid).  

- Byggnadstekniska åtgärder 

Allmänt om utformning av ny bebyggelse 

För ny bostadsbebyggelse inom 50 meter och kontorsbebyggelse inom 30 meter som vetter 
direkt mot järnvägen utan framförliggande bebyggelse ska det från samtliga utrymmen för 
stadigvarande vistelse finnas åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen. 
Detsamma gäller ny bostadsbebyggelse inom 30 meter från Frösundaleden/Huvudstaleden. 

Åtgärderna reducerar antalet omkomna inomhus för olycksrisker som ej innebär direkt skada 
invändigt, t.ex. olycka med brännbar respektive giftig gas samt brandfarlig vätska. Den 
reducerande effekten sker framförallt i kombination med nedanstående åtgärder för skydd mot 
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brandspridning respektive skydd mot spridning av gaser. Riskreducerande effekt för enbart 
denna åtgärd antas grovt till 0 %. 

Skydd mot brandspridning 

För ny bostadsbebyggelse inom 50 meter och kontorsbebyggelse inom 30 meter som vetter 
direkt mot Mälarbanan utan framförliggande bebyggelse gäller följande: 

• Fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i obrännbart material alternativt 
med konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30. 

• Fönster i fasader som vetter direkt mot järnvägen ska utföras i lägst brandteknisk 
klass EW 30. Fönster tillåts vara öppningsbara. 

För aktuellt planförslag har åtgärderna en relativt hög effekt. Det antas grovt att åtgärderna 
reducerar antalet omkomna inomhus inom planområdet med 100 % vid olycka med 
brandfarliga vätskor samt med minst 75 % vid olycka med brännbar gas. Riskreducerande 
effekt utomhus antas vara 0 %. Inom kringliggande bebyggelse har åtgärderna ingen effekt. 

Skydd mot spridning av gaser 

För ny bostadsbebyggelse inom 50 meter och kontorsbebyggelse inom 30 meter som vetter 
direkt mot järnvägen utan framförliggande bebyggelse samt för ny bostadsbebyggelse inom 30 
meter från Frösundaleden gäller att friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska 
placeras mot en trygg sida, d.v.s. bort från Mälarbanan/Frösundaleden alternativt på 
byggnadernas tak.  

Åtgärderna reducerar antalet omkomna inomhus vid olycka med brännbar respektive giftig 
gas. För aktuellt planförslag bedöms åtgärderna ha en relativt hög effekt. Det antas grovt att 
inom de delar där åtgärder vidtas antas det att konsekvenserna reduceras med 50 % vid 
utsläpp av giftig gas (de reducerande konsekvenserna för brännbar gas sker i kombination med 
skyddsåtgärder mot brandspridning enligt ovan). Riskreducerande effekt utomhus antas vara 
0 %. Inom kringliggande bebyggelse har åtgärderna ingen effekt. 

De rekommenderade åtgärderna innebär att samhällsrisken minskar genom att reducera 
konsekvenserna av de studerade olycksscenarierna. I figur C.1 redovisas den beräknade 
samhällsrisken för planförslaget utan respektive med rekommenderade åtgärder samt för 
nollalternativet.  

Samhällsrisken redovisas för prognosår 2040. Hänsyn har tagits till planerad utbyggnad av 
Mälarbanan. 
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Figur C.1. F/N-kurva som redovisar samhällsrisknivån med avseende på olycksrisker på Mälarbanan och 
Frösundavägen i anslutning till aktuellt planområde för studerat planförslag utan, respektive, med 
rekommenderade restriktioner och åtgärder. 

 

Med hänsyn till osäkerheter i det statistiska underlaget och antaganden upprättas en 
känslighetsanalys som beaktar förändrade förutsättningar avseende dels frekvensberäkningar 
och dels avseende konsekvensberäkningar. Känslighetsanalysen omfattar sammanvägning av 
samhällsrisken för de förändrade förutsättningarna och görs endast för planförslaget. 

 
Denna del av känslighetsanalysen innebär att den uppskattade andelen farligt gods sätts till 
5 %  av den totala godstrafiken på Mälarbanan istället för 2 %. Känslighetsanalysen beskrivs 
närmare i avsnitt 7 i bilaga A. 

I figur C.2 redovisas resultatet av känslighetsanalysen avseende förändrad andel farligt gods. 
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Figur C.2. F/N-kurva som redovisar samhällsrisknivån med avseende på olycksrisker på Mälarbanan och 
Frösundaleden i anslutning till aktuellt planområde med en förändrad andel farligt gods på Mälarbanan. 

 
Prognossiffrorna på Mälarbanan motsvarar full kapacitet på banan. En analys har därför gjorts 
för att belysa risknivån med ett lägre antal godståg i enlighet med den känslighetsanalys som 
Trafikverket har genomfört i arbetet med järnvägsplanen. De utgick då från 6 godståg per dygn 
istället för 10.  

I figur C.3. redovisas risknivån med ett förändrat antal godståg. 

 

Figur C.3. F/N-kurva som redovisar samhällsrisknivån med avseende på olycksrisker på Mälarbanan och 
Frösundaleden i anslutning till aktuellt planområdet med ett förändrat antal godståg. 
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Denna del av känslighetsanalysen omfattar fyra analyser som beaktar förändrade 
förutsättningar avseende explosionsscenarier. 

Dels utförs två känslighetsanalyser som avser förändrad fördelning mellan transportmängder. 
Känslighetsanalyserna utgår då från fördelningar utifrån de referenser som använts som 
underlag till antagen fördelning (riskutredning järnvägsplanen Mälarbanan sträckan Huvudsta 
– Duvbo /2/ respektive riskutredning Solna och Sundbybergs stad /3/). Eftersom 
explosivämnen utgör en så mycket liten andel av farligt godstransporterna på den aktuella 
sträckan och därmed ett mycket litet bidrag till den beräknade risknivån så har dessa två 
känslighetsanalyser en försvinnande liten effekt på samhällsrisken. Om FN-kurvorna för 
grundförutsättningarna och respektive känslighetsanalyser redovisas i samma diagram så går 
det inte ens att notera några förändringar. Därför redovisas inte resultatet av dessa 
känslighetsanalyser. 

Vidare utförs två känslighetsanalyser som avser förändrade transportmängder/ 
explosionsscenarier. En känslighetsanalys beaktar att respektive explosionsscenario ansätts 
vara mindre än grundförutsättningarna, dock minst 150 kg. En känslighetsanalys beaktar att 
respektive explosionsscenario ansätts vara större än grundförutsättningarna, dock högst 
25 000 kg. Dessa känslighetsanalyser omfattar också förändrade explosionsscenarier för olycka 
med klass 5. 

I figur C.4. redovisas risknivån med förändrade transportmängder/explosionsscenarier. 

 

Figur C.4. F/N-kurva som redovisar samhällsrisknivån med avseende på olycksrisker på Mälarbanan och 
Frösundaleden i anslutning till aktuellt planområdet med förändrade 
transportmängder/explosionsscenarier med klass 1 och klass 5. 

 

/2/  Mälarbanan Huvudsta-Duvbo - Underlagsrapport risk och säkerhet till miljökonsekvensbeskrivning för 
järnvägsplan, Trafikverket, TRV 2015/87751, 2020-01-15 

/3/  Riskutredning för Mälarbanans sträckning mellan Solna stad och Sundbybergs stad (Huvudsta – Duvbo), 
Briab Brand & Riskingenjörerna AB, 2018-02-28 
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Eftersom det råder stora osäkerheter både när det gäller persontätheten i området med 
planförslaget genomfört och i beräkningarna av antalet omkomna så har en känslighetsanalys 
genomförts som innebär att antalet omkomna har ökats respektive minskats med 30 % jämfört 
med vad som redovisas i bilaga B. Resultatet redovisas i figur C.5. 

 

Figur C.5. F/N-kurva som redovisar samhällsrisknivån med avseende på olycksrisker på Mälarbanan och 
Frösundaleden i anslutning till aktuellt planområdet med ett förändrat antal omkomna.
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Beslut om godkännande 
Detaljplan för Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 m.fl.  
 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen samt granskningsutlåtandet och överlämnar planen till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av två nya kontorsbyggnader med lokaler i 
bottenvåningen inom en del av kvarteret Tygeln. De nya kontorsbyggnaderna omfattar 
tillsammans omkring 52 600 kvadratmeter bruttoarea (BTA) ovan mark. Det befintliga 
kontorshuset och parkeringshuset inom Tygeln 3 behålls. I anslutning till Solna station möjliggör 
planen en ny stationsbyggnad. Stationsentrén är inte beslutad. Behovet av en tredje entré ska 
fortsätta utredas av Trafikförvaltningen i Region Stockholm efter att detaljplanen antagits. 
 
Mellan Gårdsvägen och den möjliga stationsentrén föreslås på kvartersmark en gångfartsgata som 
kan användas av pendeltågsresenärer ifall stationsbyggnaden uppförs. En ny trappa, mellan 
Målbron och korsningen Kolonnvägen/Gårdsvägen, integreras i planens högsta byggnad. 
Gårdsvägen utvecklas till en grönskande och mer levande stadsmiljö med utrymme för fotgängare 
och cyklister, och regleras som cykelgata. Även platsen under och norr om Målbron upprustas. I 
Lilla Frösunda gårds park föreslås en 8500 kubikmeter stor anläggning för fördröjning av skyfall. 
Parken gestaltas så att den upplevs inbjudande och attraktiv, med gårdens kulturhistoriska värden 
bevarade, samtidigt som skyfallsfördröjning möjliggörs i en större skålad yta än idag. 
 
Mellan Tygeln 1 och 3 och utmed järnvägen finns lågpunkter som i dagsläget skulle översvämmas 
vid ett skyfall. För att säkerställa att fastigheterna inte översvämmas vid dimensionerande skyfall 
har en rad åtgärder studerats, och särskilda skyddsbestämmelser införts i planen. Flera av de 
föreslagna skyfallsåtgärderna ligger uppströms, utanför planområdet, och säkerställs via 
exploateringsavtalet. Skyfallsåtgärder inom och utanför planområdet omfattar totalt cirka 10 
platser på både kvartersmark och allmän platsmark. Alla skyfallsåtgärder tillsammans omfattar en 
fördröjningsvolym om drygt 14 000 kubikmeter vatten. 
 
Detaljplanens genomförande har inte bedömts medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 
 
 
 
Åsa Bergström   Erik Nordenstam 
Förvaltningschef   Planarkitekt 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav den 19 februari 2018 (§ 10) byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
planarbete för Tygeln 1 och Tygeln 3 för kontorsändamål. Planarbetet betraktas som påbörjat 
detta datum. Den 23 maj 2018 (§ 66) gav byggnadsnämnden miljö- och byggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för området. Beslut om samråd togs i byggnadsnämnden den 9 
december 2020 (§ 107). Samråd genomfördes 18 december 2020 – 11 februari 2021. Beslut om 
granskning togs i byggnadsnämnden den 24 november 2021 (§ 119). Granskning har skett 1 
december 2021 – 9 januari 2022.  
 

Planförslaget 

 
Planområdet inom gulmarkerade linjer på ortofoto 
 
Planområdet omfattar totalt cirka 2,6 hektar uppdelat i två delar. Den sydvästra delen, med 
Tygeln 1, del av Tygeln 3 och del av Hagalund 3:1, utgör cirka 18 300 kvm (knappt 700 kvm 
inom Tygeln 3 har undantagits inför antagande, därav hålet i denna del av planområdet). Tygeln 1 
ägs av Skanska, Tygeln 3 ägs av Fabege och Hagalund 3:1 ägs av Solna stad. Delområdet i 
nordost, vid Lilla Frösunda gårds park, utgör cirka 7700 kvm och omfattar del av Järva 4:11, som 
ägs av Solna stad. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av två nya kontorsbyggnader med stora inslag 
av utåtriktade verksamheter i bottenvåningen inom en del av kvarteret Tygeln. De nya husen 
omfattar tillsammans omkring 52 600 kvadratmeter bruttoarea (BTA) ovan mark. Det befintliga 
kontorshuset och parkeringshuset inom Tygeln 3 behålls. I anslutning till Solna station möjliggör 
detaljplanen en ny stationsbyggnad. Stationsentrén är inte beslutad. Behovet av en tredje uppgång 
ska fortsätta utredas av Trafikförvaltningen i Region Stockholm efter att detaljplanen antagits. 
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Mellan Gårdsvägen och den möjliga stationsentrén föreslås på kvartersmark en gångfartsgata som 
kan användas av pendeltågsresenärer ifall stationsbyggnaden uppförs. En ny trappa, mellan 
Målbron och Kolonnvägen/Gårdsvägen, integreras i planens högsta byggnad, och ersätter en 
befintlig, temporär trappa. Gårdsvägen utvecklas till en mer grönskande stadsmiljö med fokus på 
fotgängare och cyklister, med föreslagen reglering som cykelgata. Även platsen under och norr 
om Målbron upprustas. I parken mellan Lilla Frösunda gård och Kolonnvägen föreslås en 
anläggning för fördröjning av skyfallsvatten till en omfattning av minst 8500 kubikmeter. Parken 
gestaltas så att den upplevs inbjudande och attraktiv, med bevarande av gårdens kulturhistoriska 
värden, samtidigt som fördröjning av skyfall i en skålad yta möjliggörs. 
 

 
Flygvy söderifrån med planens bebyggelse mot Gårdsvägen, bakom befintligt hus på Tygeln 2 (Solna United). 
 
Mellan Tygeln 1 och 3 och utmed järnvägen finns lågpunkter som översvämmas vid skyfall. För 
att säkerställa att fastigheterna inte översvämmas har en rad åtgärder studerats, och särskilda 
skyddsbestämmelser införts i planen. Flera av de föreslagna skyfallsåtgärderna ligger uppströms, 
utanför planområdet, och säkerställs via exploateringsavtalet. Skyfallsåtgärder inom och utanför 
planområdet omfattar totalt cirka 10 platser på både kvartersmark och allmän platsmark. Alla 
skyfallsåtgärder tillsammans omfattar en fördröjningsvolym om drygt 14 000 kubikmeter vatten. 
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Planens genomförande har inte bedömts medföra någon betydande miljöpåverkan. Solna stad 
bedömde detta i ett tidigt skede, inom ramen för undersökningen av betydande miljöpåverkan. 
Samråd skedde med länsstyrelsen, som delade stadens bedömning. Någon strategisk 
miljöbedömning gjordes därför inte och någon MKB upprättades inte. I sitt samrådsyttrande 
framförde länsstyrelsen emellertid att betydande miljöpåverkan inte kan uteslutas på grund av 
skyddsvärda arter, geoteknisk stabilitet och översvämningsrisk. Trots att ingen miljöbedömning 
gjorts, har alla nämnda miljöfrågor utretts ingående och parallellt med planen. Nödvändiga 
anpassningar av planen har gjorts för att hantera dessa frågor och minimera risker och negativ 
miljöpåverkan. Miljöfrågorna har på så sätt hanterats på ett tillfredställande sätt. Att i efterhand 
inleda en miljöbedömningsprocess och arbeta fram en MKB skulle i detta fall inte ge något mer 
än vad som redan framkommit i arbetet med planen och dess underlagsutredningar. 
 

Valda yttranden och förvaltningens kommentarer i korthet 
Länsstyrelsen anser att staden inte ännu visat att krav på hälsa och säkerhet uppfylls avseende 
föroreningar, farligt gods samt översvämningsrisk. Rådgivande synpunkter ges angående 
genomförande, formalia och planbestämmelser. Länsstyrelsen anser att mer kunskap behövs om 
varifrån klorerade alifater i grundvattnet kommer, för att kunna bedöma om marken kan göras 
lämplig för sitt ändamål och säkerställa att genomförandet inte förvärrar föroreningssituationen. 
En planbestämmelse om tät grund som skydd mot grundvattenföroreningar anser Länsstyrelsen 
endast bör användas när föroreningssituationen utretts så väl att behovet av andra åtgärder kan 
uteslutas. Länsstyrelsen anser det olämpligt med centrumändamål på mark som ej ska uppmuntra 
till stadigvarande vistelse. Länsstyrelsens anser att staden behöver förtydliga och komplettera 
plankartan så att stationsbyggnaden omfattas av lämpliga skyddsbestämmelser. Länsstyrelsen 
påminner om att översvämningsrisken inom planområdet är påtaglig och kräver åtgärder. Ett 
antal planerade skyfallsåtgärder ligger utanför planområdet. Länsstyrelsen förutsätter att staden 
säkerställer att även skyfallsåtgärder utanför planområdet anläggs för att hantera risken för 
översvämning. Länsstyrelsen ger slutligen råd om formalia angående miljökvalitetsnormer samt 
förtydligande av planbestämmelser.  
 
Kommentar: En PM har upprättats angående framtida föroreningssituation avseende klorerade alifater samt 
om dessa kan utgöra en miljö- eller hälsorisk för planerad verksamhet. Halterna i nuvarande och framtida 
grundvatten under Tygeln 1 och delvis Tygeln 3 bedöms utgöra en låg och acceptabel hälsorisk utifrån planens 
föreslagna ändamål. Planbestämmelsen som reglerar tät grund som skydd mot grundvattenföroreningar föreslås 
kvarstå i planen som en försiktighetsåtgärd. Föroreningssituationen bedöms vara tillräckligt utredd för att kunna 
konstatera att ytterligare åtgärder ej är nödvändiga. Marken bedöms kunna göras lämplig för sitt ändamål. 
Genomförandet bedöms inte innebära någon risk för människors hälsa. Inom de ytor som ej ska uppmuntra till 
stadigvarande vistelse revideras plankartan bland annat genom att centrumändamålet tas bort. Plankartan 
kompletteras också med lämpliga skyddsåtgärder som ska gälla för den stationsbyggnad som detaljplanen 
möjliggör. Plankartan förtydligas också så att det tydligare framgår vad som avses med en stor gasmolnsexplosion. 
De golvnivåer som regleras ska gälla även för stationsbyggnaden för att undvika att skyfallsvatten tränger in i 
stationsentrén. Detta förtydligas också i plankartan. De i plankartan med skyddsbestämmelser reglerade 
plushöjderna för färdigt golvnivåer, entréer, garageinfarter och dylikt har efter granskning kunnat sänkas något i 
enlighet med den uppdaterade skyfallsrapport som bygger på en mer detaljerad modellkörning. Formalia samt vissa 
bestämmelser har förtydligats. 
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Trafikverket vill att ett bevakningsavtal tecknas före planens antagande. Trafikverket är positiva 
till en tredje stationsentré som kan öka kollektivtrafikresandet. Vissa frågor behöver utredas för 
att stationsentrén ska kunna öppnas, såsom finansiering och ägandeskap av ny stationsbyggnad, 
byggnadens utformning samt närheten till spår. Trafikverket vill att åtgärds- och kontrollprogram 
ingår i bevakningsavtal och genomförandeavtal. Trafikverket anser att centrumändamål närmast 
spåren inte är lämpligt. Gällande föreskrifter och riktlinjer för avstånd till järnväg ska följas i 
genomförandet av planen.  
 
Kommentar: Centrumändamålet tas bort inom prickmarken vid spåren, ihop med vissa andra mindre 
ändringar av plankartan som har gjorts efter underhandssamråd med Trafikverket. Avtal med Trafikverket har 
tecknats av Skanska och ett genomförandeavtal ska tecknas med Fabege inför genomförandet av deras del av 
planen. Ett bevakningsavtal med Trafikverket tecknas med Solna stad angående Tygeln 3 inför antagande. 
 
Region Stockholm, Trafikförvaltningen (Regionen) framförde i samrådet att det saknas 
tillräckligt underlag för att bedöma lämpligheten, genomförbarheten och konsekvenser för att 
kunna ta ställning till att en ny stationsentré byggs. Solna stad har till granskning, i dialog med 
Regionen, tagit fram flera av de efterfrågade utredningar och underlag som efterfrågats, bland annat 
kompletterande flödesanalys och samhällsekonomisk bedömning. Regionen behöver inför 
antagande analysera de utredningar som tagits fram för att kunna göra en bedömning om 
lämpligheten i en ny entré. En ny stationsbyggnad behöver bekostas av annan part, skriver 
Regionen. Även frågor om förvaltning och drift av den nya entrén, inklusive gångtunnel och ny 
stationsbyggnad behöver utredas och avtalas om innan detaljplanen antas. Innan dessa frågor är 
utredda och avtalade om anser Regionen inte att planen är lämplig att anta eftersom den inte med 
säkerhet kommer att kunna genomföras i sin helhet.  
 
Kommentar: Inför planens antagande har underhandssamråd skett med Trafikförvaltningen och Trafikverket. 
Planbeskrivningen förtydligas med att stationsbyggnaden i planen är en möjlighet, som ska utredas vidare. Något 
beslut avseende stationsentréns uppförande har inte fattats. Trafikförvaltningen har i underhandssamrådet 
konstaterat att det är för tidigt att teckna något avtal, eftersom behovet av en eventuell tredje uppgång först ska 
analyseras mer ingående. Varken Trafikverket eller Trafikförvaltningen har några synpunkter på att planen ger 
möjlighet till en framtida mittentré för Solna station. 
 
Solna Vatten skriver att det behöver utredas att en flytt av befintliga ledningar är möjlig, att det 
finns utrymme att flytta dem och att de fortfarande är åtkomliga. Ledningarnas ytterkant måste 
vara minst två meter från byggnad. Sådan flytt ska ske på bekostnad av exploatören. Ett avtal 
mellan exploatören och Solna Vatten gällande ledningsflytt måste tecknas innan planen kan antas. 
Skyfalls- och dagvattenanläggningar samt träd, offentliga möbler och liknande får inte placeras 
över VA-ledningar, så att åtkomsten till VA-ledningarna begränsas, eller så att VA-ledningarna 
riskerar att påverkas eller skadas.  
 
Kommentar: Nämnda utredningar har gjorts. Ett avtal mellan Fabege och Solna Vatten om ledningsflytt har 
tecknats inför planens antagande. Vid slutlig placering av växtbäddar, träd och andra landskapselement som är 
kostsamma att återställa, ska hänsyn tas till Solna Vattens ledningar. 
 
Vattenfall Eldistribution informerar om sina elnätanläggningar inom planområdet och i 
närområdet samt vad som gäller för dessa i samband med exploatering. Vattenfall önskar att E-
områden avsedda för elnätstationer markeras i plankartan samt att u-områden i förekommande 
fall införs i plankartan kring de högspänningsmarkkablar som ska ligga inom kvartersmark. 
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Kommentar: Inför godkännande och antagande av planen har överenskomna E-områden (E1 och E4) fått en 
mer specificerad placering i plankartan enligt Vattenfalls önskemål. Dessa E-områden samt u-områden har i 
plankartan utformats för att kunna hantera nätstationer och ledningar som behöver ligga inom kvartersmark. 
 
Hyresgästföreningen Solna uttrycker oro för den höga förtätningsgraden, parkerings- och 
trafikproblem, störande verksamheter i bottenvåningen, samt för hur stor yta som tas i anspråk 
vid uppförandet av skyfallsanläggning i Lilla Frösunda gårds park. Hyresgästföreningen är kritiska 
till att exploatera Lilla Frösunda gårds park. De grönområden som finns kvar öster om järnvägen 
behöver finnas kvar.  
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Planförslaget bedöms inte leda till minskade grönytor, snarare till en 
grönare och mer attraktiv stadsmiljö. Förtätning sker på redan hårdgjorda ytor i ett av stadens bästa 
kollektivtrafiklägen.  
 
Rådet för funktionshinderfrågor lyfter att entréer i lågpunkten vid Gårdsvägen och 
stationsgränden med hänsyn till skyfallshantering kan komma att behöva ett par trappsteg. I 
planbeskrivningen nämns att tillgänglig entré kan ordnas via annan ingång. Rådet anser att 
samtliga entréer bör kunna vara tillgängliga och att detta borde kunna lösas genom ramper. Rådet 
anser att det är positivt att en tillgänglig ramp mellan gångbana och hiss anläggs på platsen under 
och norr om Målbron.  
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Huvudentréers och sekundära entréers tillgänglighet i olika punkter 
granskas vidare i kommande bygglovskede. Gällande lagkrav ska följas. Efter granskning har Fabege valt att 
behålla kontorshuset inom Tygeln 3. 
 
MT (Solnabo) menar att det inte behövs fler kontor i Solna. I och med Corona-pandemin är det 
också många som har fått jobba hemifrån och den trenden lär fortsätta efter att pandemin klingat 
av. Bättre, enligt MT, vore att satsa på ungdomsbostäder, aktivitetslokaler etc.  
 
Kommentar: Planarbetet har bedrivits enligt planuppdraget. Fler kontorsarbetsplatser bedöms vara ett lämpligt 
nyttjande av den hårdgjorda marken i ett av stadens bästa kollektivtrafiklägen. Området kring Solna station, 
eller Arenastaden som det kallas, är med sitt centrala läge fortsatt attraktivt för kontor. I kvarteret Tygeln invid 
järnvägsspåren är det svårt att planera för bostäder, dels på grund av buller, dels riskavstånd till farligt gods. 
 

Förändringar efter granskning 
Efter granskning har planen reviderats enligt följande. 
 

Undantagande / bevarande av befintligt kontorshus 
• Fastighetsägaren Fabege har framfört önskemålet att behålla det befintliga kontorshuset i 

södra delen av Tygeln 3. Den befintliga kontorsbyggrätten i gällande plan undantas därför 
ur denna detaljplan. 

• Den utbuktande garagerampen inom Tygeln 3 avses också bibehållas men, i stället för att 
vara öppen undertill som idag, förses med en glasad fasad i rampens fasadliv i 
bottenvåning mot trottoar. Infarten till det nedre garageplanet ska stängas för biltrafik. 
Bottenvåningen under garagerampen kan nyttjas till cykelparkering och cykelverkstad, 
eller till centrumändamål om tillräcklig takhöjd kan erhållas i utrymmet under rampen. 
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• Plankarta, planbeskrivning, gestaltningsprogram, riskutredning, PM dagvatten samt 
skyfallsutredning har uppdaterats i enlighet med denna förändring. 

 
Skyfall 

• Skyfallsutredningen har uppdaterats. Med föreslagna skyfallsåtgärder ger dimensionerande 
skyfall enligt modellen en maximal vattennivå av +4,36 meter i Gårdsvägens lågpunkt, 
men det finns även vissa andra lokala lågpunkter. 

• Justerat för detaljplanens undantagande av befintligt kontorshus (som saknar taksarg) 
inom Tygeln 3 (där det hus som föreslogs i samråd och granskning i jämförelse föreslogs 
ha ett låglutande tak med sarg), blir maxvattennivån i Gårdsvägens lågpunkt +4,39 meter. 

• Höjdsättning av marknivåer och skyddsbestämmelser med hänsyn till maximala 
vattennivåer vid skyfall har setts över efter den uppdaterade skyfallsutredningen. 

• Invid Gårdsvägens lågpunkt ska exempelvis enligt bestämmelse m1 och m2 byggnader 
utformas så att de inte skadas vid en vattennivå på +4,60 meter, vilket ger en 
säkerhetsmarginal på 0,21 meter utifrån modellerat resultat. 

• Tillrinning till tänkta magasin har kontrollerats och magasinens volym därefter justerats så 
att magasinen ska fyllas upp (och inte stå delvis outnyttjade) vid dimensionerande skyfall. 

• I skyfallsmodelleringen har observerats att de låglutande tak med sarg som avses uppföras 
har en fördröjande effekt om cirka 70 mm vid dimensionerande skyfall, varför en 
bestämmelse lagts till för att säkerställa takutformningen och dess fördröjande effekt. 
 

Markföroreningar 
• En PM angående klorerade alifater i grundvatten har tagits fram inför planens antagande. 

Dess slutsatser sammanfattas i planbeskrivningen. 
 

Risk 
• Riskutredning, plankarta och planbeskrivning har uppdaterats med skyddsbestämmelser 

för den stationsbyggnad som detaljplanen möjliggör. 
• Vissa riskbestämmelser har förtydligats. 
• Centrumändamål har tagits bort för prickmarken (där byggnader ej får uppföras) närmast 

spåren, efter synpunkt från Trafikverket och länsstyrelsen. 
 
Miljöprogram 

• Ett miljöprogram har tagits fram och knyts till exploateringsavtalet. 
 

Ändringar av plankarta och planbeskrivning i urval 
• Planbeskrivningen har förtydligats så att det framgår att en tredje stationsentré möjliggörs 

i planen men ej är beslutad. Behovet ska fortsätta utredas efter detaljplanens antagande.  
• Plankartan revideras så att centrumändamålet tas bort för den prickade marken invid 

Ostkustbanan, ihop med andra mindre ändringar som gjorts efter underhandssamråd med 
Trafikverket. Bland annat skärps bestämmelserna för Tygeln 1 med ett högsta antal (max 
10 stycken) markparkeringsplatser, ett minsta avstånd till dessa från spårmitt (minst 10 
meter) samt att ett minst 2 meter högt skyddsplank ska uppföras mot järnvägen. 

• En ny generell bestämmelse har lagts till angående fördröjning av skyfall på tak (I 
skyfallsmodellen har observerats att cirka 70 mm regn vid ett skyfall tillfälligt kan fördröjas 
på de tak som planeras att utföras platta och med en cirka 20 cm hög taksarg). 
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• En ny administrativ bestämmelse om marklovplikt innebär att marklov även kommer att 
krävas för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. Detta för att säkerställa att 
möjligheten att ta hand om dagvatten och skyfall inte försämras i framtiden inom området. 

• Ändringar i enlighet med inkomna synpunkter, i enlighet med ovan nämnda förändringar i 
planen och dess underlag, samt för att förtydliga. 
 

Sammanhållen och levande stad 
Solna stads framtida utveckling kommer bland annat till uttryck i en vision som lyder på följande 
sätt: Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. 
Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet 
och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft. 
 
Byggnadsnämnden ska enligt beslutat nämndmål planera för nya bostäder, arbetsplatser och 
service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt 
transportsystem. Till dessa mål bedöms aktuell detaljplan bidra på följande sätt. 
 

- Arbetsplatser på hårdgjorda ytor i bästa kollektivtrafikläge invid Solna station, med bl.a. 
pendeltåg, spårväg och kommande tunnelbana, ger förutsättningar för hållbart resande. 

- Ett tillskott sker av lokaler i bottenvåning med utåtriktade verksamheter och 
våningshöga skyltfönster, vilket ökar tryggheten och urbaniteten i området. 

- En ny gatumiljö formas med mer grönska, vilket förutom ökad trivsel och trygghet även 
bidrar till förbättrad dagvattenhantering, samt större fokus på gång- och cykeltrafikanter. 

- En permanent trappa, mellan Kolonnvägen/Gårdsvägen och Målbron, integreras i det 
intilliggande höghus som bidrar med en stärkt orienterbarhet mot bron för närområdet.  

- En tredje entré till Solna station möjliggörs i detaljplanen. En sådan entré skulle 
ytterligare kunna stärka kollektivtrafikens attraktivitet i närområdet. 

- Ett paket av skyfallsåtgärder, både inom och utanför planområdet, bidrar till att göra 
området säkrare för både befintlig och ny bebyggelse. 
 

Beslutsunderlag 
Följande planhandlingar och underlag ligger till grund för detta beslut. 
 
Planhandlingar 

- Plankarta (juni 2022) 
- Planbeskrivning (juni 2022) 
- Granskningsutlåtande (juni 2022) 

 
Underlag 

- Gestaltningsprogram (Wingårdhs m.fl., 2022-05-30) 
- Fördjupad skyfallsutredning (Ramboll, 2022-05-19) 
- PM Risk (Brandskyddslaget, 2022-05-17)  
- PM Klorerade alifater i grundvatten (Hedenvind, 2022-03-10) 
- PM Dagvatten (Structor, 2022-05-19) 
- Beslut, ombyggnad av dagvattendamm (Länsstyrelsen Stockholm 2022-01-24) 
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BETECKNINGAR
Trakt Fastighetsgräns

Kvartersgräns sammanfallande
med fastighetsgräns

Använd Kvartersgräns

Gräns för servitutsområde
serv

Gräns för ledningsrätt
Lr

Mark/gatuhöjd0,0

utgörs av takkontur
Byggnad, begränsningslinjen

utgörs av husliv
Byggnad, begränsningslinjen

Fastighetsbeteckningar4:1 3 /1/

JärnvägJärnväg

Ledningstunnel

Gemensamhetsanläggning
ga:1

3D fastighetsgräns/utrymme

Fastighetsgräns

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GATA under gång- och cykeltrafik på broGATA1

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Centrumändamål får finnas mellan +19,0 och +58,0 meter över
angivet nollplan

(C1)

CentrumändamålC

Centrumändamål får finnas mellan +14,5 och +58,0 meter över
angivet nollplan

(C2)

Teknisk anläggning, elnätsstation, får inrymmas i bottenvåning med
dörrar mot järnväg, ej mot GATA. Kulvert för elledningar får
inrymmas i bottenvåning mot GATA.

E1

Anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym
av minst 230 kubikmeter.

E2

Anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym
av minst 120 kubikmeter

E3

Teknisk anläggning, elnätsstation, får inrymmas i bottenvåningE4

Parkeringshus inklusive tekniska utrymmen för intilliggande kontorP1

Parkering för bilar får endast finnas under mark(P2)

Cykelparkering och angöringsytaP4

Angöringsyta. Cykelparkering endast mot norrvänd
parkeringshusfasad (mot område P1)

P5

Angörings- och parkeringsyta. Bilparkering får anordnas med
sammanlagt max 10 stycken p-platser, minst 10 meter från spårmitt
och med skyddsplank enligt m7

P6

Stationsentré med stationsbyggnadT1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

anläggning för
fördröjning

anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym
av minst 8500 kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd av kulturvärden
q-skydd Parkmiljön  ska bevaras och underhållas,  4 kap. 8 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Största totala bruttoarea ovan mark för användningsområdena C(P2) och C(P2)E4 är 44000
kvadratmeter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan . Räcken ska rymmas
inom angiven nockhöjd eller följa bestämmelsen f5,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Mot GATA och stationsgränd ska lokaler för centrumändamål med

utåtriktad verksamhet inrymmas i bottenvåningen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Centrumändamål med utåtriktad verksamhet ska inrymmas i
bottenvåning mot GATA och mot GATA1, även under och över
Målbron,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Bottenvåning mot GATA, GATA1 och stationsgränd ska utformas
med våningshöga transparenta glaspartier/skyltfönster,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

f4 Utöver angiven högsta nockhöjd får teknikdelar uppföras med en
maximal höjd på 1,5 meter, totalt omfattande 100 kvadratmeter
inom egenskapsområdet och med avstånd på minst 3,5 meter från
takfot,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Utöver angiven högsta nockhöjd tillåts räcken med maxhöjd på 1,2
meter och avstånd på minst 1,5 meter från takfot,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Våningshöga transparenta glaspartier/skyltfönster ska finnas mot
järnväg i nivå under Målbron,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Utöver angiven nockhöjd får teknikdelar uppföras med en maximal
höjd på 1,0 meter, totalt omfattande 20 kvadratmeter inom
egenskapsområdet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken får inte användas till bilparkering. Tillfällig uppställningsplats

undantas.,  4 kap. 10 §

n2 Marken får inte användas för bil- eller cykelparkering,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
Byggnadsdelar inom C(P2) och C(P2)E4 ska anläggas med tät grund som skydd mot
grundvattenföroreningar.

Byggnad inom alla användningsområden som innehåller C (Centrumändamål) ska
grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå inte överstiger 0,3 mm/s.

Byggnader, tekniska system, utrymningsvägar och räddningstjänstens angreppsvägar ska
utföras så att de fungerar vid skyfall eller olycka med farligt gods ifrån spårområde. Detta
innebär följande för respektive riskscenario.

Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vunnit laga kraft.,  4 kap. 21 §

Övrigt
Den del av tomtindelningen för kv Tygeln (0184K-0516/1950) som omfattas av planområdet
upphör att gälla den dag som detaljplanen vinner laga kraft,  4 kap.  §

innebär följande för respektive riskscenario.

RISK MED HÄNSYN TILL FARLIGT GODS PÅ JÄRNVÄG
För alla användningsområden som innehåller C (inklusive C1 och C2 dvs. överallt där
Centrumändamål medges) ska inom 30 meter från Ostkustbanan följande gälla:
     - utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt förses med möjlighet till utrymning mot en
trygg sida som mynnar bort från järnvägen
      - utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt förses med friskluftsintag som placeras på
sida vänd bort från järnvägen
     - fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan utförs i obrännbart material alternativt med
konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30
     - fönster i fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan utförs i motsvarande lägst
brandteknisk klass EW 30 samt utformas för att förhindra splitterverkan vid explosion med
karakteristiska tryck och impulstäthet motsvarande en stor gasmolnsexplosion (med trycklast
motsvarande en explosion med 100 kg TNT). Fönster tillåts vara öppningsbara.
     - stommar dimensioneras för att klara en trycklast motsvarande en stor gasmolnsexplosion
(med trycklast motsvarande en explosion med 100 kg TNT).

Utomhusytor inom 25 meter från Ostkustbanan ska utformas så att de inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse.

Fasad mot järnvägen på parkeringshus P1 ska vara sluten.

SKYFALL
Byggnaders tak ska utformas låglutande och med taksarg för att vid skyfall kunna fördröja
minst 80 mm regn, beräknat på den totala takytan.

Brandtekniska skyddssystem, såsom driftrum och eventuell reservkraft, ska vara placerade på
platser som inte riskeras att översvämmas.

Insatsplan vid skyfall för respektive byggnad ska finnas innan byggnaden får tas i bruk,  4 kap.
12 § 1 st 3 p.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m1 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+4,60 meter över angivet nollplan.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+4,60 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt ska ha
färdigt golv och entréer ovan +4,60 meter. Infarter för fordon ska ha
golvnivå ovan +4,60 meter. Minst en utrymningsväg ska utrymma
mot markområde ovan +4,40. Plushöjder avser över angivet
nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m3 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+4,85 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt ska ha
färdigt golv och entréer ovan +4,85 meter. Garageinfart ska ha
golvnivå ovan +4,85 meter. Minst en utrymningsväg ska utrymma
mot markområde ovan +4,65. Plushöjder avser över angivet
nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m4 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av
+5,60 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt ska ha
färdigt golv och entréer ovan +5,60 meter. Garageinfart ska ha
golvnivå ovan +5,60 meter. Minst en utrymningsväg ska utrymma
mot markområde ovan +5,40. Plushöjder avser över angivet
nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m5 Byggnader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att
de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en
höjd av +4,85 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt
ska ha färdigt golv ovan +4,60 meter. Fasad ska utföras tät upp till
en höjd av +4,85 meter så att byggnad och tunnelkonstruktion ej
skadas eller påverkas negativt vid denna vattennivå. Plushöjder
avser över angivet nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m6 - Fasad som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i
obrännbart material alternativt med konstruktion som motsvarar
lägst brandteknisk klass EI 30. Denna fasad ska vara sluten.
- Glaspartier i gavlarna ska utföras i motsvarande lägst
brandteknisk klass EW 30.
- Friskluft ska tas från en sida som mynnar bort från järnvägen.,  4
kap. 12 § 1 st 1 p.

m7 Skyddsplank till en höjd av minst 2 meter, till skydd för bilparkering i
järnvägens närhet, ska uppföras längs fastighetsgräns mot
järnvägen.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet,  4 kap. 15 § 1
st 3 p.

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik till en fri höjd av
4 meter,  4 kap. 6 §
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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        Antagandehandling 

 

Planbeskrivning 
 
 
Detaljplan för Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 m.fl. 
inom stadsdelen Hagalund, upprättad i juni 2022 
 
 

 
Flygvy söderifrån över detaljplanens bebyggelse mot Gårdsvägen, bakom Tygeln 2 (Solna United). 
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Handlingar 
Utöver denna planbeskrivning hör till detaljplanen 

• en plankarta med bestämmelser 
 

Underlag till detaljplanen:  
• gestaltningsprogram (rev. 2022-05-30) 
• dagvattenutredning 

o dagvattenutredning (2021-10-15) 
o PM Tygeln 3 - Behålla södra huset (2022-05-19) 

• skyfallsutredning 
o skyfallsutredning (rev. 2022-05-19) 
o Lilla Frösunda gårds park och Fröparken, program för skyfallsåtgär-

der (2021-10-01) 
o antikvariskt utlåtande Lilla Frösunda gårds park (rev. 2021-07-06) 
o fördjupad artinventering i Lilla Frösunda gårds park (2021-06-18) 
o ombyggnad av dagvattendamm, beslut (Länsstyrelsen 2022-01-24)  

• miljöteknisk markundersökning (MMU) 
o MMU för planområdet (rev. 2021-06-09) 
o två utlåtanden avseende markföroreningar vid skyfallsanläggningarna 

(2021-10-21 resp. 2021-10-28) 
o PM Klorerade alifater i grundvatten (2022-03-10) 

• riskutredning 
o PM risk (rev. 2022-05-17)  
o övergripande riskutredning Solna station (2020-07-07) 
o riskutredning översvämning (2021-11-09) 

• geoteknik, PM (2021-05-28) och MUR (2021-05-25) 
• trafikutredningar 

o mobilitetsutredning (2021-11-10) 
o tredje entré Solna station - samhällsekonomisk analys (2020-02-12) 

• elektromagnetisk strålning och elsäkerhetsutredning (rev. 2019-11-26) 
• PM solstudier (2021-04-19) 
• buller- och vibrationsutredning (2019-09-27)  
• vibrationsmätning (2020-04-28) 

Planens syfte  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av bebyggelse av blandstadskarak-
tär bestående av två nya kontorsbyggnader med verksamheter i bottenvåning inom 
del av kvarteret Tygeln. De nya kontorsbyggnaderna omfattar tillsammans omkring 
52 600 kvadratmeter bruttoarea (kvm BTA) ovan mark. Det befintliga södra kon-
torshuset och det befintliga parkeringshuset inom Tygeln 3 kvarstår och planen möj-
liggör en viss förlängning söderut av parkeringshuset. I anslutning till Solna station 
möjliggör detaljplanen en ny stationsentré. Entrén är inte beslutad. Behovet av en 
tredje uppgång kommer att fortsätta utredas efter att denna detaljplan antagits. 
 
Mellan Gårdsvägen och den möjliga stationsentrén föreslås på kvartersmark en 
gångfartsgata som kan omhänderta de gångtrafikantflöden av pendeltågsresenärer 
som uppstår ifall stationsbyggnaden uppförs. En ny trappa mellan Målbron och Ko-
lonnvägen/Gårdsvägen, vilken integreras i planens högsta byggnad, ersätter en be-
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fintlig, temporär trappa. Gårdsvägen utvecklas till en mer grönskande stadsmiljö 
med fokus på fotgängare och cyklister, med föreslagen reglering som cykelgata. 
Även platsen under och norr om Målbron upprustas. I parken mellan Lilla Frösunda 
gård och Kolonnvägen möjliggör detaljplanen en anläggning för fördröjning av sky-
fallsvatten till en omfattning av minst 8500 kubikmeter. Parken gestaltas så att den 
upplevs inbjudande och attraktiv, samt med bevarande av gårdens kulturhistoriska 
värden, samtidigt som fördröjning av skyfallsvatten i en skålad yta möjliggörs.  
 

Höghuset på Tygeln 3 sett från Kolonnvägen, norr om Målbron, som ska förlängas över Kolonnvä-
gen i enlighet med detaljplanen för Ballongberget (laga kraft 2019). 
 
På Tygeln 3 sker ett tillskott om cirka 8 600 kvm BTA ovan mark i detaljplanens 
högsta byggnad, som med sin avsmalnade strykjärnsform samt med sin höjd – ytter-
ligare betonad av fasadernas vertikala element – kan fungera som landmärke vid 
Målbron och Solna stations norra entré. Befintligt parkeringshus ska stå kvar och 
kan eventuellt förlängas söderut, exempelvis med cykelparkering.  
 
Det befintliga huset inom Tygeln 3, vilket i samråd och granskning föreslogs rivas, 
är nu i stället tänkt att behållas. Fastighetsägaren Fabege har inför antagande fram-
fört önskemålet att behålla det befintliga kontorshuset i södra delen av Tygeln 3. 
Därför undantas dess byggrätt i gällande detaljplan (P02/0912, lagakraftvunnen 
2002-09-12) ur denna detaljplan. Den utbuktande garagerampen på Tygeln 3 kan 
också behållas men ska, i stället för att vara öppen undertill som idag, förses med en 
glasfasad i bottenvåningen mot trottoaren, i garagerampens fasadliv. Infarten till det 
nedre garageplanet ska stängas för biltrafik. Bottenvåningen under garagerampen 
kan nyttjas till exempelvis cykelparkering och cykelverkstad, eller till ett mer extro-
vert centrumändamål om tillräcklig takhöjd kan erhållas i utrymmet under rampen. 
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Befintlig bebyggelse på Tygeln 3, med det vita kontorshus som undantas i planen, i förgrunden 
 
Den temporära trappan vid Målbron ersätts med en permanent trappa i nytt läge, 
infälld i den nya byggnaden som en del av byggnadens helhetsgestaltning. Kontors-
byggnaden ansluter till Målbron och har en entré ut på denna bro. Målbron och plat-
sen norr därom blir allmän platsmark i planen.  
 

Föreslagen bebyggelse, Tygeln 1, vy söderifrån Gårdsvägen. Till höger även höghuset på Tygeln 3. 
 
På Tygeln 1 möjliggörs cirka 44 000 kvm BTA ovan mark samt parkering i garage 
under mark. Idag finns här en bilförsäljningsanläggning som rivs. En byggrätt före-
slås också för en möjlig framtida tredje stationsentré till Solna station i ett läge för 
en befintlig ramp till en tunnel under spåren. Behovet av en tredje stationsentré ska 
utredas vidare efter planens antagande av Region Stockholm, Trafikförvaltningen. 
 
Med föreslagna kontorsbyggnader fortsätter den utveckling av området vid Gårds-
vägen mot stadsmässig kvartersbebyggelse som påbörjats inom Tygeln 2, där den 
byggnad som kallas Solna United ligger. Bebyggelseskalan är i genomsnitt något 
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lägre än i Arenastaden väster om järnvägen. Gårdsvägen fortsätter att utvecklas med 
utgångspunkt från bebyggelseskala och gatumått för Tygeln 2. 
 
Det är önskvärt för områdets urbanitet och av trygghetsskäl att markera bottenvå-
ningen med högre våningshöjd, större glaspartier och omsorgsfull materialbehand-
ling. Därför anger planen att lokaler med utåtriktad verksamhet ska inrymmas i de 
nya husens bottenvåningar mot Gårdsvägen, Kolonnvägen samt på och under Mål-
bron och att bottenvåning ska utformas med våningshöga glaspartier/skyltfönster. 
 
Mellan Tygeln 1 och 3 och utmed järnvägen finns i nuläget lågpunkter som över-
svämmas relativt kraftigt vid dimensionerande, klimatkompenserat 100-årsregn. För 
att säkerställa att fastigheterna inte översvämmas vid ett sådant skyfall har en rad 
åtgärder för att fördröja skyfallsvatten och undvika skador på byggnader vid skyfall 
studerats. Flera av de föreslagna skyfallsåtgärderna ligger uppströms, utanför plan-
området, och säkerställs via exploateringsavtalet. 
 
Inom planområdet föreslås anläggningar för fördröjning av skyfallsvatten i parken 
vid lilla Frösunda gård och mot järnvägen på kvartersmark. Planbestämmelser för 
skyfallsåtgärder reglerar bland annat fördröjningsvolym, lägsta nivå för entréer, pla-
cering av teknisk utrustning, utrymningsvägar och utformning av byggnader. Sky-
fallsåtgärder inom och utanför planområdet omfattar totalt cirka 10 platser på både 
kvartersmark och allmän platsmark. Alla skyfallsåtgärder tillsammans omfattar en 
fördröjningsvolym om drygt 14 000 kubikmeter vatten. 
 
Särskilda bestämmelser i syfte att säkerställa skydd mot olyckor på järnvägen (samt 
även skydd i händelse av samtidig olycka/brand och skyfall) har förts in i detaljpla-
nen i enlighet med framtagna riskutredningar. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav den 19 februari 2018 (§ 10) byggnadsnämnden i uppdrag att 
påbörja planarbete för Tygeln 1 och Tygeln 3 för kontorsändamål. Exploateringen 
ska även bidra till medfinansiering av utbyggnad av tunnelbana från Odenplan till 
Arenastaden. Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja planarbetet den 23 maj 2018 (§ 66). Beslut om samråd togs i 
byggnadsnämnden den 9 december 2020 (§ 107) och samråd genomfördes under 
perioden 18 december 2020 – 11 februari 2021. Beslut om granskning fattades i 
byggnadsnämnden den 24 november 2021 (§ 119). Granskning har skett under tiden 
1 december 2021 – 9 januari 2022. 
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Planområde 

 
Planområdet inom gulmarkerade linjer på ortofoto 
 
Planområdet omfattar totalt cirka 2,6 hektar (26 000 kvm) uppdelat i två delar. 
 
Den sydvästra delen, som innefattar Tygeln 1, Tygeln 3 och del av Hagalund 3:1, 
utgör cirka 18 300 kvm (knappt 700 kvm har undantagits inför antagande, därav 
hålet i denna del av planområdet). Delområdet med Tygeln 1 och Tygeln 3 gränsar i 
norr mot Målbron och Kolonnvägen, i öst mot Gårdsvägen, i söder mot Tygeln 2 
(Solna United) och i väst mot järnvägen med Solna station. Tygeln 1 ägs av Remu-
lus Tygeln 1 AB (dotterbolag till Skanska Fastigheter Stockholm AB), Tygeln 3 ägs 
av Fabege Tygeln AB (dotterbolag till Fabege Stockholm AB) och Hagalund 3:1 ägs 
av Solna stad. 
 
Delområdet i nordost, vid Lilla Frösunda gårds park, utgör cirka 7700 kvm och om-
fattar del av fastigheten Järva 4:11, som ägs av Solna stad. Området, som även inne-
fattar en liten del av Kolonnvägen, angränsar till bostadsområdet Ballongberget i 
norr, Lilla Frösunda gård i öster, korsningen Gustav III:s boulevard/Kolonnvägen i 
söder och Kolonnvägen i väster. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
När en ny detaljplan upprättas ska kommunen ta ställning till om en miljöbedöm-
ning för planen behövs eller inte i en så kallad undersökning om betydande miljö-
påverkan. En miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
göras om genomförandet av planen kan antas leda till betydande miljöpåverkan.  
 
Solna stad har i undersökningen för denna detaljplan identifierat ett antal viktiga 
miljöfrågor som ska utredas i planen. Dessa frågor är dagvatten och översvämning, 
buller och vibrationer, risk med farligt gods kopplat till järnvägen, markförorening-
ar och eventuellt dagsljus. Solna bedömde i ett tidigt skede att detaljplanens genom-
förande inte medför betydande miljöpåverkan. Samråd skedde med länsstyrelsen, 
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som delade stadens bedömning. Ingen strategisk miljöbedömning gjordes i sam-
rådsskedet och någon MKB har inte upprättats.  
 
I länsstyrelsens samrådsyttrande framförs att då planområdet utvidgats och även 
omfattar parkområde med skyddsvärda arter så behöver markens lämplighet och 
eventuell miljöpåverkan med hänsyn till naturvärden utredas. Även planens påver-
kan på omgivning vad gäller geoteknisk stabilitet och risk för översvämning gör, 
enligt länsstyrelsen, att betydande miljöpåverkan inte går att utesluta. 
 
Solna stad har sett över sin tidigare bedömning. Med den kunskap projektet har idag 
bedöms skyfall, ras och skred, kulturmiljövärden, risker och säkerhet samt artskydd 
vara de frågeställningar som kan vara anledning till att göra en miljöbedömning. 
Trots att ingen miljöbedömning gjorts för detaljplanen har alla nämnda miljöfrågor 
utretts ingående och parallellt med detaljplanen. Nödvändiga anpassningar av de-
taljplanen har gjorts för att hantera frågorna och minimera risker och negativ miljö-
påverkan. Miljöfrågorna har på så sätt hanterats i detaljplanen på ett tillfredställande 
sätt ur miljösynpunkt. Att i efterhand inleda en miljöbedömningsprocess och arbeta 
fram en MKB skulle i detta fall inte ge något mer än vad som redan framkommit i 
arbetet med detaljplanen och dess underlagsutredningar. 
 
Artskydd 
Genomförd artinventering i Lilla Frösunda gårds park visar på förekomst av art-
skyddad citronfläckad kärrtrollslända. Eftersom en ny men större damm, med våt-
marksdel och höga biologiska värden, ska tillskapas i området och åtgärderna under 
byggtiden är tillfälliga bedöms att arten långsiktigt ges möjlighet att finnas kvar i 
området. Arbeten kan regleras till säsong och årstid då trollsländan inte är aktiv i 
området. Eftersom frågan hanterats enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, samt att arten ej 
bedöms påverkas negativt av åtgärderna i parken, bedöms risk för betydande miljö-
påverkan inte föreligga med anledning av förekomsten av dessa rödlistade sländor.  
 
Länsstyrelsen har (2022-01-24) beslutat om försiktighetsmått vid ombyggnad av 
dagvattendammen i Lilla Frösunda gårds park för funktion som skyfallsmagasin: 

• Ombyggnaden ska utföras i enlighet med i bilagan beskrivna etapper (1 – 3) 
• Utförandet av ombyggnaden ska säkerställa att citronfläckad kärrtrollslända 

kan fortleva i/vid dammen under hela arbetet. 
• En uppföljning av den nya dammiljöns funktion för citronfläckad kärrtroll-

slända, inklusive förekomst av arten, ska ske mellan sex månader och ett år 
efter att det nu anmälda arbetet färdigställts och delges länsstyrelsen. 

 
Länsstyrelsen har bedömt att förbuden i artskyddsförordningen inte utlöses under 
förutsättning att åtgärderna, inklusive försiktighetsmått, utförs så som beskrivits. 
Någon prövning för dispens från artskyddet aktualiseras därmed inte. För att säker-
ställa att påverkan på citronfläckad kärrtrollslända minimeras och att förbuden i 
artskyddsförordningen inte utlöses, har länsstyrelsen förelagt att ombyggnaden ska 
utföras i huvudsak så som föreslagits i det samrådsunderlag som tagits fram. 

 
Skyfall 
Skyfallsfrågan bedöms vara väl utredd. Som ett led i detta har ambitiösa skyfallsåt-
gärder arbetats in i detaljplanen. Åtgärderna visar sammantaget på en långsiktigt god 
hantering av skyfallsvatten så att varken framkomlighet eller någon enskild eller 
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allmän byggnad etc. påverkas negativt av högt stående vatten. Aspekten bedöms ha 
hanterats på ett tillfredställande sätt så att risk för betydande miljöpåverkan har un-
danröjts. 
 
Geoteknisk stabilitet 
Geoteknikutredning visar sammanfattningsvis att det är små skillnader mellan nya 
och nuvarande marknivåer samt att inga naturliga slänter förekommer, vilket gör att 
risken för stabilitetsproblem såsom skred och ras anses vara mycket låg inom både 
Tygeln 1 och Tygeln 3. Även mot järnvägen (Ostkustbanan) är risken för stabilitets-
problem såsom skred och ras mycket låg på grund av små höjdskillnader mellan 
järnvägen och Tygeln 1 och 3. I och med denna bedömning bedöms inga allvarliga 
konsekvenser uppstå kopplat till ras och skred. 
 
Kulturmiljö 
Ett antikvariskt utlåtande bedömer att det är positivt att siktlinjerna mot gårdsbebyg-
gelsen bibehålls så att platsens kulturhistoriska sammanhang fortsatt är avläsbart. 
Det är även positivt att parken behåller sin nuvarande funktion samtidigt som den 
genom föreslagna åtgärder kan bli mer tillgänglig. Ambitionsnivån för utformningen 
bedöms vara hög och gestaltningen anknyter på flera sätt till platsens historia; se 
”Lilla Frösunda gårds park och Fröparken, program för skyfallsåtgärder” (Land-
skapslaget, 2021-10-01). Antikvarierna föreslår en rad åtgärder för att minimera 
negativ påverkan samt för att ytterligare stärka de kulturhistoriska värdena i parken. 

Tidigare ställningstaganden 

Regional utvecklingsplan 
Stockholms regionala utvecklingsplan, RUFS 2050, antogs 2018 av Region Stock-
holm. Solna stations-området pekas ut som en av fyra storregionala bytespunkter 
som syftar till att öka den storregionala tillgängligheten. RUFS har som strategisk 
inriktning att verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa 
kollektivtrafiklägena. Inriktningen stämmer väl överens med Solnas ÖP 2030. 

Översiktsplan 
Översiktsplan 2030 är antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och aktua-
litetsförklarad den 25 maj 2020. Översiktsplanen anger aktuellt planområde som 
plats för framtida blandad stadsbebyggelse och huvudsakligen arbetsplatser.  
 
Solna station beskrivs som den viktigaste kollektivtrafiknoden i kommunen och ska 
utvecklas med kommande tunnelbaneutbyggnad och ambition om framtida regional-
tågsstation. Arenastadens målpunkter ställer krav på trafik- och kollektivtrafiklös-
ningar som klarar de stora folkmängder som periodvis rör sig i området och på sam-
spelet med kringliggande stadsdelar. Cykelvägnätet ska förbättras och cykelparke-
ring vid viktiga kollektivtrafikknutpunkter behövs. Målbrons planerade förlängning 
till Ballongberget, öster om Kolonnvägen, beskrivs.  
 
Lilla Frösunda gård nordost om planområdet är i översiktsplanen utpekad som kul-
turhistoriskt värdefull byggnad. Lilla Frösunda gårds park är utpekad som stadsdels-
park. En av översiktsplanens övergripande strategier är att tillvarata och utveckla 
Solnas park-, natur- och kulturmiljöer.  
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Riksintressen 
Planområdet ligger inom riksintresse för luftfarten. Hinderytan till Bromma flygplats 
är konformad och höjdbegränsningen är ungefär +65 till +70 meter över nollplanet 
(Höjdsystem RH 2000) för planområdet. Detaljplanens angivna nockhöjder, som 
högst +58,0 meter, har goda marginaler till hinderytan. 
 
Följande riksintressen angränsar planområdet:  

• Järnvägen, en del av Ostkustbanan  
o med två kompletterande spår utmed västra delen av järnvägsområdet, 

enligt Trafikverkets riksintresseprecisering  
o med Solna station 

• Hagalunds bangård, en av Sveriges viktigaste bangårdar. Bland annat så sker 
underhållet av majoriteten av landets persontåg här. Bangårdens södra del 
ligger i höjd med planområdet. 

 
Vägreservat för E4-länken går över planområdet. Vägreservatet finns med i över-
siktsplanen, men är borttaget i aktualitetsförklaringen. Trafikverket har gjort bedöm-
ningen att med de trafikinvesteringar som nu förverkligas genom Norra Länken och 
Förbifart Stockholm är E4-länken inte längre motiverad och utgör inte längre ett 
riksintresse. 
 
Detaljplanen bedöms inte påverka något riksintresse negativt. 

Fördjupad översiktsplan  
En fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde antogs av kommunfullmäktige 
29 oktober 2007. I den framgår bland annat att planområdet och kvarteren kring 
Gårdsvägen ska omvandlas från renodlad industrikaraktär till stadsmässigt verksam-
hetsområde. En av de utpekade utmaningarna för platsen är att knyta området vid 
Gårdsvägen till omkringliggande stadsdelar.  
 
Gårdsvägen och Kolonnvägen pekas ut som huvudsakliga stråk/gång- och cykelvä-
gar. Fröparken lyfts fram som en stadsdelspark/närpark och området kring Lilla 
Frösunda gård pekas ut som strövområde/rekreationsområde. 
 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen och den fördjupade 
översiktsplanen. 

Detaljplaner 
Inom planområdet 
För största delen av aktuellt planområde gäller detaljplan för del av kv. Tygeln m.m. 
(P02/0912), lagakraftvunnen 2002-09-12 med en genomförandetid som nu gått ut.  
  
För en mindre del av aktuellt planområde, vid Målbron, gäller detaljplan för kv Nat-
ionalarenan mfl. (P09/6), lagakraftvunnen 14 oktober 2009 med genomförandetid 
som nu gått ut. På Tygeln 3 reglerar P09/6 gång- och cykelbro och järnvägstrafik.  
 
Där befintlig trappa ligger gäller detaljplan för del av Tygeln 3 (P13/3) som vann 
laga kraft 13 mars 2013 med genomförandetid som nu gått ut. P13/3 möjliggör en 
gång- och cykelbro. Markreglering för P13/3 och P09/6 inom Tygeln 3 har inte ge-
nomförts. 
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Lilla Frösunda gårds park ligger huvudsakligen på mark reglerad i detaljplan för 
kvarter Logfyrkanten m.fl. (P00/0614/1) som vann laga kraft 12 juli 2000 med ge-
nomförandetid som nu gått ut. Parken regleras som anlagd park med bestämmelsen 
q3 – parkmiljön ska bevaras och underhållas. 
 
Del av Lilla Frösunda gårds park ligger inom detaljplan Södra Kolonnvägen del I 
och kv Sadeln samt del av kv Fjorden och del av Råsundavägen m.m. (P85/1125). 
Marken regleras som gata och befintlig gång- och cykeltunnel under Kolonnvägen 
regleras med en egen planbestämmelse. 
 
Utom planområdet 
För att möjliggöra bebyggelsen utifrån risken för skador vid ett 100-årsregn redovi-
sas ett antal åtgärder utanför planområdet. Solna stad bedömer att föreslagna sky-
fallsåtgärder inte strider mot de berörda detaljplanerna. De hänsyn som åtgärderna 
behöver ta till gällande detaljplaner, utöver angivna plushöjder, beskrivs här.    

• Detaljplan (DP) för kv Ponnyn samt del av Tömmen m.fl. (0414), laga kraft 
1963. Skyfallsåtgärd föreslås i Fröparken inom mark reglerad som park-
mark.  

• DP för del av kv Stora Frösunda m.fl. (P14/4), laga kraft 2015. Genomfö-
randetid 15 år. 

o Wijnbladsparken. Skyfallsmagasin föreslås i parken som reglerats som 
anlagd park.  

o Mathildatorget. Regleras bl.a. med parkering under mark.  
Staden bedömer att även skyfallsmagasin kan rymmas under mark. 

o Lokalgator. Skyfallsrännor föreslås på lokalgator som inlopp till 
skyfallsmagasinen. Rännorna kommer inte att påverka trafikföringen. 
Områdena regleras som lokalgator. 

• DP för del av kv. Tygeln m.m. (P02/0912). Skyfallsmagasin under mark 
föreslås på kvartersmark i gränderna mellan Tömmen 1 och 2, mellan 
Tömmen 1 och Stigbygeln 2 samt mellan Stigbygeln 2 och Stigbygeln 3 (där 
den senare ”gränden” föreslås bli allmän plats med underjordiskt magasin i 
pågående detaljplan för del av kv. Stigbygeln m.m. (PLAN.2021.13)  

• DP kv Stigbygeln 2 (P05/0302), laga kraft 2005. Genomförandetid 5 år. 
Skyfallsmagasin under mark föreslås på kvartersmark i gränderna mellan 
Tömmen 1 och Stigbygeln 2 samt mellan Stigbygeln 2 och Stigbygeln 3. 
Planläggning pågår (detaljplan för del av kv. Stigbygeln m.m.) där 
skyfallsåtgärderna regleras, både på blivande kvartersmark och allmän plats. 

• DP Södra Kolonnvägen del I och kv Sadeln samt förslag till ändring av 
stadsplanen för del av kv Fjorden och del av Råsundavägen m.m. 
(P85/1125). Planerat fördröjningsmagasin i bergrum ligger under 
Kolonnvägen. Mark regleras som gata. Det befintliga bergrummet berörs i 
huvudsak av detaljplan P85/1125 men delvis även P05/0302.  

Tomtindelning 
Inom planområdet finns en tomtindelning på Tygeln 1 (0184K-0516/1950).   
Den del av tomtindelningen som ligger inom planområdet ska upphöra att gälla den 
dag som denna detaljplan vinner laga kraft. 

Miljöpolicy och strategi för stadens miljöarbete 
Miljöpolicy för Solna stad samt Strategi för Solna stads miljöarbete ska ligga till 
grund för både intern och extern verksamhet. De uppsatta målen ska så långt som 
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möjligt implementeras i plan- och byggprojekt. De övergripande målen för Solna 
stads miljöarbete är uppdelade i tre tematiska mål: 
 

• Hållbar stadsutveckling. Detta innebär bland annat att marken ska utnyttjas 
effektivt och goda kollektivtrafiklägen ska användas för bebyggelse. En tät 
stadsstruktur ska skapas med en blandning av bostäder, arbetsplatser och 
service. Planeringen ska främja kollektivt resande, gång- och cykeltrafik. 
 

• Effektiv resursanvändning. Resurser används effektivt, bland annat genom 
utbyggnad av kollektivtrafiken samt utveckling av kollektivtrafiknoder. Ett 
modernt gång- och cykelvägnät ska utvecklas med inriktningen att det ska 
vara möjligt att nå hela staden genom att gå eller cykla. Ökad användning av 
förnyelsebar energi, samt fjärrvärmeanslutning. 

 
• God livsmiljö för solnabornas hälsa och välbefinnande. Det ska vara nära till 

parker och andra gröna ytor. Staden ska arbeta för minskat buller samt för-
bättrad luft- och vattenkvalitet. Goda boendemiljöer ska skapas vid planering 
av nya bostäder.  

På väg mot ett hållbart Solna 
Solna Stads På väg mot ett hållbart Solna - Exploatörernas medverkan vid plane-
ring och byggande (september 2019) ska ligga till grund för både extern och intern 
verksamhet. De uppsatta målen ska så långt möjligt implementeras i plan- och 
byggprojekt. 
 
Ett gemensamt miljöprogram (rev. 2022-03-24) har tagits fram av exploatörerna 
Fabege och Skanska för denna detaljplan. Miljöprogrammet knyts till det exploate-
ringsavtal som godkänns i samband med detaljplanens antagande. 

Dagvattenstrategi  
Målen i Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad (antagen i december 
2017) ska så långt möjligt implementeras i denna detaljplan. Som styrmedel för en 
hållbar dagvattenhantering i detaljplaner nämns bland annat dagvattenutredningar 
med åtgärder. En skyfallsutredning och en dagvattenutredning har tagits fram för 
denna detaljplan. Skyfallsåtgärder inom planområdet säkerställs med planbestäm-
melser. Föreslagna skyfalls- och dagvattenåtgärder ska kopplas till kommande ex-
ploateringsavtal för att säkerställa genomförandet av dem. 

Grönplan  
Grönplan för Solna stad (aktualiserad av kommunstyrelsen i oktober 2020) är ett 
strategiskt planeringsunderlag med syfte att tillvarata och utveckla Solnas park-, 
natur- och kulturmiljöer.  
 
Ett urval av strategierna som beskrivs i grönplanen är:  
• Bevaka gröna värden vid exploatering  
• Planera så att alla solnabor har nära till park och natur  
• Möjliggör fördröjning och infiltration av dagvatten 
• Planera för mer grönska längs gator  
• Planera för att gynna pollinerande insekter 
• Utveckla vardagsstråk som underlättar promenader, joggning och annan rörelse 

-
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• Utveckla gaturummen för ett mer aktivt stadsliv 
• Planera för tillgänglighet 
 
Parken vid Lilla Frösunda gård är utpekad som stadsdelspark. Planområdet norr om 
Kolonnvägen är en del av stadsdelsparken. En stadsdelspark ska erbjuda olika upp-
levelser och aktiviteter samt ge plats för både rörelse och vila. Stadsdelsparken ska 
fungera som mötesplats, ge utrymme för lek, sällskapslek, picknick, motion samt 
erbjuda skönhetsupplevelser i form av grönska. 

Cykelplan  
Solna stads cykelplan antogs av kommunstyrelsen i maj 2016. I anslutning till plan-
området löper flera viktiga cykelstråk, både ett regionalt stråk (Sigtuna – innersta-
den) och ett huvudstråk (Frösundavik – Enköpingsvägen). Båda passerar planområ-
det på Kolonnvägen. Utmed Gårdsvägen löper ett kommunalt huvudcykelstråk. 
Stråket pekades ut i samband med kommunens cykelaktualiseringsprogram 2020. 

Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer 
Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer, godkänt av dåvarande 
stadsbyggnadsnämnden i januari 2008, ska fungera som standard vid utformning av 
allmän platsmark men även ge riktlinjer för utformning av kvartersmark.  
 
Ett projektspecifikt gestaltningsprogram har tagits fram för denna detaljplan. 
 

Bebyggelse: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Stads- och landskapsbild 

Platsens förutsättningar 
Inom fastigheten Tygeln 1 finns idag en bilförsäljningsanläggning och ett parke-
ringshus i två våningar ovan mark. Inom Tygeln 3 finns ett garage i fem våningar 
och en kontorsbyggnad. Ovanpå garaget finns en påbyggnad som idag används som 
showroom för kläder. Påbyggnaden är uppförd med tidsbegränsat bygglov och före-
slås få en ny användning, som fläktrum/tekniskt utrymme i aktuell detaljplan. Mål-
brons bropelare står på marken inom Tygeln 3, på bron går gång- och cykeltrafik. En 
befintlig tunnel finns under järnvägen mellan Tygeln 1 och pendeltågsplattformen. 
Den stängdes när den norra stationsentrén öppnade. En ramp ned till tunneln är över-
täckt och försedd med jalusier. Planområdet utgörs idag till största del av hårdgjorda 
ytor. Marken vid Tygeln 1 sluttar svagt norrut till den lägsta punkten i fastighets-
gräns mot Tygeln 3 (+3,8 meter över nollplanet). Därifrån stiger marken med plan-
områdets högsta punkt vid korsningen Gårdsvägen/Kolonnvägen (cirka +7,8 meter).  
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Gårdsvägen, gatuvy från söder med befintlig bebyggelse på fastigheterna Tygeln 1 och 3 till vänster i 
bild. (Bild från Google, bildinsamling mars 2019).  
 
Planområdet i Lilla Frösunda gårds park är idag en öppen gräsklädd yta med en ned-
sänkt dagvattendamm (plushöjd cirka +7 meter) mitt i. Några enstaka träd finns 
främst mot Gustav III:s boulevard. Flera gång- och cykelvägar korsar parken och 
leder ned i tunneln under Kolonnvägen (drygt +5 meter). Direkt norr om planområ-
det ligger en allé som tillhör Lilla Frösunda gård (cirka +8 meter). Marken är som 
högst mot Gustav III:s boulevard (drygt +11 meter). 

Planerad bebyggelse 
Detaljplanen möjliggör totalt två nya kontorsbyggnader inom fastigheterna Tygeln 1 
och Tygeln 3. Den södra byggnaden, inom Tygeln 1, förhåller sig till den skala som 
introducerats med den nybyggda kontorsbyggnaden på intilliggande fastighet Tygeln 
2 (Solna United). Byggnadsskalan mot spåren är högre än mot Gårdsvägen. Tak-
fotshöjd mot Gårdsvägen (nockhöjd cirka +31 meter) är ungefär samma som på 
grannfastigheten Tygeln 2. Med föreslagen utformning ligger byggnadernas fasader 
i liv med varandra utmed Gårdsvägens västra sida. Volymerna längs Gårdsvägen 
trappar ned norrut vilket förstärker kontrasten till detaljplanens nordligaste byggnad 
som ett höghus eller landmärke invid Målbron, flankerande redan befintliga höghus i 
Arenastaden på västra sidan järnvägen. Gårdsvägens utformning bygger vidare på 
den struktur som Tygeln 2 har påbörjat. Bottenvåningen markeras med högre vå-
ningshöjd, större glaspartier och omsorgsfull materialbehandling. Den norra bygg-
naden, på Tygeln 3, avviker från flera av dessa gemensamma nämnare, eftersom den 
markerar Målbron och tar en mindre markyta i anspråk. Den nya bebyggelsen öster 
om järnvägen ska annars som helhet hålla en lägre skala jämfört med höghusen i 
Arenastaden väster om järnvägen. 
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Utsnitt av detaljplanens föreslagna bebyggelse på Tygeln 1, betraktad från andra sidan Gårdsvägen 
 
Ambitionen är att bottenvåningarnas utformning ska bjuda in allmänheten och bidra 
till ett attraktivt stadsliv och en trygg miljö. Det är önskvärt för områdets urbanitet 
och av trygghetsskäl att markera bottenvåningen med högre våningshöjd, större 
glaspartier och omsorgsfull materialbehandling. Därför anger plankartan att lokaler 
med utåtriktad verksamhet ska inrymmas i bottenvåning mot Gårdsvägen, Kolonn-
vägen, stationsgränd samt på och under Målbron samt att bottenvåning ska utformas 
med våningshöga glaspartier/skyltfönster. Planen anger inte exakt höjd, bröstnings-
höjd, procentandel glaspartier/tät sockel i dessa bottenvåningar, då exakt utformning 
lämpligen avgörs i bygglovskedet. Intrycket ska vara skyltfönsterliknande glaspar-
tier som upplevs våningshöga och som klart dominerar i bottenvåningarna i förhål-
lande till täta partier. Planbestämmelserna för bottenvåningarna är flera. f1 - mot 
GATA och stationsgränd ska lokaler för centrumändamål med utåtriktad verksamhet 
inrymmas i bottenvåningen gäller för Tygeln 1. f2 - centrumändamål med utåtriktad 
verksamhet ska inrymmas i bottenvåning mot GATA och mot GATA1, även under 
och över Målbron gäller för Tygeln 3:s norra byggnad. Båda de nya byggnaderna 
har f3 - Bottenvåning mot GATA, GATA1 och stationsgränd ska utformas med vå-
ningshöga transparenta glaspartier/skyltfönster. Med transparenta glaspartier avses 
genomskinliga glas som man kan se igenom och inte frostas eller på annat sätt sätts 
igen. Syftet är att öka tryggheten. Med utåtriktade verksamheter avses verksamheter 
som ofta har besökare och som med lokalens innehåll bidrar positivt till gatulivet 
olika tider på dygnet t.ex. butiker eller restauranger. Planerad bebyggelse bör und-
vika funktioner som hindrar utåtriktade bottenvåningar mot gator och ett led i det är 
E1 - Teknisk anläggning, elnätsstation, får inrymmas i bottenvåning med dörrar mot 
järnväg, ej mot GATA. Kulvert för elledningar får inrymmas i bottenvåning mot 
GATA. Ett annat exempel på funktion som bör undvikas där f1 och f2 regleras är 
soprum. 
 
Båda fastigheterna har av gestaltningsskäl bestämmelser som reglerar placering av 
takterrassers räcken och teknikdelar på tak, och de är f4, f5 och f7. f4 - Utöver angi-
ven nockhöjd får teknikdelar uppföras med en maximal höjd på 1,5 meter, totalt om-
fattande 100 kvadratmeter inom egenskapsområdet och med avstånd på minst 3,5 
meter från takfot och f5 – Utöver angiven högsta nockhöjd tillåts räcken med max-
höjd på 1,2 meter och avstånd på minst 1,5 meter från takfot. f7 - Utöver angiven 
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nockhöjd får teknikdelar uppföras med en maximal höjd på 1,0 meter, totalt omfat-
tande 20 kvadratmeter inom egenskapsområdet. Syftet med regleringarna är att 
minska synligheten från gatunivå eller att teknikdelarna upplevs som ytterligare ett 
våningsplan. I gestaltningsprogrammet illustreras dessa ambitioner. 

Tygeln 1  

 
Föreslagen bebyggelse på Tygeln 1, betraktad österifrån (Dalvägen) på andra sidan järnvägen 
 
Den nya byggnaden på Tygeln 1 är högre mot spårområdet än mot Gårdsvägen och 
förhåller sig till Tygeln 2:s (Solna Uniteds) nivåer och skala. Befintlig byggnad rivs 
och den nya byggnaden delas i två huskroppar med en gemensam huvudentré, loka-
liserad i anslutning till ett överglasat atrium inomhus. Huskropparna bryts ned i 
tänkta kvarter där olika volymer griper in i varandra. Varje volym får en fasad i tegel 
som skiljer sig i kulör mot sin granne. Tanken är att skillnaderna för de olika fasad-
planen är nyanser i ett överordnat tema där helhetsintrycket av byggnaden är domi-
nerande. Gatuplanet har också en variation med enkel- och dubbelhöga sockelvå-
ningsmotiv i olika delar av byggnaden. Här återfinns skilda tegelförband och kulörer 
som ger en variation i närmiljön. Stora glaspartier ger möjligheten för verksamhet-
erna att skapa skyltfönster och öppenhet mot gatumiljön vilket ger en tryggare och 
trevligare gatumiljö. Byggnaden är genom sina material och sitt utförande tänkt att 
signalera tidlöshet. Byggnaden förses med takterrasser. 
 
Kvarteret Tygeln 1 öppnar sig mot såväl Gårdsvägen som mot gränderna med sina 
entréer till utåtriktade verksamheter. Byggnadens överglasade inomhusstråk bildar i 
entréplanet en utåtriktad och kommersiell funktion som riktar sig både till hyresgäs-
ter och allmänhet, med t.ex. restauranger, konferenslokaler, mindre butiker. För att 
understryka dess offentliga karaktär har gatuplanet en mer generös rumshöjd än öv-
riga plan. Mot Gårdsvägen och kvartersgatan mot Tygeln 2 finns sekundära, upp-
lysta kontorsentréer.  
 
Tygeln 1:s bruttoarea regleras med bestämmelsen: största totala bruttoarea ovan 
mark för användningsområdena C(P2) och C(P2)E4 är 44 000 kvadratmeter. De 
högsta byggnadsdelarnas nockhöjd är ungefär samma som på Tygeln 2 (+46,35 me-
ter för högsta våningsplanet och +50,0 meter för hisstopparna). Under mark planeras 
två till tre våningar med garage och det regleras med (P2) – Parkering för bilar får 
endast finnas under mark. 
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Föreslagen bebyggelse på Tygeln 1, vars huvudentré mot Gårdsvägen leder in mot en ljusgård 

Stationsbyggnad 
På Tygeln 1 intill järnvägen möjliggör detaljplanen en ny stationsbyggnad, vilket 
skulle ge en tredje stationsentré till pendeltågsstationen och avlasta befintliga stat-
ionsentréer. Stationsbyggnaden är inte beslutad. Behovet av entrén kommer att fort-
sätta utredas efter detaljplanens antagande. Byggnaden föreslås placeras över tun-
nelmynningen till befintlig gångtunnel, så att denna ligger inomhus. Resenärer når 
stationsentrén via stationsgränden mellan Tygeln 1 och Tygeln 3. Stationsentrén kan 
nås av resenärer via stationsgränden mellan Tygeln 1 och Tygeln 3, vilken vid upp-
förande av entrén förses med ett servitut för gångtrafik. Från tunneln till plattformen 
föreslås en ny trappa och hiss. Stationsbyggnaden föreslås även kunna inrymma re-
senärsservice, såsom en kiosk. Se även avsnitt Kollektivtrafik. 
Stationen regleras i plankartan med T1 – stationsentré med stationsbyggnad, nock-
höjd +10,0 över angivet nollplan och m2, som reglerar bl.a. färdigt golv-höjd på 
+4,60 meter i norr (i förhållande till en modellerad översvämningsnivå på +4,39 
meter vid dimensionerande skyfall, justerad nivå med hänsyn till det i södra delen 
av Tygeln 3 i plankartan undantagna befintliga kontorshuset, som jämfört med tidi-
gare tänkt kontorsvolym saknar fördröjningskapacitet på taket).  
 
Eftersom en högre översvämningsnivå riskerar att stå emot fasaden i stationsbygg-
nadens södra del, potentiellt med en vattennivå över golvnivån vid dimensionerande 
skyfall, så finns planbestämmelsen m5 som bland annat reglerar tät fasad. Gränden 
ligger på kvartersmark och kommer vid ett uppförande av stationsbyggnaden regle-
ras med servitut för gc-trafik. Se även avsnittet Resultat skyfallsmodellering – nu-
läge samt med skyfallsåtgärder. 
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Preliminär gestaltningsidé för en möjlig mittentré till Solna station, vid den plats där en gångtunnel 
ligger under järnvägsspåren idag. Stationsentrén är ej beslutad. Behovet av den ska utredas vidare. 

Tygeln 3 
Inom fastigheten Tygeln 3 möjliggörs en högre byggnad på norra delen av fastighet-
en. Befintlig garageramp glasas in i bottenvåningen mot trottoaren på södra delen av 
fastigheten. Det norra höghuset utgör totalt cirka 8 600 kvm BTA ovan mark. Det 
befintliga parkeringshuset bevaras och utvecklas för att bättre anpassas till den nya 
bebyggelsen. Karaktäristiskt för höghuset är i föreliggande förslag fasadernas fros-
tade glaslameller med bakomliggande stora glaspartier. Ett högre hus som detta stäl-
ler särskilt stora krav på fasadutformning och högkvalitativa material som fungerar 
och kommunicerar på både nära, medellångt och långt avstånd. Ett annat karaktärs-
drag, som främst ses i gatumiljön på nära håll, är utkragningar från höghusets sock-
el. Dessa regleras över allmän platsmark med till exempel (C2) –Centrumändamål 
får finnas mellan +14,5 och +58,0 meter över angivet nollplan. 
 
Den norra byggnaden framträder som en vertikal, strykjärnsformad monolit vid 
Målbrons östra brofäste och skapar ett väl synligt landmärke i stadsbilden. Byggna-
den blir en viktig blickpunkt i flera gatuperspektiv sett från bland annat Gårdsvägen 
och Kolonnvägen och bidrar till orienterbarheten till Solna stations norra entré. I 
gaturummet öppnas byggnadens bottenvåning upp och skapar lämpliga lägen för 
lokaler mot både Gårdsvägen och Kolonnvägen.  
 
Byggnaden har ett relativt litet fotavtryck och okonventionell geometri som skapar 
en smal gavelfasad mot norr och uppbruten fasad mot öster. Fasaderna är i det aktu-
ella arkitektförslaget transparenta och återhållsamt gestaltade med höga fönsterband 
bakom ett raster av lameller. En tanke med fasaderna är att byggnaden ska reflektera 
himlen, med gradvis ökande speglingseffekt högre upp på fasaden. Den föreslagna 
fasadutformningen med vita glaslameller ska understryka byggnadens unika plan-
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form och vertikalitet. Lamellerna fungerar också som en integrerad form av solav-
skärmning. 
 
Från Målbron leder en 3,6 meter bred trappa (innermått) ned mot korsningen Gårds-
vägen/Kolonnvägen längs med byggnadens fasad. Trappan ersätter en befintlig tem-
porär trappa. Trappan gestaltas som en del av den öppna bottenvåningen som möter 
gatan på ett stadsmässigt sätt. Trappan regleras med x1 – markreservat för allmän-
nyttig gång- och cykeltrafik till en frihöjd av 4 meter. Frihöjden är minst 4 meter på 
Målbron och ökar när trappan närmar sig Kolonnvägens nivå, eftersom undersidan 
av utkragningen över trappan ska möta undersidan av utkragningen inom området 
(C2), som är +14,5 meter. Utmed trappan inom kvartersmark står pelare. De är 600 
millimeter i diameter, utom den sydligaste som är 1000 millimeter i diameter för att 
bland annat klara påkörning. 
 

Föreslagen trappa, integrerad i höghuset, mellan Kolonnvägen/Gårdsvägen och Målbron 
 
Under trappan ligger en lokal med stora fönster i tre väderstreck, dels mot platsen 
under Målbron, dels mot järnvägen och dels mot Kolonnvägen. Lokalen kan in-
rymma utåtriktad verksamhet med bemanning stora delar av dygnet, t.ex. gym, i 
syfte att öka tryggheten på platsen under Målbron. Utöver regleringarna av botten-
våningar f2, f3, f4, så finns även planbestämmelsen f6 – våningshöga transparenta 
glaspartier/skyltfönster ska finnas mot järnväg i nivå under Målbron, som syftar till 
att öka tryggheten på platsen under Målbron. Transparenta glaspartier regleras för att 
undvika t.ex. frostat glas (se även f4) och beskrivning av våningshöga glaspartier 
beskrivs utförligare under avsnittet Planerad bebyggelse. 

Undantagande / bevarande av befintligt kontorshus 
Fastighetsägaren Fabege har inför planens godkännande och antagande framfört 
önskemålet att behålla sitt befintliga kontorshus i södra delen av Tygeln 3. Den be-
fintliga kontorsbyggrätten i gällande plan undantas därför ur denna detaljplan. 
 
Den utbuktande garagerampen inom Tygeln 3 kan också bibehållas men, i stället för 
att vara öppen undertill som idag, förses med en glasad fasad i rampens fasadliv i 
bottenvåning mot trottoar. Infarten till det nedre garageplanet ska stängas för biltra-
fik. Bottenvåningen under garagerampen kan nyttjas till cykelparkering och cykel-
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verkstad, eller till centrumändamål om tillräcklig takhöjd kan erhållas i utrymmet 
under rampen. 

Tygeln 3, fasader mot Gårdsvägen. Till vänster bevarat kontorshus, i mitten (brun) garageramp som 
ska glasas in nedtill mot trottoaren, till höger det nya höghuset med trappa upp till Målbron 
 
Den befintliga garagebyggnaden behålls men kan enligt planen, liksom tidigare fö-
reslagits, förlängas marginellt söderut. På så sätt kan exempelvis inrymmas förråd 
eller cykelparkering. Den befintliga påbyggnaden högst upp kvarstår men får en 
annan användning. Den kommer att inrymma teknik som försörjer den nya kontors-
byggnaden. Norra fasaden är sluten och förses med ett belyst konstverk, en mural-
målning, mot platsen under Målbron. Garagets in- och utfart får samma placering 
som idag (infarten till det nedre planet stängs) mellan den norra (nya) och södra (be-
fintliga) byggnaden. Ovan garageinfarten möjliggör detaljplanen en mindre utbygg-
nad mot Gårdsvägen, som en länk mellan den gamla och den nya byggnaden.  

Platsen under och norr om Målbron  
Platsen under Målbron och en del av platsen norr om Målbron ligger inom fastighet-
en Tygeln 3 och är en del av planområdet. Platsen är ett litet hårdgjort markområde 
mellan järnvägen och Kolonnvägen. Där finns en hiss mellan Målbron och Kolonn-
vägen, ett sophus med tidsbegränsat bygglov och en instängslad elnätsstation. Sop-
huset och elnätstationen försörjer pendeltågsstationens stationsbyggnad. Det finns en 
handikapparkering till stationen och cykelparkering utmed Kolonnvägen. Platsen 
fungerar även som genomfart till några markparkeringsplatser söder om. Flera mark-
lagda ledningar finns på platsen.  
 
Planförslaget innebär att Målbron och marken norr om Målbron görs om till allmän 
platsmark. Platsen upprustas i syfte att med enkla medel göra den snyggare och 
tryggare. Det sker med plantering av träd och grönska, belysning bland annat under 
bron, konstinstallation på det intilliggande parkeringshusets fasad och cykelparke-
ring till pendeltågsresenärer. En tillgänglig ramp mellan gångbana och hiss anläggs. 
Sophuset tas bort och handikapparkeringen flyttas till annan plats. Elnätsstationens 
placering justeras något för att driftfordon till Solna vatten ska kunna passera. Elstat-
ionens nya inhägnad utformas med omsorg och ges en väl formgiven, genomsiktlig 
inhängnad. Den utformas, precis som övriga förändringar på platsen, för att mini-
mera risken för vandalism så som klotter.  
 
Platsen omfattas av bl.a. planbestämmelsen Utomhusytor inom 25 meter från Ost-
kustbanan ska utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse.. Mål-
bron regleras med GATA1 – GATA under gång- och cykeltrafik på bro och marken 
norr om regleras som GATA – gata. Några av ledningarna läggs om och de som är 
kvar behöver vara lättåtkomliga för drift och får inte blockeras av till exempel en 

+58.0 
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parkerad cykel eller bil (se bestämmelse n2). Bestämmelserna u – markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar och [prickmark] – marken får inte förses 
med byggnad reglerar också de delar som ligger på kvartersmark. Det finns planer 
för stombusstrafik på Kolonnvägen och utformningen av platsen behöver möjliggöra 
busshållplats. Tänkt utformning redovisas närmare i gestaltningsprogrammet.  

Lilla Frösunda gårds park 
En anläggning för fördröjning av skyfallsvatten vid 100-årsregn ska anläggas i par-
ken. I detta avsnitt beskrivs gestaltningen av den nya parken och parkens planregle-
ringar. I skyfallsavsnittet beskrivs de skyfallsrelaterade delarna av parken.  
 
Ett syfte med gestaltningen är att skapa en tydligare rumslighet med mer definierade 
siktlinjer. En vall byggs upp i norra delen av parken. Parkens centrala del sänks ned 
och ramas in av en mjukt sluttande topografi och trädplanteringar. På så sätt skärmas 
parken av från omgivningsbuller vilket tillför mer rofyllda kvaliteter på platsen. En 
tydligare inramning och tydligare kopplingar till angränsande parkrum, stadsrum 
och stråk gör att parken blir bättre integrerad i närmiljön och ökar möjligheten att 
göra södra delen av parken till en mer självklar vistelseplats. Utformningen värnar 
om de historiska värden som utgörs av bland annat handelsträdgårdshistoria, herr-
gårdens historia och militärhistoria i form av luftballonger för spaning som sändes 
upp från platsen. Den yttre gröna inramningen utgörs av en jordvall med nyplan-
terade träd, bryn och undervegetation. Parken tillförs nya funktioner som odling, 
lekplats, platsbildning i form av trädäck med sittplats vid bäck, gångvägsnät med 
bland annat en parkslinga och ett trädtorg med utblick över parken. Höjdskillnaden 
mellan den framtida dagvattendammens yta och vallkrönet är ungefär 3,5 meter. 
 

 

lilla Frösunda Gärd 

PUOUS(N 

SKALA 1 :800 (A3} 
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Föreslagen utformning av Lilla Frösunda gårds park rymmer en skålad yta som fungerar som 
skyfallsdamm och en parkmiljö med många nya kvaliteter. 
 

 
Sektioner skyfallsmagasin vid Lilla Frösunda gårds park 
 
Parken regleras som PARK – park och anläggning för fördröjning – anläggning 
för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym av minst 8 500 kubikmeter. 
En skyddsbestämmelse q-skydd – parkmiljön ska bevaras och underhållas syftar till 
att bevara kulturmiljön i parken, se avsnitt kulturmiljö.  
 
Gång- och cykeltunneln under Kolonnvägen intill parken och fastigheten Stigbygeln 
6 kommer att stängas. Tunneln kommer i stället att användas som skyfallsmagasin. 
Genom att låta planbestämmelsen GATA – gata ersätta planbestämmelsen i gäl-
lande detaljplan, som anger gc-tunnel, möjliggörs detta. Gång- och cykeltrafik 
kommer i stället att ledas i plan över Kolonnvägen, samt via Målbrons förlängning. 

Solljus 
Solstudier har tagits fram för Tygeln 1 och 3 (ej reviderade efter granskning, varför 
skuggningseffekten är något överskattad i studien, där en högre byggnad än den som 
nu avses sparas i samråd och granskning föreslogs inom Tygeln 3, en byggnad som 
inför antagande utgått). Solstudier för vårdagjämning visar att planerade byggnader 
skuggar kontorsbyggnaderna på östra sidan om Gårdsvägen. Tygeln 3:s norra hög-
hus bildar stundvis skugga på de byggnader som ännu inte är byggda på kvarteret 
Ballongberget. Mitt på dagen lyser solen på den smala delen av den norra byggna-
den och dess skugga sveper dagtid därför snabbt förbi och orsakar kort tillfällig 
skugga. Sen eftermiddag och kväll skuggas närmaste byggnad på Ballongberget av 
den bredare delen av Tygeln 3. Skuggningen bedöms dock inte medföra någon bety-
dande olägenhet för omgivande fastigheter, utan ryms inom vad som kan förväntas i 
denna typ av stadsmiljö i bästa kollektivtrafikläge. Se bilaga PM Solstudier. 

Kulturmiljö 
Ett antikvariskt utlåtande har tagits fram för Lilla Frösunda gårds park (AIX 2021-
06-09, rev 2021-07-06). Utlåtandet har bedömt föreslagen utformnings påverkan på 
parkens och herrgårdsmiljöns kulturhistoriska värden. Parkområdet som utretts i 
utlåtandet är parkmiljön sydväst om herrgårdsbyggnaden. 
 
Parken är reglerad i den tidigare detaljplanen med en bestämmelse q3 – parkmiljön 
skall bevaras och underhållas. Även herrgårdsbyggnaderna och övrig omgivande 
parkmark är skyddad i gällande plan. 
 

C 
Sektion B-B skala 1:800 

Llla Frösundaglrd 

~ hit~ .. ~ 
Sektion A-A skala l :800 
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Parken har haft flera olika utformningar sedan Lilla Frösunda herrgård uppfördes på 
1700-talet. Platsen har förändrats i takt med områdets olika användningsområden: 
ängsmark/betesmark i ett ålderdomligt herrgårdslandskap, fälttelegrafpark i det mili-
tära övningsområdet och en offentlig landskapspark i ett modernt bostadsområde. 
Befintlig park anlades på 00-talet och har därmed inte särskilt lång historisk kontinu-
itet. Däremot har markytan en lång historisk kontinuitet som en öppen grön yta i 
anslutning till herrgårdsanläggningen. De identifierade värdena kan kopplas till den 
idag öppna, organiska karaktären som anknyter till platsens äldre historia och som 
möjliggör siktlinjer mot gårdsbebyggelsen från gatan. Dammen har ett kulturhisto-
riskt värde som rest från den park som anlades under 1940-talet då militären höll till 
i området. Ytterligare en värdefull struktur är askallén (sannolikt från 1800-talet) 
framför gårdsbebyggelsen. Allén utanför planområdet är skyddad som biotop-
skyddsområde och misteln i en poppel är fridlyst enligt artskyddsförordningen. 
 
Parken utgör en mycket viktig del av trädgårdarna och grönytorna runt Lilla 
Frösunda och det är av stor vikt att markytan bibehåller sin funktion som park. Det 
kulturhistoriska värdet för parkens befintliga utformning är emellertid begränsat 
varför föreslagna åtgärder i huvudsak inte bedöms som problematiska ur kulturmil-
jösynpunkt. Parkmarken direkt öster och väster om gårdsbebyggelsen, med upp-
vuxna träd, är inte undersökt inom ramen för denna utredning men dessa delar har en 
stark koppling till det äldre herrgårdslandskapet och bedöms därför som känsliga för 
förändringar. Det är olämpligt att anlägga gångstråk i dessa delar eftersom den väl-
bevarade strukturen då går förlorad. Även lekytor i den nordöstra delen bedöms som 
olämpligt av samma anledning. Den låga häcken mellan gångstråket och parkytan 
kan sannolikt tas bort eftersom den troligen har tillkommit senare men detta behöver 
utredas ytterligare. Det är positivt att siktlinjerna mot gårdsbebyggelsen behålls så 
att platsens kulturhistoriska sammanhang fortsatt är avläsbart. Det är även positivt 
att parken bibehåller sin nuvarande funktion samtidigt som den genom föreslagna 
åtgärder kan bli mer tillgänglig. Ambitionsnivån för utformningen är hög och ge-
staltningen anknyter på flera sätt till platsens historia.  
 
Gällande detaljplan har bestämmelsen q3 – parkmiljön ska bevaras och underhållas. 
Utlåtandet drar slutsatsen att funktionen som park/öppen grön yta samt vissa (tidi-
gare nämnda) strukturer är det som är värdebärande och därmed bör bevaras och 
underhållas. Gällande förslag tar i hög utsträckning hänsyn till de utpekade värdena. 
Förutsatt att de hårdgjorda ytorna minimeras, att gångstråk och lekytor undviks i 
känsliga områden samt att siktlinjerna mot herrgårdsbebyggelsen bibehålls, bedöms 
inga kulturhistoriska värden påverkas negativt. 
 
Solna stad bedömer att parkens nya utformning, som beskrivs i gestaltningspro-
grammet, i stor utsträckning har beaktat det antikvariska utlåtandet och möjliggör 
därmed både en skyfallsanläggning om minst 8 500 m3 och en attraktiv park som tar 
hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Plankartan reglerar q-skydd – parkmiljön 
ska bevaras och underhållas och avser att skydda de kulturhistoriska värden som 
utlåtandet har identifierat och som nämns ovan.  

Kommersiell service 
Planområdet ligger på gångavstånd till Arenastaden som omges av service bland 
annat i form av gallerian Westfield Mall of Scandinavia. Inom planområdet möjlig-
görs en blandning av kommersiell service att rymmas i framförallt bottenvåningarna. 
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Tillgänglighet 
Planområdets läge vid Solna station med ett väl utbyggt väg-, gång- och cykelvägnät 
gör det mycket lättillgängligt för resenärer oavsett trafikslag. Planförslaget medger 
en ny, tredje stationsentré som ytterligare skulle förstärka tillgängligheten till plan-
området om den uppförs. Stationsentrén skulle även förstärka tillgängligheten till 
stationen och bidra till att fördela trafikanterna längs hela plattformen. Stations-
byggnaden och förbindelsen till plattformen kan nås via både trappor och hissar.  
 
Förbindelserna mellan Målbron och Gårdsvägen kvarstår med befintlig hiss och med 
en ny trappa i ungefär samma läge som befintlig trappa. Detaljplanen för bostäder 
med mera på Ballongberget, som vann laga kraft 2019, innebär att Målbron kommer 
att förlängas över Kolonnvägen, vilket ger en god koppling till norra stationsentrén.  
 
De nya kontorsbyggnaderna ska uppfylla krav på tillgänglighet enligt gällande lag-
stiftning. Förutsättningar för detta ges i detaljplanen. Frågan hanteras vidare i bygg-
lovsprövningen. 
 
Skyfallsanläggningen i Lilla Frösunda gårds park har utformats för att fortsätta vara 
en attraktiv del av stadsdelsparken med tillgänglighet som uppfyller lagkraven.   

Trygghet  
Idag består planområdet vid Tygeln 1 och 3 av parkeringshus och kontor lokaliserat 
i ett arbetsplatsområde som huvudsakligen är befolkat vardagar dagtid. Till området 
under Målbron når inte fullt dagsljus, det ligger lägre än Kolonnvägen och angränsar 
till den bullriga järnvägen.  
 
Att skapa en trygg och väl upplyst miljö är viktigt. Detaljplanen möjliggör lokaler i 
bottenvåningarna med utåtriktade verksamheter, vilka kan bidra till en tryggare 
stadsmiljö genom att gatorna befolkas även under kvällstid. Behovet är särskilt vik-
tigt utmed de stråk som leder till pendeltågsentréerna, i gränden mellan Tygeln 1 och 
3 (vid den tredje stationsentréns uppförande) och trappan mellan Målbron och Ko-
lonnvägen. Inom projektet föreslås upprustning av platsen under och norr om Mål-
bron, vilket kommer att bidra till en tryggare plats.  
 
Med den utveckling som pågår och planeras kring Solna station och Stora Frösunda 
ges förutsättningar för ett tilltagande flöde av människor vilket gör att känslan av 
trygghet ökar. 
 

Natur/miljö: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram (Golder, 2021-10-15) i syfte att utreda behov 
av dagvattenåtgärder för fördröjning och rening för kvarteren Tygeln 1 och 3. Ett 
PM som beskriver eventuella effekter av undantagandet av befintligt hus inom Ty-
geln 2 har tagits fram inför antagande (Structor, 2022-05-19). 

Förutsättningar 
Solna stads dagvattenstrategi anger bland annat att 20 mm nederbörd som faller 
inom området ska fördröjas och renas, att klimatfaktor 1,25 ska användas vid fram-
tidsscenarier och att dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark. Solna stads gene-
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rella krav, vid ny- och ombyggnad, om renande fördröjningen av 20 mm nederbörd 
har beräknats ta om hand 90 % av årsnederbörden, vilket har bedömts ge en från 
recipientsynpunkt tillfredsställande reningsgrad och en betydande minskning av den 
årliga belastningen till respektive vattenförekomst.  
 
Dagvatten rinner via dagvattenledningsnät till den kulverterade delen av Råstaån, 
vidare genom den öppna delen av Råstaån i Fröfjärdsparken, och slutligen ut i reci-
pienten Brunnsviken. Brunnsviken har enligt den senaste statusklassningen av mil-
jökvalitetsnormer (VISS) otillfredsställande ekologisk status. Bedömningen har 
gjorts utifrån den situation av övergödning och förekomst av miljögifter som råder i 
Brunnsviken, vilket visar sig genom främst stor förekomst av växtplankton och höga 
koppar- och zinkhalter. Den kemiska statusen är inte god med avseende på bland 
annat PBDE, PFOS, bly, kadmium, antracen och tributyltenn. Den ekologiska och 
kemiska ytvattenstatusen ska vara god år 2027. 
 
Marken runt Gårdsvägen är till stora delar hårdgjord och dagvattnet leds idag direkt 
till dagvattennätet utan fördröjning. Gårdsvägen har en lågpunkt mellan Tygeln 1 
och 3 där det tidigare har varit översvämningsproblem. Därför byggdes 2015 en ny 
pumpstation för dag- och spillvatten vid nordöstra hörnet av fastigheten Stigbygeln 
5. Lilla Frösunda gårds park utgörs av genomsläpplig mark som till största delen är 
beväxt. Den nederbörd som inte direkt infiltrerar avleds till en dagvattendamm inom 
parken, via markavrinning. Till dagvattendammen avrinner även vissa hårdgjorda 
ytor inom Frösunda. Dagvattendammens utloppsledning ansluter troligtvis till en 
servis norr om dammen.  

Fördröjning och rening 
Som dagvattenåtgärder föreslås gröna tak, växtbäddar med biokol på kvartersmark 
och allmän platsmark samt ett gräsklätt krossdike mellan garage och järnväg på Ty-
geln 3. Gröna tak planeras på 35 % av taken på Tygeln 3 och 45 % på Tygeln 1 samt 
på stationsbyggnaden.  
 
Dimensionerande flöden minskar med planförslagets dagvattenåtgärder i jämförelse 
med befintliga förhållanden och nollalternativ. Flödesminskningen för 10-årsflöde 
beräknas till 54%.  
 
Beräkningar visar att föreslagen dagvattenhantering ger en väsentligt minskad för-
oreningshalt och föroreningsmängd. Halterna minskar med 44 % för kväve och mel-
lan 64–90 % för övriga beräknade ämnen. Mängderna minskar i planförslaget jäm-
fört med nollalternativet med följande: fosfor 1378 g/år, kväve 8119 g/år, koppar 
170 g/år och zink 955 g/år. 
 
Detaljplanens genomförande leder därmed till en minskad belastning till vattenföre-
komsten Brunnsviken och förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
Brunnsviken med avseende på tillrinningen från planområdet bedöms som mycket 
goda med föreslagen dagvattenhantering.   
 
Växtbäddar ska vara nedsänkta. Som försiktighetsåtgärd ska grundvattenpåverkan 
från fyllnadsmaterial bedömas med laktest och utifrån resultatet bedömas om växt-
bädd ska anläggas med öppen eller tät botten.  
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Anläggande av skyfallsdamm och ny dagvattendamm i Lilla Frösunda gårds park 
ger ingen försämring av dagvattenreningen. Markanvändning och reningsfunktion 
bibehålls. Den större nya dagvattendammen fördröjer och renar bättre. Skyfallsma-
gasinen under mark ska endast ta in vatten vid större skyfall och påverkar inte nor-
mal dagvattenfördröjning. 
 
För att begränsa planområdets påverkan på recipienten är det viktigt att dagvattnet 
omhändertas enligt föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen. Genomförandet av 
föreslagna dagvattenåtgärder säkerställs genom att dagvattenutredningen knyts till 
exploateringsavtalet. 
 
Ett PM (Structor, 2022-05-19) har tagits fram inför antagande, där effekterna av den 
undantagna delen av planområdet (för befintlig byggrätt för befintligt hus i södra 
delen av Tygeln 3). Där konstateras följande: 
 
• Byggnaden inom Tygeln 3 som nu behålls behåller sin befintliga detaljplan. 
• Dagvatten från takytorna på den byggnad som behålls kommer avledas och hante-
ras i befintligt dagvattensystem. Detta innebär ingen påverkan på MKN eftersom 
både markanvändning och dagvattenbildning kommer vara desamma som idag. 
• Dagvattenhanteringen inom detaljplanen för Tygeln 1 och 3 utförs i enlighet med 
dagvattenutredningen och uppfyller därmed också Solna stads dagvattenstrategi och 
riktlinjer för dagvattenhantering. Samtliga ytor inom detaljplanen kommer kunna 
hanteras enligt förslagen. Att den byggnad som bevaras lyfts ut ur detaljplanen 
påverkar inte dagvattenhanteringen för några andra ytor. 
• Genomförandet av detaljplanen för Tygeln 1 och 3 kommer inte försvåra recipien-
tens möjligheter att uppnå MKN. Eftersom dagvattenhanteringen utformas i enlighet 
med stadens riktlinjer, där dagvatten från samtliga ytor inom detaljplaneområdet 
genomgår rening, kommer möjligheterna att uppnå MKN att förbättras i och med 
detaljplanens genomförande. 
• Den byggnad som behålls bedöms inte riskera att ta skada vid skyfall, då den har 
en färdigt golv-nivå som ligger högre än den modellerade högsta vattennivån i låg-
punkten längs Gårdsvägen (modellerad efter föreslagna skyfallsåtgärder). 

Geotekniska förhållanden  
En geoteknisk utredning har tagits fram för Tygeln 1, Tygeln 3 och Lilla Frösunda 
gårds park. (ELU Konsult, 2021-05-28) och även Markteknisk undersökningsrapport 
(MUR) och ritningar.  
 
Planområdets lägsta punkt finns ungefär vid fastighetsgränsen mellan Tygeln 1 och 
3 där marknivån är cirka +3,8 meter. Marken sluttar uppåt åt båda håll med mark-
nivå +7,8 meter vid korsningen Gårdsvägen/Kolonnvägen och +6,1 meter i södra 
planområdet. Högsta uppmätta grundvattennivå (mätperiod 2017–2019) är +3,4 me-
ter. Lilla Frösunda gårds park har en marknivå på ca +11 meter i sydöst och sluttar 
ned mot befintlig damm i norr på nivå +7,5 meter över angivet nollplan. 
 
Jordprofilen består av fyllning överst som överlagrar lera på friktionsjord på berg. 
På Tygeln 1 och 3 är den odränerade skjuvhållfastheten mycket låg. Där pågår det 
marksättningar till följd av uppfyllnader och/eller grundvattensänkningar.  
 
Under Tygeln 1 och 3 förekommer sannolikt två grundvattenmagasin varav ett övre i 
fyllningslagret och ett undre magasin i friktionsjorden under leran. Det övre magasi-
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net är sannolikt inte permanent. Det har inte utförts grundvattenmätningar i det övre 
magasinet. I Lilla Frösunda gårds park har grundvattennivåer mätts i tre rör våren 
2021 med stor variation mellan olika platser (+8,5 meter respektive +1,1 meter).  
 
Järnvägens konstruktion har pålar som går in på Tygeln 1.  

Tygeln 1 
Geoteknikutredningen rekommenderar att byggnaden grundläggs på slagna spets-
burna betongpålar och att golv och källarväggar ska utföras vattentäta till lägsta 
dränerande nivå, vilket planregleras. Byggnaden kan behöva förankras för upplyft.  
 
Det finns moment i byggskedet som ger risk för omgivningspåverkan i form av sätt-
ningar och grundvattensänkning, vilket är riskabelt för exempelvis pålade konstrukt-
ioner och ledningar. Det gäller bland annat vid anläggande av spont, schaktning i 
vattenmättad silt och stagnivåer under grundvattennivån. 
 
Geoteknikutredningen rekommenderar att temporär spont måste utföras vattentät.  
 
När byggnad på Tygeln 2 anlades var jordmassorna vattenmättade under hela 
schaktarbetet. Vattenmättad silt blir vid störning flytande vilket gör den svårhante-
rad vid schaktetapper och påverkar bärigheten. Produktionen måste förbereda hante-
ring av stora volymer länsvatten för sedimentering och provtagning innan vattnet 
kan släppas ut på dagvattennätet. Det kräver mycket tid för planering, placering och 
underhåll av grävbrunnar och hantering av länsvatten.  
 
Håltagning i källarvåning på befintligt hus, som ligger under grundvattennivån, 
krävs innan installation av spont. En arbetsgång för detta bör tas fram innan spont-
ningen påbörjas. 
 
Håltagning i spont under grundvattennivån för stag kan orsaka betydande sättningar 
bakom spont på grund av silt. Arbetet på Tygeln 2 (Solna United, på grannfastighet-
en i söder) orsakade sättning på omkring 50 cm och tillfällig grundvattensänkning. 
Staghål ska tätas omedelbart efter installation av stag.  
 
Kontrollplan för övervakning av omgivningen med avseende på sättningar bör tas 
fram. Kontrollplan för övervakning av grundvattennivå bör tas fram. Åtgärder för att 
upprätthålla gränsvärden för grundvattennivåer utanför tätskärm bör projekteras. 
Exploatören för Tygeln 1 har sökt miljödom och processen pågår.  
 
Risken för stabilitetsproblem så som skred och ras bedöms vara mycket låg inom 
Tygeln 1. Tunga arbetsmaskiner ska ställas upp på arbetsbädd vid arbeten i schakt-
botten. Arbetsbädd ska dimensioneras i samband med att arbetshandlingen tas fram.  
 
Det finns risk för sättning vid pålning och vid grundvattensänkning. Vid projekte-
ring av kringliggande fastighetsmark ska sättningsrisk vid pålastning av marken be-
aktas.  

Tygeln 3 
Inom Tygeln 3 rekommenderas att byggnaden i norr grundläggs på pålar. Eventuellt 
kan delar av byggnaden grundläggas direkt på packad fyllning på berg. 
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En stor del av grundläggningen bedöms kunna utföras på slagna pålar. Borrade pålar 
kan behövas vid grundläggning där djupet till berg är litet och där ny byggnad 
grundläggs nära befintliga byggnader, bro eller spår.  
 
Schakt för byggnaden bedöms behöva ske i mindre omfattning. Eventuellt kan 
schaktdjupet i norra delen, mot Kolonnvägen, kräva temporär stödkonstruktion. 
Schakt för omläggning av ledningar bör utföras inom permanent stödkonstruktion 
för att möjliggöra underhåll och reparation i framtiden utan att påverka grundlägg-
ning för nya byggnader och Målbron.  
 
Risk för stabilitetsproblem såsom skred och ras anses vara mycket låg inom Tygeln 
3. Bärighetsproblem i schaktbotten kan uppstå, så åtgärder för att uppnå en stabil 
schaktbotten ska tas fram i projekteringsskedet.  
 
På grund av sättningsbenägna jordar ska det vid projektering av kringliggande fas-
tighetsmark beaktas att sättningar kommer utvecklas vid pålastning av marken.  
 

Skyfallsanläggning Lilla Frösunda gårds park 
Ny jordvall är planerad att uppföras direkt på mark. Den behöver utföras så att stora 
vattenmängder inte kan ta sig igenom. Stödmur kan vara aktuell för att ta hand om 
höjdskillnaden. Vid korsande ledningar under planerad skyfallsdamm måste sätt-
ningskrav från ledningsägare beaktas och utformningen av dammen anpassas till 
dessa. För att minska påverkan på ledningar skulle dammen kunna vila på en stöd-
mur som omhändertar lasterna så att ledningarna inte påverkas negativt. 
 
Risk för stabilitetsproblem såsom skred och ras anses vara mycket låg inom Lilla 
Frösunda gårds park. Kringliggande fastigheter påverkas inte. Stabilitetsproblem 
med risk för brott vid uppförande av skyfallsdammen kan uppstå. Dämmen utformas 
på så sätt att risk för stabilitetsbrott vid fylld skyfallsdamm blir liten. En ungefärlig 
uppskattning av sättningar som kan uppstå har gjorts. Sättningarna har uppskattats 
ligga mellan 2 och 9 centimeter och med en utfyllnad om 0,5 – 1 meter. 

Övriga skyfallsåtgärder 
Fröparken grundläggs på berg och packad fyllning på berg. Wijnbladsparken be-
döms ha liten risk för sättningar och ras- och skred. Mathildatorget bedöms ha liten 
risk för sättningar och mycket liten risk för ras- och skred.  
 
Skyfallsmagasin som ligger på fastigheterna Stigbygeln 2, 3 och Tömmen 1, 2 ut-
reds inom detaljplan Stigbygeln (BND 2020:13). I den detaljplanens geoteknikut-
redning (ELU, 2021-10-01) framgår det att tyngden av jordmassorna som schaktas 
bort är mindre jämfört med tyngden av respektive planerat vattenfyllt skyfallsmaga-
sin. Eftersom inga nya laster tillkommer utgör det ingen risk för ytterliga sättningar. 
Eftersom skyfallsmagasinen är belägna under mark är risken för släntstabilitetspro-
blem liten. Det finns ingen risk för skred.  

Förorenad mark  
En miljöteknisk markundersökning (så kallad MMU) (Hedenvind Projekt, 2019-05-
21, rev. 2021-06-09) har tagits fram för att undersöka möjliga föroreningskällor 
inom planområdet och om det finns risk för spridning i grundvattnet.  
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Av föroreningskällorna är det främst fyllningen som finns kvar. Fyllningen inom 
Tygeln 1 och 3 är förorenad av metaller, olja och PAH där PAH-H och bly är de 
mest allvarliga föroreningarna. Inom Lilla Frösunda gårds park finns metaller och 
PAH i fyllning men också naturliga svallsandlager och lera. Hotspots av koppar har 
påträffats i fyllning och utgör den mest allvarliga föroreningen. 
 
Föroreningarna av PAH-H och bly bedöms utgöra en låg miljö- och hälsorisk och 
behöver inte åtgärdas utifrån planerade verksamheter. Koppar inom Lilla Frösunda 
gårds park kan orsaka negativa effekter för markmiljön. Volymen av hotspots med 
koppar är osäker och bör utredas vidare och därefter förekomst av hotspots inom 
övriga delar av parken. Reduktion av miljöriskerna genom schaktsanering av 
hotspots ska utföras. 
 
Inom Tygeln 1 finns oljeföroreningar kring ett oljerum i marken vid byggnaden. 
Påträffade halter är låga och behöver inte åtgärdas. Föroreningar kan dock finnas 
under konstruktionen vilket bör kontrolleras efter rivning av byggnaden. 
 
Oljeavskiljare och eventuella ledningar under byggnaden inom Tygeln 1 har inte 
kunnat undersökas. Dessa möjliga föroreningskällor bör undersökas när de är till-
gängliga t.ex. efter en rivning av byggnaden eller i samband med omläggning av 
ledningar längs Gårdsvägen.  
 
Klorerade alifater sprids in till området i det undre grundvattenmagasinet från en 
föroreningskälla uppströms. Utbredningen och halterna varierar och finns idag bara 
inom Tygeln 1 men bedöms tillhöra samma föroreningsplym som påträffats upp-
ströms i grund- och länshållningsvatten inom Tygeln 2. Tidigare har klorerade alifa-
ter även påträffats i södra Tygeln 3.  
 
Halterna av klorerade alifater i grundvattnet bedöms utgöra en låg hälsorisk för 
människor i nuvarande eller framtida byggnader, även om vattnet skulle läcka upp 
från det undre magasinet till det övre och hamna under byggnaden. 
 
Ytterligare provtagning ska utföras på Tygeln 1 efter rivning. En masshanterings-
plan tas fram inför schaktning. För att få bra underlag för masshanteringen kan ytter-
ligare provtagning behövas. Om schaktning ska ske på Tygeln 3 behöver en mass-
hanteringsplan där också. Viss sanering kan behövas om grönytor ska användas för 
infiltration av dagvatten. Eventuella åtgärder, t.ex. masshantering, medför att en an-
mälan om avhjälpandeåtgärd behöver upprättas.  
 
Förekomsten av klorerade alifater i grundvattnet ska följas upp genom provtagning i 
samband med länshållning. Om klorerade alifater påträffas kan rening exempelvis 
med kolfilter bli nödvändigt. Uppföljning bör även ske efter färdigställd byggnation 
för att undersöka om en spridning har skett till det övre grundvattenmagasinet. Be-
roende på resultat kan det eventuellt bli nödvändigt att följa upp inomhusmiljön.  
 
Hotspoten med koppar behöver undersökas inför kommande markarbeten inom Lilla 
Frösunda park och sedan åtgärdas i den omfattning som behövs.  
Tillsynsmyndigheten på Solna stad kommer att följa upp provtagning. 
 
Halterna av föroreningar i marken vid Tygeln 1 och 3 ligger under riktlinjer för 
MKM. Grundvattenföroreningar ligger betydligt under hälsofarliga nivåer även om 
hänsyn tas till risken att förångade föroreningar tränger in i byggnader och att för-
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oreningshalter kan öka när grundläggning genomförs. Solna bedömer, utifrån 
MMU:n som sammanfattas ovan, att byggnaden på Tygeln 1 kommer att kunna bli 
mest utsatt för föroreningar i grundvattnet. Bottenplattan kommer att ligga under 
grundvattennivån. Därför har plankartan regleringarna Byggnadsdelar inom C(P2) 
och C(P2)E4 (dvs. på Tygeln 1) ska anläggas med tät grund som skydd mot grund-
vattenföroreningar. Utrymmen under mark lämpar sig sämre för stadigvarande vis-
telse med anledning av risken för eventuella föroreningar i grundvattnet. Därför kan 
P2 som styr bilparkeringen till källarplanen under mark i detta fall även ses som en 
indirekt skyddsbestämmelse. 
 
Markundersökningar försvåras i viss mån av befintliga byggnader. Uppföljning och 
fortsatt arbete ska i enlighet miljöbalken. Fortsatt utredning och åtgärder ska ske ske 
i samråd med stadens tillsynsmyndighet, miljöskyddsenheten. 
En utförligare PM (Hedenvind, 2022-03-10) har efter granskning upprättats för att 
fördjupa kunskapen angående framtida föroreningssituation med avseende på klore-
rade alifater i grundvattnet inom Tygeln 1 och Tygeln 3 samt om dessa föroreningar 
skulle kunna utgöra en miljö- eller hälsorisk för planerad verksamhet. 
 
De provtagningar som utförts från 2015 fram till 2021 visar att grundvattnet i det 
undre magasinet inom Tygeln 1 och 3 är påverkat av klorerade alifater. Spridningen 
sker i en plym i grundvattnets strömningsriktning från söder och Tygeln 2 mot norr 
och in under Tygeln 1 och fram till södra delen av Tygeln 3. Totala halten klorerade 
alifater (PCE-ekvivalenter) i plymen har under senare år varit 10–15 μg/l vilket är en 
måttlig halt i en föroreningsplym och i nivå med drickbara halter.  
 
Föroreningskällan till plymen inom Tygeln 1 och 3 finns uppströms fastigheterna 
och kan finnas inom Tygeln 2 eller ytterligare uppströms och i så fall i berggrunden. 
Uppströms mot nordost och öster i det undre grundvattenmagasinet finns två små 
plymer med trikloreten som sträcker sig mot Tygeln 1. Totala halterna klorerade 
alifater är låga, mindre än 10 μg/l (TCE-ekvivalenter) och kan inte påverka grund-
vattnet inom Tygeln 1 om dessa små plymer skulle vara i en expanderade fas mot 
fastigheten. Källorna till dessa plymer är sannolikt små mängder trikloreten adsorbe-
rad i jord. Halterna tetrakloreten, trikloreten och cis-1,2-dikloreten i nuvarande och 
framtida grundvatten under Tygeln 1 och delvis Tygeln 3 bedöms utgöra en låg och 
acceptabel hälsorisk utifrån att kontor med garage i källarplan kommer att uppföras. 
 
Tetrakloreten och nedbrytningsprodukter finns också i ett par små plymer i det be-
gränsade övre grundvattenmagasinet. Halterna klorerade alifater är låga, mindre än 
10 μg/l (PCE-ekvivalenter). Grundvattnet inom Tygeln 1 och 3 och dess omedelbara 
närhet rekommenderas i genomförandeskedet kontrolleras i ett par provtagningsom-
gångar för att säkerställa påträffade haltnivåer och för att förbereda för eventuell 
rening av framtida länshållningsvatten. Klorerade alifater bör också mätas i färdiga 
källarplan för att verifiera de låga halterna. 
 
Sammanfattningsvis bedöms halterna klorerade alifater i nuvarande och framtida 
grundvatten under Tygeln 1 och södra delen av Tygeln 3 utgöra en låg och accepta-
bel hälsorisk utifrån detaljplanens föreslagna ändamål. Planbestämmelsen som re-
glerar tät grund som skydd mot grundvattenföroreningar inom Tygeln 1 kvarstår i 
planen som en extra försiktighetsåtgärd. (Efter granskning, inför antagande, har be-
slut fattats om att spara/i planen undanta kontorshuset i södra delen av Tygeln 3. Där 
planerades dock i samråd och granskning begränsad schakt, eftersom ett befintligt 
parkeringshus invid järnvägen redan fyller fastighetens parkeringsbehov). 
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Föroreningssituationen bedöms vara tillräckligt utredd för att kunna konstatera att 
ytterligare åtgärder ej är nödvändiga. Marken bedöms kunna göras lämplig för sitt 
ändamål. Genomförandet bedöms inte innebära någon risk för människors hälsa. 
 
Markföroreningar vid infiltration i skyfallsanläggningar 
Två utlåtanden har också tagits fram gällande markföroreningar vid skyfallsanlägg-
ningarna (Hedenvind, 2021-10-21 och Hedenvind, 2021-10-28). Syftet var att analy-
sera skyfallsanläggningarnas eventuella påverkan på markföroreningar.  
 
Spridning av markföroreningar med grundvattnet styrs av den storskaliga infiltrat-
ionen och genomströmningen av stor jordvolym över en lång tidsperiod. Därför är 
medelhalten av olika ämnen av betydelse för spridning medan mindre volymer med 
högre halter, så kallade ”hotspots”, har mindre betydelse. 
 
Skyfallsanläggningar kan konstrueras på olika sätt men består ofta av fördröjnings-
magasin ovan mark eller under mark där huvuddelen av vattnet avleds till dagvatt-
net. Viss infiltration kan förekomma i båda magasinstyperna. Omfattningen av infilt-
rationen beror på jordlagret. Eftersom skyfallsmagasinen bara används under kortare 
tid kommer infiltrerad vattenmängd vara en begränsad del av den storskaliga totala 
infiltrationsmängden. Under övrig tid är underjordiska magasin tomma och fungerar 
som hårdgjord yta, dvs. hindrar nederbörd att infiltreras i marken.   
 
Skyfall innebär enstaka infiltrationstillfällen och eftersom spridning av markförore-
ningar sker över lång tid så kommer inte skyfallsmagasinen att påverka spridningen. 
Undantag är om material med hög salthalt återvinns, t.ex. betongkross. 
 
Lilla Frösunda gårds park bedöms infiltrera 1 – 25 % av skyfallsvattnet, resten av-
leds till dagvattenledningar. Ökad infiltrerad vattenmängd kommer att vara liten för 
områdets storskaliga infiltration och grundvattenbildning. Hotspots med koppar ska 
undersökas vidare och så långt möjligt saneras. Föroreningshalter av metaller och 
aromater som PAH-H är så pass låga att skyfallsvatten inte kommer att påverka 
spridningen från området nämnvärt. 
 
I Fröparken planeras bl.a. ett underjordiskt magasin som kommer att ligga nära berg. 
Magasinet kommer att leda till en något minskad storskalig infiltration för området. 
Föroreningssituationen i Fröparken är okänd. Om det finns föroreningar i fyllning så 
schaktas de bort när magasinen anläggs.  
 
Wijnbladsparkens magasin planeras med pumpning. En mindre del av vattnet kan 
infiltreras, men täta jordarter minskar den möjligheten. Wijnbladsparken kan even-
tuellt ha begränsade föroreningar i fyllning som inte kommer att finnas kvar. Befint-
lig hotspot från Bilias verksamhet nedströms kommer att saneras helt.  
 
Mathildatorgets magasin föreslås avledas genom pumpning. Infiltration under maga-
sinen är möjlig eftersom det finns en omättad zon med sand. Infiltration kommer att 
vara en mindre del av tömning, då den är långsammare än pumpning. Föroreningar 
kommer inte att finnas eftersom mindre föroreningar har schaktats ur hösten 2021.  
 
Magasinen på Stigbygeln 2, 3 och Tömmen 1, 2 underlagras av täta jordarter, vilket 
innebär att infiltrationskapaciteten är liten. Fyllningsjord och en hotspot med koppar 
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kommer att schaktas ur när de två norra magasinen anläggs. Föroreningsmängderna 
kommer därför att minska från redan låga och acceptabla nivåer.  
 
Kompletterande provtagning ska genomföras i god tid innan schaktning och anläg-
gande av dagvatten- och skyfallsanläggningar i området påbörjas. Påträffas förhöjda 
föroreningshalter ska en underrättelse omgående lämnas in till miljö- och byggnads-
förvaltningen. Markföroreningar inom och nedströms skyfallsanläggningarna i Stora 
Frösunda och kv. Stigbygeln och kv. Tömmen bör inte utgöra något hinder så länge 
föroreningarna omhändertas i lämplig omfattning innan anläggande. 

Radon 
Enligt översiktlig kommuntäckande markradonkartering klassas området som mark 
med låg risk för markradon. Radonmätning kommer att utföras i samband med 
kommande grundläggningsarbeten. Ansvaret för att bedöma radonrisken på varje 
byggplats och vidta skyddsåtgärder åligger den som ska bygga. 

Natur och vegetation  

Inom planområdet 
Tygeln 1 och 3 ingår i en stadsmiljö som till största del är hårdgjord. Med undantag 
för några träd saknas grönska i det sydvästra delområdet av planen. Lilla Frösunda 
gårds park är däremot utpekad som stadsdelspark i Solnas grönplan.  
 
Parken har två arter som är skyddade, se avsnitt artskydd nedan.  
 

 
Visionskarta för Solnas grönytor, ur Solnas grönplan, aktualiserad 2020. Planområdet vid blå stjärna. Röd-
streckad linje är socialt stråk som utvecklas. Grön prick är vid Lilla Frösunda gård, en befintlig stadsdelspark. 
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I grönplanen finns ett socialt stråk utpekat i nord-sydlig riktning genom planområ-
det. En av grönplanens strategier är att utveckla naturliga vardagsstråk som ska vara 
lätta att hitta och att bruka. Se kartbild ovan. 
 
Planområdet vid Tygeln 1 och 3 kommer att förses med mer grönska än idag. Längs 
Gårdsvägen planteras träd och växtbäddar anläggs. Gröna tak planeras på de nya 
byggnaderna vilket kan gynna fåglar och insekter. Utmed järnvägen inom Tygeln 1 
har Skanska för avsikt att anlägga en gångbana på kvartersmark som kan förbindas 
med en gångväg vidare till södra stationsentrén. Åtgärderna bidrar till att utveckla 
det sociala stråket som är utpekat i grönplanen. I planförslaget utvecklas Lilla 
Frösunda gårds park till en attraktiv stadsdelpark med höga vistelsevärden och som 
samtidigt klarar av en betydande fördröjning av skyfallsvatten. 

Utanför planområdet 
Direkt norr om planområdet i anslutning till Lilla Frösunda gård finns en allé som 
har biotopskydd. Rotkartering har genomförts på vissa av träden i allén och karte-
ringen ligger till grund för projekterat utformningsförslag i gestaltningsprogrammet.  
 
Inom ramen för projektet, säkerställt via exploateringsavtalet, utanför planområdet, 
anläggs skyfallsmagasin under mark bl.a. i Fröparken (vid korsningen Gårdsvä-
gen/Rättarvägen) och under Wijnbladsparken (i Stora Frösunda-området). Fröparken 
rustas samtidigt upp och får förbättrade förutsättningar för en attraktiv park. 
Wijnbladsparken behåller i stora drag den gestaltning som redan planerats och får 
endast några mindre justeringar, främst gällande trädplacering. 

Artskydd  
En fördjupad artinventering för Lilla Frösunda gårds park (Golder, 2021-06-18) har 
tagits fram för att undersöka förekomsten av juridiskt skyddade arter och rödlistade 
arter. Det är groddjur, kärlväxter och trollsländor som utretts.  
 
Utredningen visar att ask och alm förekommer, vilka är två rödlistade och hotade 
arter men inte juridiskt skyddade. De kommer inte att påverkas av planerad föränd-
ring eftersom de inte kommer att tas ner. Citronfläckad kärrtrollslända förekommer 
och den är en juridiskt skyddad art. Den är sedan tidigare rapporterad från dammen i 
form av larvstadie och har i denna inventering påträffats som två friflygande adulta 
individer av revirhävdande hanar. Den bedöms inte påverkas negativt av en utbygg-
nad av dammen. Förutsatt att vattenytan ökas och nuvarande typ av strandvegetation 
som ger trollsländan rastplatser etableras, bedöms arten gynnas av utbyggnaden av 
dammen eftersom risken för igenväxning minskar. Det finns även goda möjligheter 
att utöka insektsrikedomen i parken generellt genom plantering av nektarrika växter.  
 
Mistel har också upptäckts i en poppel. Mistel har genom fridlysning i artskyddsför-
ordningen ett relativt starkt skydd i svensk lagstiftning.  
 
Eftersom en ny men större damm med våtmarksdel tillskapas i området med höga 
biologiska värden och åtgärderna under byggtiden är tillfälliga bedöms att arten 
långsiktigt ges möjlighet att finnas kvar i området. Arbeten kan regleras till säsong 
och årstid då trollsländan inte är aktiv i området. 
 
Länsstyrelsen har (2022-01-24) beslutat om försiktighetsmått vid ombyggnad av 
dagvattendammen i Lilla Frösunda gårds park för funktion som skyfallsmagasin: 

• Ombyggnaden ska utföras i enlighet med i bilagan beskrivna etapper (1 – 3) 
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• Utförandet av ombyggnaden ska säkerställa att citronfläckad kärrtrollslända 
kan fortleva i/vid dammen under hela arbetet. 

• En uppföljning av den nya dammiljöns funktion för citronfläckad kärrtroll-
slända, inklusive förekomst av arten, ska ske mellan sex månader och ett år 
efter att det nu anmälda arbetet färdigställts och delges länsstyrelsen. 

 
Länsstyrelsen har bedömt att förbuden i artskyddsförordningen inte utlöses under 
förutsättning att åtgärderna, inklusive försiktighetsmått, utförs så som beskrivits. 
Någon prövning för dispens från artskyddet aktualiseras därmed inte. För att säker-
ställa att påverkan på citronfläckad kärrtrollslända minimeras och att förbuden i 
artskyddsförordningen inte utlöses, förelägger Länsstyrelsen om att ombyggnaden 
ska utföras i huvudsak så som föreslagits i det samrådsunderlag som tagits fram. 

Störning/risk: förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Skyfall 
Mellan Tygeln 1 och Tygeln 3, där Gårdsvägen möter ”stationsgränden”, finns en 
lågpunkt där det tidigare har varit problem med översvämning vid kraftiga regn. 
Därför har en skyfallsutredning tagits fram (Ramboll, 2022-05-19) i syfte att besk-
riva översvämningssituationen vid ett dimensionerande, klimatkompenserat 100-
årsregn och ta fram lämpliga skyfallsåtgärder. Även Lilla Frösunda och Fröparken, 
program för skyfallsåtgärder (Landskapslaget, 2021-10-01) är framtaget. 

Beskrivning av skyfallsåtgärder 
Skyfallsåtgärderna sammanfattas i intilliggande figur och beskrivs vidare i detta 
avsnitt. Åtgärderna är skålade ytor och underjordiska magasin och kräver ofta för-
ändring av höjdsättning på kringliggande områden för att leda ner vattnet i fördröj-
ningsanläggningarna. Fördröjningsåtgärderna tillsammans omfattar en total volym 
om ungefär 16 400 kubikmeter skyfallsvatten. 
 

 
Översikt som visar alla skyfallsåtgärder som lagts in i skyfallsmodellen. I tabellen visas volym som 
respektive åtgärd rymde. Flera av magasinsvolymerna har, i enlighet med skyfallsmodelleringens 
resultat, minskats något då modellerad tillgänglig volym inte helt fylldes upp (Ramboll, 2022-05-19). 
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Gemensamt för alla åtgärder är att platserna har helt andra funktioner all övrig tid då 
kraftiga skyfall inte inträffar och ska fungera väl i båda situationerna. Flertalet av 
åtgärderna ligger utanför planområdet. Detaljerad utformning av de föreslagna sky-
fallsåtgärderna kommer att fortsätta preciseras i projekteringsarbetet. 
 
Skyfallsdamm i Lilla Frösunda gårds park 
Den största anläggningen för fördröjning av skyfallsvatten föreslås i parkområdet 
söder om Lilla Frösunda gård. Parken ligger strategiskt inom avrinningsområdet 
eftersom ungefär hälften av avrinningsområdet till lågpunkten i Gårdsvägen finns 
uppströms denna plats. Planerad skyfallsdamm ligger inom planområdet och har 
idag en gräsbeklädd yta med några buskar och träd och en dagvattendamm. Dammen 
är kopplad till dagvattenledningar.  
 
Den föreslagna åtgärden innebär att en skålad yta anläggs i parken för att kunna ma-
gasinera vatten. För att kunna magasinera ett dimensionerande skyfall behöver en 
dammvall byggas i den nordvästra delen av parken. Vid ett 100-årsregn med klimat-
faktor 1,25 utnyttjas 8 500 m3 av den totala fördröjningsvolymen. För att skyfalls-
vattnet ska styras in i magasinet görs även en del höjdsättningsåtgärder på gångvä-
gen upp mot Ballongberget. Utloppet från magasinet behöver förses med återström-
ningsskydd, t.ex. backventil. Parkens funktion som attraktivt grön- och rekreations-
område bedöms kunna bibehållas även med en skyfallsanläggning och med utform-
ningsförslaget i gestaltningsprogrammet förstärks snarare dessa funktioner. 
 
Plankartan reglerar anläggning för fördröjning – anläggning för fördröjning av 
skyfallsvatten ska finnas till en volym av minst 8 500 kubikmeter. Den utformning 
som redovisas i bilagor som programmet för skyfallsåtgärder och i gestaltningspro-
grammet har en total fördröjningsvolym om 11 000 m3. Den extravolymen skulle 
eventuellt kunna användas som en extra säkerhetsåtgärd.  
 
Det bedöms dock inte finnas något behov av att i plankartan reglera en större förd-
röjningsvolym än vad som fylls vid dimensionerande skyfall. Särskilt mot bakgrund 
av att stadsdelsparken vid Lilla Frösunda gård även ska fungera som rekreationsom-
råde, bevara viktiga siktlinjer och ge gården en kulturhistoriskt värdig inramning. 
 

 
Sammanställning av tidigare (i granskning) planerad volym och vilken volym de olika magasinen 
beräknas fyllas enligt uppdaterad skyfallsmodell. (Ramboll, 2022-05-19). 
 

Område Planerad volym Volym som fylls enligt skyfallsmodell 

Mat h ilclatorget 900 m 3 700 m 3 

Wijnbladsparken 3000 m 3 2300 m 3 

Lilla Frösu ncla 9000 m 3 8500 m 3 

Ge-tunneln 120 m 3 100 m 3 

Tygeln 1 230 m 3 230 m 3 

Tygeln 3 120 m 3 Ersätts med krossd ike 

Berg rum 400 m 3 225 m 3 

St igbygeln 3 & 5 400 m 3 150 m 3 

St igbygeln 2 450 m 3 225 m 3 

Töm men 1 300 m 3 250 m 3 

Frö parken 1450 m 3 1450 m 3 



  36 (59) 
 

  

För gestaltning och planreglering av parken, se avsnittet Resultat skyfallsmodelle-
ring – nuläge samt med skyfallsåtgärder. För gestaltning, se även gestaltningspro-
grammet samt Lilla Frösunda och Fröparken, program för skyfallsåtgärder (Land-
skapslaget, 2021-10-01). 
 
Gång- och cykeltunnel 
Befintlig gång- och cykeltunnel under Kolonnvägen mellan Lilla Frösunda gårds 
park och Stigbygeln 6 stängs. Stängningen förhindrar att vatten rinner ned mot 
Gårdsvägen. Tunneln kommer istället att rymma ett skyfallsmagasin om 100 m3. 
Inlopp sker via dagvattenbrunnar och vattnet avtappas antingen till dagvattennätet 
eller pumpas. Framför nordöstra tunnelmynningen på parksidan kommer marknivån 
att höjas upp till ungefär samma som Kolonnvägen.  
 
Generell hantering av magasin under mark 
Några utformningsförslag i skyfallsutredningen är gemensamma för alla skyfallsma-
gasin under mark.  
 
Alla magasin föreslås vara uppbyggda av kassetter som kan staplas i höjd och läggs i 
bredd. Kassetterna förses med spolkanaler och möjlighet till inspektion finns för 
drift och underhåll. Inloppen till magasinen är uppbyggda på principiellt samma sätt. 
En variant är att vattnet leds till en skålad yta eller ett dike för fördröjning. Där pla-
ceras två brunnar, en för bräddning av skyfallsvatten och en lägre placerad för 
bräddning av dagvatten (som i Fröparken). Alternativt placeras en gemensam brunn 
där uppdelningen i dag- och skyfallsvatten görs i brunnen (som i Wijnbladsparken). 
I gatumiljön på Mathildatorget leds allt vatten direkt till en gemensam brunn. Från 
brunnen/brunnarna leds skyfallsvatten till de underjordiska magasinen och dagvatt-
net till dagvattennätet. Bräddning till skyfallsmagasin sker uppskattningsvis vid 20-
årsregn, förutom vid Almagatan där bräddning sker uppskattningsvis vid 30-årsregn.  
 
Några av magasinen kan tömmas med självfall ut på dagvattenledningsnätet och 
några kan komma att behöva tömmas med pumpning. Självfall föredras och väljs 
där så är möjligt. Om magasinen utformas med självfallsavtömning till ledningsnätet 
är det viktigt att de förses med avstängning för tömning till dess att vatten i det öv-
riga ledningsnätet runnit igenom och trycknivån i ledningsnätet är låg. Då säkerställs 
att magasinen inte bidrar till höga trycknivåer i övriga ledningsnätet vid skyfall. 
 
För att leda vatten från gator till inloppen föreslås skevning eller bombering, höjd-
sättning och bitvis även rännor och/eller mindre upphöjningar i vissa gator. Det di-
mensionerande 100-årsrregnet är mycket stort och kan på vissa gator ha ett förväntat 
vattendjup på cirka en decimeter. De tvärgående rännorna behöver utformas för att 
tydligt skära av flödet och styra vattnet tvärs över gatan till närliggande skålad yta 
eller diket där inloppet ligger. Förändrad gatuutformning behöver gestaltas (exem-
pelvis med diskreta lutningar på upphöjningar) och fungera trafikalt och i projekte-
ring behöver såväl skyfallshanteringen som trafiken beaktas. 
 
För att fördröjning av skyfallsvatten ska klara beräknade vattenvolymer är flera delar 
i detaljprojekteringen mycket viktig. Exempelvis är detaljerad höjdsättning i 
Wijnbladsparkens dike och rätt kapacitet i utloppsledningar och inlopp (rännor, 
brunnar) viktiga.  
 



  37 (59) 
 

  

Det är möjligt att göra magasinen täta för att hindra inläckage. Angående resone-
mang om att göra magasin täta för att undvika infiltrering, se avsnitt markförore-
ningar. Nedan beskrivs övriga aspekter per åtgärdsplats. 
 
Wijnbladsparken 
Wijnbladsparken är ännu inte uppförd. Den kommer att ligga i Stora Frösunda-
området där ett stadsbyggnadsområde vid Frösundaleden håller på att byggas. 
Wijnbladsparkens skyfallsanläggning ska hantera cirka 2 300 m3 skyfallsvatten. Åt-
gärder i Wijnbladsparken och på Mathildatorget förbättrar översvämningsproblema-
tiken både inom Stora Frösunda och nedströms på Gårdsvägen.  
 
Sex rinnvägar som leder skyfallet in mot Wijnbladsparken har identifierats. Rinnvä-
garna omhändertas i ytläge och leds till underjordiska skyfallsmagasin via brunnar. 
Ambitionen har varit att bevara den utformning av parken som redan är planerad och 
projekterad, förutom att intilliggande Almagatan skevas om.  
 
Förslaget innebär underjordiska magasin. Att ha en fördröjning i marknivå skulle 
innebära en sänkning av parkytan på flera meter. Förslaget som presenteras i sky-
fallsutredningen bygger på att magasinen pumpas. Om självfallsavtappning mot 
dagvattennätet väljs blir magasinarean mycket större och bergschakt krävs. Magasi-
nen föreslås med var sin blindbrunn för pumpning men skulle kunna seriekopplas så 
att högre liggande magasin avtappas till det lägst liggande.  
 
Den rinnväg som kommer söderifrån rör sig längs Almagatan, som skevas och får 
tvärgående rännor som leder vattnet till norra kantstenen. Rännorna leds antingen till 
dike eller så förses kantstenen med släpp till dike eller så placeras ingen kantsten alls 
utmed norra vägkanten. Diket sektioneras för fördröjning av skyfallsvatten med hål i 
botten för dagvatten att passera. När diket vid skyfall nått sin fulla fördröjnings-
kapacitet bräddas vattnet via brunnar till underjordiska magasin. Vatten från Alma-
gatan bräddas uppskattningsvis vid större regn än 30-årsregn. 
 
Träden i parken behöver ses över avseende placering, tillräckligt jorddjup och arter 
för att till exempel klara torra och näringsfattiga perioder i östra delen av diket.  
 
Mathildatorget 
Mathildatorget är ännu inte uppfört. Torget är planerat inom Stora Frösunda-
området. Under Mathildatorget föreslås ett skyfallsmagasin med en total volym på 
cirka 700 m3. Det finns sedan tidigare planer på att förbinda garage som planeras 
under kvartersbyggnaderna med passager under Mathildatorget. Skyfallsmagasin, 
dagvattenhantering, garagepassager, eventuella VA- och sopsugsledningar kommer 
att samsas under torget.  
  
Mathildatorget lutar 3 % västerut. För att hindra vattnets väg västerut föreslås flera 
tvärgående och längsgående ytvattenrännor som leder skyfallsvattnet vidare till de 
underjordiska magasinen via bräddbrunnar. Dag- och skyfallsvatten delas upp. Pla-
cering av rännor och av de underjordiska magasinen har beaktat bland annat schakt-
vinklar, överbyggnad för de körbara torgytorna och höjden på planerade dagvatten-
nät. Magasinens placering har valts för att uppta så liten yta som möjligt och samti-
digt vara så grunda som möjligt.  
 
Det finns flera möjliga utformningsalternativ och slutgiltigt alternativ är inte valt än. 
Djupt magasin kräver pumpning. Grunt magasin klarar självfall. Grunt magasin tar 
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upp större yta och om uppgrävning skulle behövas så kan säker schakt säkerställas 
så schaktningen inte underminerar intilliggande konstruktioner. När torgytan ska 
gestaltas är placering av träd och stora fundament ovanpå magasinen inte möjliga.   
 
Fröparken 
Fröparken är en liten park vid Gårdsvägen med lekplats i. Här föreslås ett underjor-
diskt skyfallsmagasin som ska kunna magasinera 1 450 m3. Inlopp till magasinet 
finns i skålade ytor i två av parkens hörn. För att styra in vattnet till inloppen kom-
mer Rättarvägen och Gårdsvägen att ges delvis ny utformning med skevning, höjd-
sättning, upphöjningar och rännor.  
 
Fröparkens markyta höjs upp i dess södra del. Parken rustas upp med ett helhets-
grepp för gestaltningen som inkluderar bland annat nya träd och ny lekplats. För en 
mer utförlig beskrivning av Fröparkens gestaltning, se även gestaltningsprogrammet 
samt programmet för skyfallsåtgärder. 
 

 
Föreslagen skyfallsanläggning i Fröparken 
 
Tygeln 1 
Ytan mellan Tygeln 1 och järnvägen föreslås bestå av ett fåtal bilparkeringsplatser 
(maximalt 10 stycken) samt en nedsänkt växtbädd. Skyfallsanläggningen består av 
en större nedsänkt yta med inlopp till underjordiskt magasin via brunn. Det under-
jordiska magasinet ska rymma minst 230 m3.  
 
Tygeln 3 
Ytan väster om byggnaden Tygeln 3 är idag en smal grön remsa invid järnvägsspå-
ret. Här har skyfallsutredningen modellerat 120 m3 fördröjning. Ett krossdike ska här 
fungera för rening och fördröjning även av ”normalt” dagvatten. En fördröjningsåt-
gärd i ytläge kan vara att föredra både vid anläggande och drift. 
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Förutsättningar för skyfallsmodelleringen 
Modell och CDS-regn 
Skyfallsmodellen är uppbyggd i DHI:s mjukvaruprogram MIKE FLOOD och är en 
tvåvägskopplad modell som tar hänsyn till den ytliga markavrinningen och den del 
av avrinningen som ledningsnätet hanterar. Markavrinningsmodellen är en hydrody-
namisk 2D-modell som är uppbyggd av Ramboll i programvaran MIKE 21 FM (med 
ett quadrangular mesh). Ledningsnätsmodellen har erhållits från Solna Vatten och är 
en 1D-modell i MIKE Urban som täcker in stora delar av Solna kommuns befintliga 
ledningsnät. Genom att koppla dessa två modeller har det dynamiska utbytet mellan 
markyta och ledningsnät kunna modellerats. 
 
Samtliga underjordiska magasin har inkluderats i ledningsnätsmodellen. Syftet med 
att inkludera magasinen har varit att säkerställa att rätt fördröjningsvolym finns be-
skriven i modellen, medan exakt utformning och funktion har bedömts vara sekun-
därt. 
De underjordiska magasinen har i modellen inte kopplats till övrigt ledningsnät, utan 
de har enbart fyllts via ytliga inflöden och har inte haft någon form av avtappning. 
Om magasinen utformas med självfallsavtömning till ledningsnätet är det viktigt att 
de även förses med avstängning för tömning till dess att vatten i det övriga lednings-
nätet har runnit igenom och trycknivån i ledningsnätet är låg. Detta skulle säkerställa 
att magasinen inte bidrar till höga trycknivåer i övriga ledningsnätet vid skyfall. 
 
Simuleringarna har utförts med ett fiktivt 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 
av typen CDS (Chicago Design Storm) framtaget med Dahlström metodik i enlighet 
med Svenskt Vattens publikation P104. 100-årsregnet har en total varaktighet på 6 
timmar, centralblock på 5 minuter och en maximal regnintensitet på 258 mm/h. To-
tal nederbördsmängd under regnscenariot uppgår till ca 105 mm. 
 
Efter de första 6 timmarna har simuleringen pågått ytterligare 2 timmar för att säker-
hetsställa att större vattenrörelser avstannat och maximala översvämningsdjup upp-
nåtts. Den totala simuleringstiden är således 8 h. 
 
I en kopplad modell är det möjligt att dela upp regnbelastningen över ledningsnätet 
och markytan separat, genom att applicera en del av nederbörden direkt till led-
ningsnätet via ledningsnätsmodellens avrinningsområden och resterande del på 
markytan. Detta tillvägagångssätt säkerställer att ledningsnätet utnyttjas till maximal 
kapacitet. I denna utredning antas ledningsnätet vara dimensionerat för ett 10-
årsregn. Den del av 100-åsregnet vars intensitet understiger motsvarande intensitet 
för ett 10-årsregn har därför belastats på ledningsnätsmodellen, medan övriga delen 
av regnet har belastat ytavrinningsmodellen. Sammanlagt belastas de två modellerna 
med ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 
 
Avrinningsområde 
Skyfallsmodellen har avgränsats genom att analysera de delavrinningsområden 
som ligger kring studieområdet. För att säkerställa att samtliga flöden som kan 
tänkas påverkas av den framtida exploateringen och eventuella åtgärder har ett 
område större än det avrinningsområde som avrinner till Gårdsvägen inkluderats i 
markavrinningsmodellen. I figuren nedan visas det område som inkluderats i mark-
avrinningsmodellen.  
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Område som inkluderats i markavrinningsmodellen 

Resultat skyfallsmodellering – nuläge samt med skyfallsåtgärder 
Planområdet har en tydlig lågpunkt på Gårdsvägen mellan Tygeln 1 och 3 där 
risken för översvämning är stor och där vattennivån i lågpunktens översvämning 
är kritisk för såväl befintlig som planerad bebyggelse. Enda avtappningen av låg-
punkten är en befintlig dagvattenpumpstation. För att avhjälpa översvämningsrisken 
vid lågpunkten har ett flertal förslag till skyfallsåtgärder på flera platser uppströms i 
avrinningsområdet. Dessa åtgärder har sedan simulerats i modellen. Vattennivån i 
Gårdsvägens lågpunkt minskade i den utförda skyfallsmodelleringen då från +5,62 
till +4,36 meter över nollplanet.  
 
Justerat resultat är +4,39 meter maximalt vattendjup i Gårdsvägens lågpunkt.  
 
Detta är konservativt beräknat utifrån att inom Tygeln 3 behålls (undantas i detalj-
planen) befintligt kontorshus från tidigt 2000-tal. Befintlig byggnad (med färdigt 
golv-nivå i bottenvåning på +4,52 m) saknar en sarg runt taket, och därmed kommer 
en något större volym att nå Gårdsvägens lågpunkt då den inte fördröjs på taket jäm-
fört med den utförda simulering som visar att cirka 70 mm skyfallsvatten kan förd-
röjas på låglutande tak med sarg. En total volym om 63 m³ extra kommer att tillföras 
Gårdsvägens lågpunkt jämfört med utförd simulering. Skulle ett momentant tillskott 
på 63 m³ ske samtidigt som lågpunktens översvämning är som störst bedöms vatten-
nivån stiga med ca 3 cm. Volymen tillförs dock inte momentant utan flödar till låg-
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punkten under ca 6 timmar (lika länge som regnets varaktighet) varför nivån i låg-
punkten inte bedöms öka mer än 3 cm. 
 

Beräknat maximalt översvämningsdjup vid dimensionerande skyfall för framtida situation med plane-
rade skyfallsåtgärder. OBS! Gårdsvägens lågpunkt får nivån +4,39 m, inte +4,36, se stycke ovan. 
 
Genomförandet av detaljplanen kommer att förbättra översvämningssituationen både 
inom planområdet samt i några av dess omgivningar. Planerade skyddsåtgärder 
minskar riskerna vid skyfall för såväl fastigheter inom planområdet som för omgi-
vande fastigheter, vilket innebär att risken för skador på både människor och fast 
egendom minskar. Med föreslagna skyfallsåtgärder minskar det maximala över-
svämningsdjupet i lågpunkten på Gårdsvägen med cirka 1,23 meter (från vattenni-
vån +5,62 till +4,36 meter), från ett manshögt översvämningsdjup till cirka en halv-
meter i gatans lägsta lågpunkt. Utbredningen av översvämningen med olika kritiska 
djup minskas markant och varaktigheten förkortas. 
 
Översvämningsnivåer planförslag Gårdsvägen  
Ramboll har modellerat skyfall för planförslaget med dess kontorsbyggnader och 
skyfallsåtgärder. I figuren ovan intill presenteras beräknat maximalt översvämnings-
djup vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. De maximala vattendjupen inträffar 
inte nödvändigtvis vid samma tidpunkt.  
 
I Gårdsvägens lågpunkt reduceras vattennivån från +5,62 meter vid befintlig situat-
ion till +4,39 meter med föreslagna skyfallsåtgärder samt med undantagande av 

Höjdmodell (RH2000) 
- High : 36 ,4405 

Low : 3,81811 
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Tygeln 3:s befintliga kontorshus. Fasader utformas för att klara stående vatten och 
nivåer för entréer, färdigt golv och garageinfarter regleras i planen, se avsnitt 
Skyddsåtgärder på byggnader. 
 

 
Resultat av beräknad fara för människors liv enligt MSB/DEFRAS metodik för framtida situation. 
 
Översvämningsrisken vid skyfall bedöms med föreslagna åtgärder och skyddsbe-
stämmelser blir acceptabel eftersom risken för allvarlig skada på människor och 
egendom är liten. Skyltar kan informera om faran att befinna sig vid skyfallsdam-
men i Lilla Frösunda gårds park vid pågående skyfall samt en kortare tid efteråt. I 

·, 

Riskbedömning enligt MSB/DEFRAS 
metodik för framtida situation 
vid 100-årsregn med KF 1,25 

LJ Framtida byggnader 

Riskbedömning 

Höjdmodell (RH2000) 
- High : 33,6803 

- Low : 3,81811 
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övrigt bedöms det inte finnas några stora risker att beakta inom planområdet i fram-
tida situation med föreslagna skyfallsåtgärder. 
 
Enlig modelleringsresultaten översvämmas inte pumpstationen vid 100-årsregn och 
riskerar inte att slås ut av vattenmassor. 
 
Översvämningsnivåer övrig allmän platsmark planförslag 
Platsen under Målbron rymmer ett flertal elskåp. Elskåpen försörjer pendeltågsstat-
ionens norra entrébyggnad. Elskåpen bedöms dock inte ligga inom riskzonen för 
översvämning. Det finns möjlighet att höja elskåpen till en högre nivå, alternativt 
valla in dem. 
 
Översvämningsnivåer kvartersmark planförslag 
Utöver lågpunkten på Gårdsvägen, visar skyfallsutredningen även att ett par mindre 
lågpunkter på kvartersmark översvämmas. 
 
Mellan järnvägen och Tygeln 3 syns vattendjup på upp till 1 meter, och dessa rela-
tivt höga vattendjup bedöms till stor del vara modelltekniska. Området mellan bygg-
nad och järnvägen baseras på befintliga höjder då projekterade höjder bakom Tygeln 
3 inte varit tillgängliga. Detta medför att ett instängt område skapas då befintliga 
höjder möter Gårdsvägens projekterade höjder. Området bör därför beaktas i fortsatt 
projektering för att säkerställa att vatten inte blir stående/instängt inom området, 
genom anläggning av ett krossdike. 
 
Ytan mellan Tygeln 1 och järnvägen består av angöringsytor, parkeringsyta samt av 
två nedsänkta växtytor. Den mindre och den större nedsänkta ytan förbinds med en 
öppning som är minst 1 meter bred för att vattnet ska kunna flöda fritt mellan ytorna. 
I den större nedsänkta växtytan sätts upphöjda kupolsilsbrunnar med dimension 
1000 mm som översvämningsvatten vid skyfall kan brädda ner i. Brunnarnas utlopp 
leder vattnet till ett underjordiskt magasin, t.ex. ett kassettmagasin, som placeras 
under den södra angöringsytan och parkeringsytan. Magasinets volym blir 230 m3 
för att anläggning, drift och underhåll ska vara möjligt utan att byggnad och träd 
påverkas nämnvärt. Magasinet planeras att vara ca 1 meter djupt. Ett grundare ma-
gasin underlättar både vid anläggning och skötsel. 
 
Översvämningsnivå Lilla Frösunda gårds park, planförslag 
Vattendjupet i Lilla Frösunda gårds park och skyfallsdamm förväntas bli maximalt 3 
meter med en vattennivå på cirka +8,92 meter.  
 
Möjlig volymökning i skyfallsanläggningarna  
Modellresultatet visar att samtliga beskrivna skyfallsåtgärder behövs för att vatten-
nivån i lågpunkten på Gårdsvägen ska hamna på maximalt +4,39 meter, samt att 
översvämningsnivån även i övriga lokala lågpunkter ska minimeras. Exploaterings-
avtal säkerställer att föreslagna skyfallsåtgärder genomförs. Om förutsättningarna av 
någon anledning skulle förändras, till exempel genom att något av magasinen inte 
visar sig kunna genomföras i den omfattning som denna utredning visar, ska kom-
penserande åtgärder studeras i form av att annat magasin görs större. Det är dock 
viktigt att en eventuell planerad förändring också bekräftas genom modellsimulering 
av två anledningar: 
 

• avrinningsförloppet är dynamiskt och magasinens tillrinning och avtappning 
sker olika i olika delar i systemet 



  44 (59) 
 

  

 
• det är viktigt att kontrollera att tillrinningen till ett magasin motsvarar maga-

sinets storlek om ett magasin t.ex. görs större. Annars skapas bara ett större 
magasin än vad som behövs i onödan, utan att hantera problematiken kring 
(dimensionerande) skyfall. 
 

Utrymmesmässigt skulle magasinen i Lilla Frösunda gårds park, Wijnbladsparken 
och Mathildatorget vid behov kunna göras större. En sådan utökning skulle dock 
inte kunna ersätta övriga föreslagna skyfallsåtgärder, såsom förslaget nu ser ut, ef-
tersom dessa magasin redan fylls vid dimensionerande skyfall. De två magasin som 
ska dimensioneras för vardera 400 m3 (se tabell ovan) är kopplade, och kan således 
alternativt utföras som ett magasin om 800 m3. I så fall kan exempelvis det befint-
liga bergrummet under Kolonnvägen nyttjas till annat ändamål. Denna fråga kan 
fortsatt studeras inom ramen för pågående detaljplan för del av kv. Stigbygeln m.m. 
(PLAN.2021.13, www.solna.se/stigbygeln) 
 
Bedömning av fara för liv och hälsa 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) redovisar i ”Vägledning för 
skyfallskartering” en metod för att bedöma den direkta faran för människors liv med 
hänsyn till översvämningsdjup och flödeshastigheter. De platser där fara inträffar 
måste inte nödvändigtvis inträffa samtidigt. Detta medför att risken i vissa 
fall överskattas. Resultaten redovisas i fyra klasser där ”fara för alla” är den högsta 
klassen. Metoden har tillämpats i skyfallsutredningen. Resultaten visar att den 
största beräknade faran för människors liv finns i dammen i Lilla Frösunda, där ris-
ken generellt är klassad som ”fara för de flesta” och inom några områden även ”fara 
för alla” (se kartbild ovan).  

Planregleringar skyddsåtgärder skyfall 
Plankartan reglerar skyddsåtgärderna för översvämning på flera sätt, vilket presente-
ras i detta avsnitt och i avsnittet riskutredning för översvämning. 
 
Skyfallsanläggningar 
Skyfallsanläggningarna på kvartersmark som ligger inom planområdet regleras. På 
Tygeln 1 regleras E2 – anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en 
volym av minst 230 kubikmeter, på Tygeln 3 regleras E3 – anläggning för 
fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym av minst 230 kubikmeter. På 
allmän platsmark inom planområdet regleras Lilla Frösunda gårds park med an-
läggning för fördröjning – anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas 
till en volym av minst 8 500 kubikmeter. Gång- och cykeltunneln under Kolonnvä-
gen är reglerad i tidigare detaljplan. Platsen där tunneln ligger regleras som GATA 
för att släcka ut regleringen i gällande plan. Ett magasin med kapacitet på minst 100 
m3 skyfallsvatten anläggs här, i enlighet med skyfallsutredningen, och reglerat i ex-
ploateringsavtalet. 
 
Skyddsåtgärder på byggnader 
Regleringen Byggnader, tekniska system, utrymningsvägar och räddningstjänstens 
angreppsvägar ska utföras så att de fungerar vid skyfall eller olycka med farligt 
gods ifrån spårområde. Detta innebär följande för respektive riskscenario… inne-
håller skyddsåtgärder både för skyfall och risk med hänsyn till järnvägens närhet. 
 
Det kommer punktvis finnas stående vatten vid husfasaderna. Risken för utvändiga 
skador på byggnaderna orsakade av stående vatten ska minimeras. Det kan exem-
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pelvis ske genom användning av en betongkvalitet som är vattentät upp till den max-
imala översvämningsnivån vid dimensionerande skyfall. För befintliga byggnader 
kan detta ske genom att de förses med ett yttre tätskikt som står emot vatten. Detta 
regleras genom planbestämmelsen m1 - Byggnader samt teknisk utrustning ska ut-
formas och placeras så att de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till 
en höjd av +4,60 meter över angivet nollplan. Observera att bestämmelsen har en 
säkerhetsmarginal på 21 cm, jämfört med modellerad (och efter undantagande korri-
gerad) maxvattennivå vid skyfall. 
 
Bestämmelsen m1 innebär att även tekniska system, som till exempel elnätstation, 
elsystem eller annan infrastruktur av betydelse inte ska slås ut, skadas eller på annat 
sätt påverkas negativt vid 100-årsregn. Tekniska system behöver placeras över (eller 
vad gäller befintliga system vallas in för att klara) angiven översämningsnivå. 
Samma reglering ingår som en del av m2. Den regleringen förstärks av den generella 
bestämmelsen (utan beteckning): Brandtekniska skyddssystem, såsom driftrum och 
eventuell reservkraft, ska vara placerade på platser som inte riskeras att översväm-
mas – en bestämmelse som gäller för hela planområdet. 
 
För att förhindra att skyfallsvatten tränger in i byggnaderna finns en planbestäm-
melse som reglerar att färdigt golv-nivåer och entréer ska ligga – med säkerhetsmar-
ginaler – över maxvattennivå vid dimensionerande skyfall. På samma vis reglerar 
planbestämmelsen att skyfallsvatten inte rinner ned i garagen. I lågpunkten kring 
Gårdsvägen, inklusive ”stationsgränden” mellan Tygeln 1 och 3, anges m2 – Bygg-
nader samt teknisk utrustning ska utformas och placeras så att de ej skadas eller 
påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av +4,60 meter. Utrymme där män-
niskor vistas mer än tillfälligt ska ha färdigt golv och entréer ovan +4,60 meter. 
Infarter för fordon ska ha golvnivå ovan +4,60 meter. Minst en utrymningsväg ska 
utrymma mot markområde ovan +4,40. Plushöjder avser över angivet nollplan. Ob-
servera att även m2 har en säkerhetsmarginal på 21 cm, jämfört med modellerad 
(och efter undantagande korrigerad) maxvattennivå vid skyfall. 
 
m3 och m4 har samma reglering som m2 men med andra plushöjder.  
 
Bestämmelse m3 har satts till +4,85 meter, vilket jämfört med modellerad maxvat-
tennivå på +4,78 väster om m3-områdena ger en extra säkerhetsmarginal på 7 cm, 
utöver planerade skyfallsåtgärder och höjdsättning mellan planerad bebyggelse inom 
Tygeln 1 och järnvägen. 
 
Bestämmelse m4 har satts till +5,60 meter. Här föreligger ingen risk för översväm-
ning i den uppdaterade skyfallsmodellen. Den lågpunkt som tidigare fanns på kvar-
tersgatan har byggts bort. Detta förutsätter dock att höjdsättningen sker enligt tänkta 
nivåer samt som planerat med bland annat avrinning/lutning bort från bebyggelsen. 
 
De plushöjder som planregleras i m1-m4 är således satta med marginaler. Därmed 
bedöms tillräcklig marginal finnas för att hantera eventuella osäkerheter i beräknad 
vattennivå i modellresultatet. Därutöver planeras både projekterade färdigt golv-
nivåer och markområden utanför entréer och utrymningsvägar ligga högre än vad 
som regleras i plankartan. 
 
Skyfallshanteringen närmast järnvägen på Tygeln 1 regleras i plankartan E2 -
Anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym av minst 230 
kubikmeter. Även inom Tygeln 3 finns en skyfallsreglering i form av E3 – 



  46 (59) 
 

  

anläggning för fördröjning av skyfallsvatten ska finnas till en volym av minst 230 
kubikmeter. 
 
Den möjliga framtida stationsbyggnaden föreslås placeras över tunnelmynningen till 
gångtunneln så att denna ska ligga inomhus. Befintlig gångtunnel har tidigare över-
svämmats vid kraftiga regn. Stationsbyggnadens norra del riskerar översvämning till 
en vattennivå om +4,39 meter. Bestämmelse m2 ger stationsbyggnaden en marginal, 
för bland annat dess färdigt golv-nivå i entréplanet samt dess entréer, till dimension-
erande skyfalls maxvattennivå med 21 cm (+4,60 meter). Stationsbyggnadens entré 
föreslås ligga i dess norra del, eftersom maxvattennivån vid skyfall är betydligt lägre 
i norr än söderut. Söder om möjlig stationsentré planeras en skyfallsanläggning. 
 
Mot den möjliga stationsbyggnadens södra del ligger således en annan lågpunkt för 
översvämning, med maxvattennivå vid dimensionerande skyfall på +4,78 meter. I 
södra delen kommer därför skyfallsvatten att stå emot fasaden, troligtvis på en något 
högre höjd än golvnivån inne i stationsbyggnaden.  
 
För att skyfallsvatten stående mot fasaden inte ska ta sig in i byggnaden eller tunneln 
eller skada dem så finns planbestämmelsen m5 - Byggnader samt teknisk utrustning 
ska utformas och placeras så att de ej skadas eller påverkas negativt vid en vatten-
nivå till en höjd av +4,85 meter. Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt ska 
ha färdigt golv och entréer ovan +4,85 meter. Fasad ska utföras tät upp till en höjd 
av +4,85 meter så att byggnad och tunnelkonstruktion ej skadas eller påverkas ne-
gativt vid denna vattennivå. Plushöjder avser över angivet nollplan.  
 
Med ”utrymme där människor vistas mer än tillfälligt” menas inte avfallsutrymmen 
eller liknande utrymmen där varken allmänhet eller anställda vanligen befinner sig. 
Sådana utrymmen skulle dock kunna innehålla viktig teknisk utrustning, såsom elin-
stallationer, som enligt bestämmelsens första mening ej heller får komma till skada) 
 
Stationsbyggnaden och tunneln tätas upp till detaljplanens angivna nivå +4,85 meter, 
vilket ger en säkerhetsmarginal på 7 cm jämfört med dimensionerande skyfalls max-
imala översvämningsnivå, som modellerats till +4,78 meter i detta område. Övriga 
formuleringar, utöver den om tät fasad, är desamma som i övriga m1-, m2, m3 och 
m4-regleringar och ska tolkas på samma sätt. Om det skulle finnas en önskan att 
möjliggöra stationsentré även söderut behöver golvnivån ligga minst i nivå med 
plankartans nivå +4,85 meter. 
 
I händelse av ett värre skyfall än dimensionerande, ett skyfall som även överskrider 
detaljplanens säkerhetsmarginaler, exempelvis säkerhetsmarginalen på 21 cm kring 
entrén norrut, kan stationsbyggnaden tömmas (till exempel vid utrymning) dels via 
tunneln och tågplattformen, dels via byggnaden på Tygeln 1. 
 
I befintligt garage på Tygeln 3 är golvnivån på nedersta våningsplanet +3,8 meter. 
Befintligt garage och eventuell tillbyggnad söderut omfattas av m1 vilket, enligt 
beskrivningen tidigare i detta avsnitt, kan innebära ytskikt för att stå emot stående 
vatten. För att minska risken för skador på både människor och fordon på nedersta 
våningen skulle ett varningssystem kunna installeras som är kopplad till SMHIs 
prognoser för extrema väderförhållanden (klass 1-varning för skyfall och höga flö-
den). Det bedöms minska potentiella risker. 
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Inför antagande har också införts en bestämmelse om att Byggnaders tak ska utfor-
mas låglutande och med taksarg för att vid skyfall kunna fördröja minst 80 mm 
regn, beräknat på den totala takytan. De nya byggnaderna är tänkta att ha relativt 
platta tak med en taksarg om cirka 20 cm. Vid extrema regn gör dessa tak nytta ge-
nom att cirka 70 mm regn enligt uppdaterad skyfallsmodellering fördröjs uppe på 
taken, eftersom dagvattensystemet inte kan hantera allt regn som plötsligt kommer. 
För att säkerställa denna takutformning, som minskar maxnivåerna i marknivåns 
lågpunkter, införs denna bestämmelse. 

Riskutredning för översvämning 
En riskutredning för översvämning (Brandskyddslaget, 2021-11-09) har tidigare 
tagits fram. (Denna utredning har dock inte uppdaterats efter den senaste skyfalls-
modelleringen som visar på lägre översvämningsnivåer med planerade skyfallsåt-
gärder, än vad tidigare modelleringar, som sannolikt överskattat skyfallssituationen, 
visat). Syftet med utredningen var att redovisa risker förknippade med brand vid en 
översvämning och föreslå riskhantering. Utredningen konstaterade att sannolikheten 
för att en brand ska inträffa, samtidigt som en översvämning sker, är extremt låg. 
Bedömningen var ändå att åtgärder för att öka räddningstjänstens insatsmöjlighet 
samt möjligheten till vidare utrymning i samband med skyfall är motiverade. Detta 
för att ett extremt väder skulle kunna medföra fler olika typer av skador som föran-
leder behov av insats av akutpersonal. 
 
En översvämning skulle eventuellt kunna medföra att avståndet från angreppspunkt 
till den mest avlägsna delen i byggnaden överstiger de tillåtna 50 meter enligt Bo-
verkets byggregler. Med åtgärder för fördröjning av skyfallsvatten blir avståndet 
kortare, men fortfarande inte tillräckligt för att vara acceptabla. Detta trots att fler 
angreppspunkter blir tillgängliga i byggnaden för räddningstjänsten. Riskutredning-
en rekommenderade ett antal åtgärder för att avstånden ska kunna ses som accep-
tabla. Nedan beskrivs åtgärderna som kommer att vidtas och planregleras. 
 
Utöver att skyfallsanläggningarna (fördröjning och omledning) byggs reglerar 
plankartan att Insatsplan vid skyfall för respektive byggnad ska finnas innan bygg-
naden får tas i bruk. Regleringen finns med eftersom insatsplan oftast inte är lagkrav 
och normalt inte inkluderar händelse av skyfall (utan främst brand). Angreppsvägar 
vid skyfall kan vara andra än vid brand och de ska vara utmärkta och ge tillgång till 
byggnaden i helhet. Angreppsvägar för räddningstjänsten ingår normalt i en insats-
plan. Brandtekniska skyddssystem såsom driftrum för brandtekniska skyddssystem 
och eventuell reservkraft, ska vara placerade på platser som inte riskerar att över-
svämmas regleras också i plankartan. Placering av utrymningsvägar i förhållande till 
vattennivåer är reglerade i planbestämmelserna m2, m3 och m4. Marknivån vid 
utrymningsvägen är reglerad 0,2 meter lägre än översvämningsnivån eftersom rädd-
ningsfordon klarar 0,2 meters vattendjup. Vattentåligt materialval i fasad utsatt för 
översvämningsrisk är en del av planbestämmelsen m1. m5 reglerar också tät fasad. 
Plan för tömning av skyfallsvatten bör också upprättas innan byggnaderna tas i bruk. 
 
Med hänsyn till beräknad risknivå i planområdet, planerade ändamål och bebyg-
gelse, bedöms föreslagna åtgärder ha en tillräcklig riskreducerande effekt.  

Risk med hänsyn till järnväg 
En riskutredning (Brandskyddslaget, rev 2022-05-17) har tagits fram för att utreda 
risker kopplade till farligt gods som påverkar planområdet. Riskutredningen har be-
dömt individrisken och samhällsrisken. Resultaten sammanfattas i detta avsnitt.  
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En övergripande riskutredning för Solna stationsområdet (Brandskyddslaget, rev 
2020-07-07) har också tagits fram i vilken bland annat antaganden för samhällsrisk-
beräkningar framgår. Till exempel kan nämnas beräknad persontäthet 1 person per 
20 kvadratmeter BTA och att kommande exploateringar i närområdet är inkluderade 
avseende persontätheten. 

Ostkustbanan 
Ostkustbanan är den enda riskkällan i planområdets närhet. Sträckan vid planområ-
det är en av Sveriges mest trafikerade. Prognosår 2040 trafikeras Ostkustbanan av 
drygt 1 100 tåg per dygn, varav 10 godståg. Två nya framtida spår planeras väster 
om järnvägsområdet. De yttre spåren ska klara en maxhastighet på 250 km/h. 

Samhällsrisk och individrisk  
De olycksrisker som bidrar till att samhällsrisken hamnar inom det så kallade 
ALARP (As Low As Reasonably Practicable) är olycksrisker förknippade med 
brännbara gaser och urspårning på Ostkustbanan. Olycksrisker förknippade med 
övriga farligt godstransporter samt tågbrand på Ostkustbanan bedöms ha en begrän-
sad påverkan på samhällsrisknivån.  
 
Urspårning utgör den mest sannolika olyckshändelsen med tågtrafik. Skadeavståndet 
vid en urspårning understiger i princip alltid 25 meter. Värmestrålning från brand i 
godståg bedöms bli hög och brandspridning till bebyggelse bedöms kunna ske inom 
20-25 meter från järnvägen. För enstaka ämnen som transporteras på spår kan kon-
sekvenserna av en olycka bli mycket omfattande.  
 
Med avseende på individrisken anses risknivån vara acceptabel inom aktuella områ-
den där ny bebyggelse planeras, både utomhus och inomhus. Olycksriskerna för-
knippade med trafiken på Ostkustbanan hamnar inom ALARP inom ca 20 meter 
från närmaste spår. Inom ca 10 meter från Ostkustbanan hamnar individrisken på en 
oacceptabel nivå.  

Befintligt garage 
Bedömningen för befintligt garage på Tygeln 3 är att det inte är motiverat med åt-
gärder. Bedömningen är gjord utifrån beräknad risknivå, garagets påverkan på risk-
nivån, den låga persontätheten och att det rör sig om en befintlig byggnad med bl.a. 
tät fasad och svårigheter att åtgärda befintlig fasad. Ovanpå garaget kommer endast 
teknikvåning att finnas, vilket inte kräver några riskreducerande åtgärder. Planregle-
ring Fasad mot järnvägen på parkeringshus P1 ska vara sluten finns.  

Säkerhetshöjande åtgärder 
Riskutredningen föreslår som säkerhetshöjande åtgärder att ny bebyggelse ska place-
ras minst 25 meter från spår och att ytor mellan ny bebyggelse och Ostkustbanan ska 
utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. I planförslaget ligger 
byggrätten för ny kontorsbebyggelse (centrumändamål) minst 25 meter från spår, 
vilket säkerställs med planregleringen [prickmark] – Marken får inte förses med 
byggnad närmast spår. Planbestämmelse finns som reglerar ej stadigvarande vistelse 
inom 25 meter, för utomhusytor (prickad mark). Vad gäller P1 (Parkeringshus med 
tekniska utrymmen), så bedöms det inte heller utgöra stadigvarande verksamhet. 
Utifrån detta och med nedanstående planbestämmelser anser staden att risknivån 
inom planområdet är acceptabel. 
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Riskutredningen föreslår även att ny kontorsbebyggelse (där centrumändamål med-
ges) inom 30 meter från Ostkustbanan ska utföras med följande åtgärder, vilka samt-
liga finns formulerade som planbestämmelser (se plankartan för exakt formulering). 

o Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse (där människor vis-
tas mer än tillfälligt, gäller således inte soprum, teknikrum och dylikt) 
ska det finnas åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort från 
Ostkustbanan. 

o Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras 
mot en trygg sida, d.v.s. bort från Ostkustbanan, alternativt på bygg-
nadernas tak.  

o Fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i obrännbart 
material alternativt med konstruktion som motsvarar lägst brandtek-
nisk klass EI 30. 

o Fönster i fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i lägst 
motsvarande brandteknisk klass EW 30 samt utformas för att för-
hindra splitterverkan vid explosion med karakteristiska tryck och im-
pulstäthet motsvarande stor gasmolnsexplosion (med trycklast mot-
svarande en explosion med 100 kg TNT). Fönster tillåts vara öpp-
ningsbara.  

o Stommar ska dimensioneras att klara laster från en stor gasmolnsex-
plosion, dvs. med trycklast motsvarande en explosion med 100 kg 
TNT. (Detta medför inga krav på en stomme av betong, men kan 
eventuellt kräva anpassning av en stomme i trä). 

 

Den stationsbyggnad (ej beslutad att uppföras) som planen möjliggör i höjd med den 
norra delen av Tygeln 1 är placerad som minst ca 5,6 meter från närmaste spår. 
Byggnaden planeras av trygghetsskäl, för att en spärrvakt ska kunna hålla uppsikt, 
med personalutrymmen närmast järnvägen och publika ytor mot öster. Inga arbets-
platser eller resandefunktioner (annat än själva spärrlinjen) placeras inom 10 meter 
från närmaste spår. Entré till byggnaden planeras i huvudsak norrut. 

Stationsbyggnad klassas generellt inte som stadigvarande vistelse och återfinns 
normalt inom rekommenderade skyddsavstånd för att en funktionell verksamhet ska 
kunna uppnås. Biljettkontroll och kiosk är vanliga funktioner i stationsbyggnader. 
Persontätheten i byggnaden kommer vara låg, resenärer kommer endast passera ge-
nom byggnaden på vägen till/från plattformar. Enstaka personer kommer ha arbets-
plats i byggnaden. Det rekommenderas därför att byggnaden utförs med hänsyn till 
identifierade risker. Rekommenderade åtgärder för stationsbyggnaden redovisas 
nedan och syftar till att förhindra inläckage av gaser samt försvåra brandspridning in 
i byggnaden innan den är utrymd. Vid ett uppförande av stationsbyggnaden gäller, i 
enlighet med riskutredningens rekommendationer, följande (se bestämmelse m6 i 
plankartan för exakt formulering): 

o   Fasad som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i obrännbart 
material alternativt med konstruktion som motsvarar lägst brandtek-
nisk klass EI 30. Denna sida bör utföras utan fönster. (Denna fasad 
ska vara sluten enligt plankartan) 

o   Glaspartier i gavlarna ska utföras i brandteknisk klass EW 30. 
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o   Friskluft tas från en sida som inte mynnar mot järnvägen. 

 

Buller och vibrationer 

Närheten till järnväg och även vägtrafik innebär höga bullernivåer och risk för vib-
rationer. En buller- och vibrationsutredning har tagits fram (Åkerlöf Hallin Akustik-
konsult, 2019-09-27). Trafikbuller- och vibrationsutredningen har beräknats utifrån 
att klara beräknade bullernivåer med både dagens trafik och prognosen för 2040. 
 
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasaderna på kontorsbyggnaderna närmast järnvä-
gen blir upp mot 75 dB(A) och maximalnivåerna 90 dB(A). Genom att förse kon-
torsbyggnaderna med ljudisolerande fönster och fasader kan god ljudmiljö inomhus 
skapas. Fönster och yttervägg kommer att dimensioneras så att trafikbullernivån 
inomhus blir högst motsvarande kraven i BBR Ljudklass B för kontor.  
 
Grundläggning kommer att ske till fast botten och därmed bedöms vibrationerna bli 
lägre än målet 0,3 mm/s, detta gäller både betong och trästomme. En planbestäm-
melse säkerställer detta: Byggnader inom alla användningsområden som innehåller 
C (Centrumändamål) ska grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrations-
nivå inte överstiger 0,3 mm/s. Noggrannare studie av byggnadsstommen krävs i den 
fortsatta projekteringen.  
 
Stomljudet från trafiken blir lägre än kravet 40 dB(A).  
 
Aktuella riktvärdena för buller, stomljud och vibrationer innehålls. 

Luftföroreningar  
Halterna för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) utomhus ligger i planområdet 
långt under gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för luft. Halterna ligger även un-
der miljökvalitetsmålet. Halterna befaras inte överskridas till följd av planens ge-
nomförande. 

Elektromagnetisk strålning och elsäkerhet    
I planarbetet har en utredning tagits fram som studerat elektromagnetiska fält och 
elsäkerhet med anledning av Tygeln-fastigheternas närhet till järnvägen. (Iterio, 
2019-11-26) 

Elsäkerhet  
Planerad stationsbyggnad ligger minst 5,5 meter från kontaktledning, vilket uppfyll-
ler Elsäkerhetsverkets föreskrifter, ELSAK-FS 2008:1.  

Elektromagnetisk strålning  
Närheten till Ostkustbanan innebär att planområdet utsätts för elektromagnetisk 
strålning. Strålningen är som störst närmast kontaktledningen när ett tåg passerar.  
Socialstyrelsens rekommendationer är att dygnsmedelvärdet inte överstiger 0,4 
mikrotesla.  
 
Utredningen bedömer att magnetfältsnivåerna från järnvägen inte kommer att över-
skrida referensvärdena för allmänheten eller arbetsplatser även med en fördubbling 
av passerande tåg med högre hastigheter på en utbyggd Ostkustbana. Utredningen 
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bedömer att magnetfältsnivåerna inom 25 meter från järnvägen gör att stadigvarande 
vistelse inte ska uppmuntras. Plankartan har bestämmelsen Utomhusytor inom 25 
meter från Ostkustbanan ska utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse.  
 

Trafik: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  
En mobilitetsutredning (WSP 2021-11-10) har tagits fram i syfte att utreda de trafik-
förutsättningar som planområdet har och vilka konsekvenser ett genomförande av 
detaljplaneförslaget får på trafiken. I utredningen presenteras så kallade mobilitets-
åtgärder som projektet planerar att genomföra.  

Kollektivtrafik 

Planområdet är mycket välförsörjt med kollektivtrafik. Planområdet ligger precis 
intill Solnas främsta kollektivtrafikknutpunkt och framtida planer kommer att för-
stärka platsen ytterligare som knutpunkt. Andel arbetande i Arenastaden, som reser 
med kollektivtrafik till jobbet, är 52%, vilket är ovanligt högt.  
 
Pendeltågsstationen har idag två stationsentréer, varav den norra som ansluter till 
Målbron ligger närmast planområdet. Detaljplanen föreslår att en ny tredje stations-
entré möjliggörs kopplat till en befintlig gångtunnel till stationsplattformen vilken är 
stängd idag. Den föreslagna nya stationsentrén skulle innebära att den befintliga 
tunneln börjar användas igen och kompletteras med en ny mindre stationsbyggnad. 
Resenärer skulle nå stationsentrén via gränden mellan Tygeln 1 och Tygeln 3. Be-
hovet av en tredje entré till Solna station ska fortsätta utredas efter detaljplanens 
antagande. Något beslut är inte fattat kring den tredje entréns uppförande. 
 
En samhällsekonomisk bedömning av en tredje stationsentré har tagits fram (WSP, 
2020-02-12) som visar att den är samhällsekonomiskt lönsam. 23% av stationens 
resenärer (12 600 personer) bedöms välja denna entré år 2050. Nettonuvärdeskvoten 
är 13,26, vilket innebär att de totala nyttorna är cirka 13 gånger mer än de totala 
kostnaderna.  
 
Flera stombusslinjer och busslinjer trafikerar Frösundaleden. Det finns planer på ny 
stombusslinje på Kolonnvägen. Planområdesgränsen har anpassats till framtida väg-
bredd och möjligt hållplatsläge har reserverats vid Målbron för smidig omstigning 
till pendeltåg och Arenastaden.  
 
Vid Frösundaleden har tvärbanan en station. Tunnelbana planeras med station väster 
om järnvägen. Gula tunnelbanelinjens detaljplan vann laga kraft 2020 och tunnelba-
nan byggs nu ut. Dessutom ska Solna station bli en regionaltågsstation. 

Gång- och cykelvägnät  
Förutsättningar 
Gårdsvägen är idag en gata anpassad för verksamheterna på platsen med bred kör-
bana, otydliga gångbanor och tvärställda parkeringsplatser som innebär att bilar 
backar över gångbanor. Utmed Gårdsvägen sträcker sig ett kommunalt huvudcykels-
tråk. Stråket pekades ut i stadens cykelaktualiseringsprogram 2020. Utmed Kolonn-
vägen går en regional gång- och cykelväg, Märstastråket. En gång- och cykeltunnel 
ligger under Kolonnvägen vid Stigbygeln 6, i nordvästra delen av Lilla Frösunda 
gårds park.  
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Fotgängare och cyklister på Gårdsvägen är både sådana som har målpunkter på ga-
tan och sådana som enbart passerar. I dagsläget uppskattas cirka 1 200 cyklister 
cykla på Gårdsvägen under bra cykeldagar.  
 
Målbron förlängs över Kolonnvägen i samband med att detaljplanen för Ballongber-
get (laga kraft 2019) genomförs. Detta kommer att leda om en stor del av gång- och 
cykeltrafiken – som idag sker på övergångsställe över och i gång- och cykeltunneln 
under Kolonnvägen – till den förlängda Målbron. 
 
Planförslaget 
I planförslaget fortsätter Gårdsvägen att utvecklas med utgångspunkt ur planerad 
och byggd sektion för Tygeln 2. Gångbanorna är i huvudsak 3 till 4 meter breda. 
Mängden cyklister, närheten till pendeltågsstationens alla entréer, inklusive den 
möjliga tredje stationsentrén, och Solnas riktlinjer för att öka cykelandelen, motive-
rar åtgärder för cykeltrafik. Gårdsvägen planeras som cykelgata, vilket innebär att 
motordrivna fordon anpassar hastigheten till cykeltrafiken.1 Korsningspunkterna 
med Kolonnvägen behöver hastighetssäkras i plan för gående och cyklister, vilket 
planeras med trafiksignal med bussprioritet.  
 
Den temporära trappan vid Målbron ersätts med en permanent trappa i nytt läge, 
infälld i norra byggnaden som en del av byggnadens helhetsgestaltning. Trappan 
planeras för allmännyttig gångtrafik och blir en viktig länk för gående mellan Are-
nastaden och de många arbetsplatserna kring Gårdsvägen och för framtida stombuss-
resenärer som byter mellan buss och pendeltåg.  
 
Stationsgränden mellan Tygeln 1 och 3 utformas som gångfartsgata med plats för 
trädplanteringar. Huvudstråket till stationsbyggnaden går genom gränden. Gränden 
kommer att trafikeras av sopbil till Tygeln 1 samt sopbil och driftfordon till stat-
ionsbyggnaden. Gångväg utmed järnvägen anläggs inom Tygeln 1 invid ett skyd-
dande plank mot järnvägen för att tillsammans med passage inom Tygeln 2 skapa en 
genväg även till den södra pendeltågsentrén.  
 
Gång- och cykelvägar inom och i anslutning till Lilla Frösunda gårds park kommer 
delvis att få ett justerat läge. Gång- och cykeltunneln under Kolonnvägen stängs som 
en del i skyfallshanteringen och ersätts med signalreglerade övergångsställen vid 
Gårdsvägens korsning med Kolonnvägen. 
 
För föreslagna gatusektioner i området, se gestaltningsprogram. 

Biltrafik 
De nya kontorsbyggnaderna ligger vid Gårdsvägen. Gårdsvägen har två korsningar 
med Kolonnvägen. Kolonnvägen har cirka 9 700 fordon/dygn.  
 
Tygeln 1  
I planförslaget finns angöringsparkering på Gårdsvägen. Garage och lastkaj på Ty-
geln 1 kommer att nås från järnvägssidan via gatan i söder som ligger på kvarters-
mark mellan Tygeln 1 och Tygeln 2. Lastkajen är placerad invändigt och lokaliserad 
i sydväst där gående inte naturligt rör sig. Soprum till södra byggnadsdelen finns i 
bottenvåningen mot gränden i söder, vilket kräver en angöringsplats i parkeringsra-
                                                 
1 Inrättande av cykelgator har varit möjligt sedan 1 december 2020. 
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den. Sopbilar till norra byggnadsdelen kommer att åka runt hela kontorsbyggnaden 
eftersom dess soprum finns på byggnadens västra sida.  
 
Plankartan reglerar utfartsförbud mot stationsgränden. 
 
Tygeln 3 
På Gårdsvägen finns angöringsfickor utanför entréerna. In- och utfart till bilgarage 
koncentreras mellan höghuset i norr och befintlig bebyggelse i söder (inklusive be-
fintlig garageramp som glasas in i rampens bottenvåning mot trottoaren), vilket är 
samma placering som idag. Infarten till det lägsta garageplanet stängs för biltrafik 
för att kunna ersättas med trottoar. Sophämtning kan ske i garaget samt på Gårdsvä-
gen. Leveranser med lastbil sker på Gårdsvägen.   
 
Plankartan reglerar utfartsförbud mot gator, förutom där garageinfart fortsatt ska 
ske. Utfartsförbud läggs även mot stationsgränden, vid detaljplanens möjliga mindre 
utökning av parkeringshuset söderut för exempelvis cykelparkering.  
 
Stationsbyggnad 
Sop- och leveransbilar till stationen får åka runt kontorsbyggnaden på Tygeln 1 och 
köra ut på Gårdsvägen.  

Parkering 
Förutsättningar 
Idag finns totalt cirka 200 cykelparkeringsplatser i planområdet och i övriga Gårds-
vägen-området, både på allmän platsmark och kvartersmark. 400 bilplatser finns i 
garaget på Tygeln 3. Tygeln 1:s nuvarande garage ska rivas. Beläggning i Arena-
garagets bilparkering mättes 2019 till 50–65 %, och bör vara max 85 %. 
  
Under 2021 har en ny parkeringsnorm tagits fram, med parkeringstal för cykel och 
bil i Solna stad. I den avses bilplatserna minska i antal och cykelplatserna öka. För-
slagen nedan utgår från ny parkeringsnorm, förutom cykelparkering kopplad till 
pendeltågsstationen, vilken tagits fram i dialog med stadens trafikplanerare. 
 
Om mobilitetsåtgärder enligt Solna stads parkeringsnorm väljs kan bilplatstalen sän-
kas med 10-20 %. Med 20 % reduktion blir bilplatsbehovet för kontor 4 bilplatser 
per 1 000 kvadratmeter ljus BTA kontor. Åtgärder som krävs för att få reduktion 
framgår i punktlistan nedan och exploatörerna planerar här genomföra alla delar: 
 

• All cykelparkering ska ligga i markplan inomhus eller utomhus under tak 
med möjlighet till ramlåsning. 
 

• Det ska finnas ett avsatt utrymme för cykelservice. Exempel på funktioner 
som bör finnas är verktyg, luftpump, arbetsbänk och tvätt. 

  
• Omklädningsrum och duschmöjligheter för cykelpendlare ska finnas, samt 

möjlighet till laddning av batterier till elcyklar. 
 
För att attrahera cyklister är utformning och placering av cykelparkeringar av stor 
vikt. Även kompletterande infrastruktur såsom möjlighet till cykelservice och om-
klädningsrum efterfrågas ofta av anställda. För besökare är närhet och genhet till 
målpunkten utifrån placering av cykelparkeringen den viktigaste faktorn.  
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Cykelparkering 
100 cykelplatser planeras vid den möjliga nya stationsbyggnaden. Vid Målbron, i 
höjd med Kolonnvägen, planeras cirka 60 cykelparkeringsplatser för allmänheten, 
främst för resenärer till den norra stationsentrén. Delar av cykelparkeringarna kan 
användas som besöksparkering till kontoren. Besöksparkering kommer även att ske 
vid entréerna längs Gårdsvägen.  
 
Till kontoren planeras 12–19 cykelplatser per 1 000 kvm ljus BTA varav 2 platser 
för besökare vilket är något lägre än Solnas nya parkeringsnorm. I cykelparkerings-
talet har närvarograden på kontor räknats in, i och med att alla anställda mycket säll-
an är på plats samtidigt. 12 cykelplatser per 1 000 kvm ljus BTA kontor är perma-
nenta platser och 7 cykelplatser per 1 000 kvm ljus BTA kontor iordningsställs på 
platser som används för bilparkering vintertid och för cykelparkering sommartid. 
 
12-19 cykelplatser per 1000 kvm ljus BTA motsvarar cirka 100-160 platser för Ty-
geln 3 och cirka 530-840 platser för Tygeln 1. 
 
Bilparkering 
Parkeringsnormen anger 5 bilparkeringsplatser per 1 000 kvadratmeter ljus BTA 
kontor. Det motsvarar 216 p-platser i Tygeln 1 och 43 p-platser i Tygeln 3. På Ty-
geln 1 och Tygeln 3 planeras cirka 280 respektive 300 bilplatser vilket är fler än vad 
parkeringsnormen anger. 
 
Parkeringsplatser utomhus ska placeras för att klara översvämning vid dimension-
erande skyfall, det vill säga på sträckor där modellerat maximalt vattendjup som 
mest är 0,2 meter. 
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Genomförande  

Organisatoriska frågor 

Huvudmannaskap 
Kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.  

Tidplan för planarbetet 
Samråd Q1 2021 
Granskning Q4 2021 – Q1 2022 
Godkännande av byggnadsnämnden Q2 2022  
Antagande av kommunfullmäktige Q3 2022 
 
Planen vinner laga kraft cirka fyra veckor efter antagandet om den inte överklagas. 

Skyfallsåtgärder 
Tidplan, ansvar samt exploateringsbidrag för skyfallsåtgärder regleras i exploate-
ringsavtalet. Samtliga skyfallsåtgärder som beskrivs i skyfallsutredningen och denna 
planbeskrivning ska anläggas. Utbyggnaderna sker etappvis. Byggnaderna på Ty-
geln 1 och 3 samt merparten av skyfallsåtgärderna planeras att uppföras 2023–2027, 
förutsatt att detaljplanen inte överklagas. Solna stad ska via servitut få åtkomst för 
drift och underhåll av de skyfallsåtgärder som planeras inom kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas av fastigheterna Tygeln 1, som ägs av Remulus Tygeln 1 AB, 
dotterbolag till Skanska Fastigheter Stockholm AB, Tygeln 3 och Stigbygeln 6 som 
ägs av Fabege Tygeln AB, dotterbolag till Fabege Stockholm AB samt fastigheterna 
Hagalund 3:1 och Järva 4:11 som ägs av Solna stad. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsreglering kommer att ske med markbyten 

• mellan fastigheten Tygeln 3, ägd av Fabege Tygeln AB, och en fastighet ägd 
av Solna stad, troligen Hagalund 3:1 

• mellan fastigheten Stigbygeln 6, ägd av Fabege Tygeln AB, och en fastighet 
ägd av Solna stad, troligen Hagalund 3:1 

• mellan fastigheterna Tygeln 1, ägd av Remulus Tygeln 1 AB, och en fastig-
het ägd av Solna stad, troligen Hagalund 3:1.  

 
Vid ett genomförande av ny stationsbyggnad kommer fastighetsreglering för stat-
ionsbyggnaden att bli aktuellt. 
 
De konsekvenser som erforderlig fastighetsbildning medför är att det tillförs mark 
till Hagalund 3:1. Fastigheterna Tygeln 1 och 3 avstår mark för allmän plats, som 
blir arealmässigt större. Fastighetsbildning initieras av exploatörerna. Ansökan om 
fastighetsbildningsförrättning sker till Lantmäteriet. 
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Kvarteret Tygeln är idag berörd av en tomtindelning (0184K-0516-1950). Den del 
av tomtindelningen som ligger inom planområdet upphävs när detaljplanen vinner 
laga kraft.  

Servitut 
Befintliga servitut är  

• Officialservitut gång- och cykelväg (0184–01/29.1) belastar Tygeln 3 till 
förmån för Hagalund 3:1. 

• Officialservitut väg (0184–87/4.1) belastar Tygeln 3 till förmån för Hagalund 
3:1 och Tygeln 1. 

• Avtalsservitut (01-IM6-90/3593.1) för in- och utfartsväg m.m. belastar Ty-
geln 1 till förmån för Tygeln 2. 

• Officialservitut gångväg (0184–00/19.1) belastar Stigbygeln 6 till förmån för 
Järva 4:11.  

• Officialservitut gångväg (0184–01/29.2) belastar Stigbygeln 6 till förmån för 
Hagalund 3:1.  

• Officialservitut gångväg (0184–01/29.6) belastar Stigbygeln 6 till förmån för 
Hagalund 3:1. 

• Officialservitut gångväg (0184–01/29.7) belastar Stigbygeln 6 till förmån för 
Hagalund 3:1. 

 
Trafikverket har förstärkningspålar som går in på Tygeln 1:s fastighet. Servitut sak-
nas idag.  
 
Befintliga servitut avses bibehållas. Solna stad ska drifta och underhålla skyfallsan-
läggningarna för att säkerställa deras långsiktiga funktion. Solna stads åtkomst för 
drift och underhåll av skyfallsåtgärder på kvartersmark säkerställs med servitut. Åt-
komst för allmän gång- och cykeltrafik till ny stationsbyggnad behöver vid ett upp-
förande av stationsentrén säkerställas med servitut. Gångbanan för gångtrafik som 
planeras utmed järnvägen på Tygeln 1 kan vid uppförande av en tredje stationsentré 
också komma att regleras med servitut.  

Ledningsrätter 
Befintliga ledningsrätter inom planområdet är 

• Vatten- och avloppsledning (0184–01/29.3) belastar Tygeln 3 till förmån för 
Solna Vatten 

• Fjärrvärme och fjärrkyla (0184–01/29.4) belastar Stigbygeln 6 och Tygeln 3 
till förmån för Norrenergi 

• Starkström (0184–01/29.5) belastar Tygeln 3 till förmån för Vattenfall Svea-
nät 

• Starkström (0184–04/18.1) belastar Järva 4:11 till förmån för Vattenfall El-
distribution 

• Starkström (0184–04/18.2) belastar Järva 4:11 till förmån för Vattenfall El-
distribution 

 
Ledningssamordning har skett. Ledningar och ledningsrätter kommer i stor utsträck-
ning behöva dras om. Underhandssamråd har skett med bl.a. Solna Vatten och Vat-
tenfall. Den som initierar en åtgärd som gör att en ledning behöver flyttas, vanligen 
exploatören, är också den som ska bekosta ledningsflytten. 

Gemensamhetsanläggningar  
Befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet är  
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• Utfart och dagvattenbrunn (Stigbygeln GA:2)  
• Abonnentcentraler för fjärrvärme och fjärrkyla m.m. (Stigbygeln GA:1) 

 
Båda dessa ägs av Fabege Tygeln AB och har förvaltare/delägande fastigheter Stig-
bygeln 5 och 6. 

Tekniska frågor 

Gator 
Körytorna ska uppfylla krav så att utryckningsfordons framkomlighet och uppställ-
ningsplatser tillgodoses (vägbredd, bärighet med mera). Gatorna ska kunna inrymma 
funktioner för avfallshantering, gång- och cykelstråk, angöringsparkering, växtbäd-
dar med mera och utformas med Solna stads standard. I gestaltningsprogrammet 
redovisas gatusektioner. Ovan ledningar ska undvikas att anlägga sådant som är 
onödigt kostsamt att gräva upp och återställa vid behov, t.ex. växtbäddar. 

Stationsbyggnad 
Ny stationsbyggnad föreslås på Tygeln 1. Befintlig gångtunnel (utanför planområ-
det) till plattform kan då tas i bruk igen. Beslut om uppförande är dock ej fattat. Be-
hovet av en tredje stationsentré utreds fortsatt av regionen efter planens antagande.  

Ledningar 
För att möjliggöra planförslaget behöver en spillvattenledning på Tygeln 3, en fjärr-
värmeledning på Tygeln 1 och högspänningsledningar läggas om. Ytterligare led-
ningsomläggningar kan också vara aktuella. Erforderlig ledningsomläggning be-
kostas av exploatören.  

Vatten och avlopp 
Tillkommande bebyggelse ansluts till det kommunala vatten- och spillvattennätet.  

Dagvatten 
Dagvattenåtgärder för rening och fördröjning består bland annat av växtbäddar och 
gröna tak. Dagvatten från kvartersmark ska hanteras på kvartersmark. Planområdet 
ingår i ett verksamhetsområde för bl.a. dagvatten, där Solna Vatten har ansvar för 
omhändertagande. 

Skyfall 
Skyfallsåtgärder består av skyfallsdammar (skålade ytor), magasinering under mark, 
växtbäddar, omledning och dämmen i kombination med erforderlig höjdsättning. 
Åtgärder finns både inom och utanför planområdet och ska kunna fördröja drygt 
14 000 kubikmeter vatten vid dimensionerande skyfall. 
 
Skyfallsåtgärderna både inom och utanför planområdet säkerställs i exploateringsav-
talet. Skyfallsåtgärderna inom planområdet säkerställs även i plankartan och besk-
rivs i denna planbeskrivning. 

Värme 
Tillkommande bebyggelse ska anslutas till fjärrvärmenätet om inte ett mer miljövän-
ligt alternativ kan redovisas. 

Elenergi 
Tillkommande bebyggelse ska anslutas till elnätet. Utredning kring kapacitetsbehov 
och anslutningar har gjorts i samråd med Vattenfall. Elnätsstationer för Tygeln 3 och 
Tygeln 1 har placerats inom respektive fastighet i samråd med Vattenfall. Elnätsstat-
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ionen under Målbron får ett något justerat läge och en väl formgiven inhägnad (se 
gestaltningsprogram). 

Avfall 
Förutsättningar för hantering av matavfall, källsortering och brännbart restavfall ska 
finnas på Tygeln 1 och Tygeln 3.  

Påverkan under byggtiden 
Exploatören ska upprätta ett kontrollprogram enligt miljöbalken, för den miljö- och 
omgivningspåverkan som kan uppkomma under byggtiden. Programmet ska även 
innehålla åtgärder för att minimera dessa störningar. Kontrollprogrammet ska tas 
fram i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet och ska 
vara fastställt senast två månader före byggstart. 
 
En masshanteringsplan behöver tas fram inför schaktning. För att få ett bra underlag 
för masshanteringen kan ytterligare provtagning behövas. Om schaktning ska ske på 
Tygeln 3 behövs en masshanteringsplan även där. Masshanteringen i sig medför att 
en anmälan om avhjälpandeåtgärd behöver upprättas. 

Ekonomiska frågor    
Exploatören svarar för och bekostar utbyggnad av samtliga anläggningar inom kvar-
tersmark. Solna stad ansvarar i regel för utbyggnad av kommunala anläggningar 
inom allmän plats, med undantag av vissa skyfallsåtgärder som ska ligga inom all-
män plats. Exploatören ska ersätta Solna stad fullt ut för projektering och genomfö-
rande av de anläggningar som staden uppför inom allmän plats, genom att erlägga 
exploateringsbidrag.   
 
Exploatören betalar anslutningsavgifter till el, tele, fjärrvärme och VA enligt vid 
tidpunkten gällande taxa. Exploatören betalar bygglovsavgift enligt vid tidpunkten 
gällande taxa. Exploatören har tecknat plankostnadsavtal med kommunen för upp-
rättandet av denna detaljplan. 

Avtal samt ansökan om lantmäteriförrättningar 
En förlängning av principöverenskommelse inklusive tillägg om skyfallsåtgärder 
(KS/2018:25) daterad 2020-06-15 har tecknats mellan Solna stad och exploatörerna. 
I den framgår att exploatörerna ska stå för de skyfallsåtgärder som krävs för att ex-
ploateringen ska kunna genomföras, även åtgärder utanför planområdet.  
 
Exploateringsavtal med tillhörande fastighetsregleringsavtal för reglering av allmän 
plats till kvartersmark enligt ovan har upprättats mellan staden och respektive explo-
atör inför detaljplanens antagande av kommunfullmäktige. Avtalet reglerar bland 
annat fastighetsbildning, anläggningsarbeten, markregleringar, överlåtelser av mark, 
ersättningar, uppförande av skyfallsåtgärder inom och utanför planområdet, storlek 
på och former för exploateringsbidrag samt övriga frågor med anledning av detalj-
planens genomförande. Gestaltningsprogram, miljöprogram, dagvattenutredning, 
skyfallsutredning och programmet för skyfallsåtgärder Lilla Frösunda gård och 
Fröparken kopplas till exploateringsavtalet. Exploateringsavtal tas fram av Solna 
stad i dialog med exploatörerna och antas av kommunfullmäktige. 
 
Ledningsrättsavtal ska tecknas för elledningar och elnätsstation. Vattenfall ansvarar 
för att teckna ledningsrättsavtal och att ansöka om erforderlig lantmäteriförrättning.  
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Ett nyttjanderättsavtal ska upprättas mellan Solna stad och Fabege för att säkra 
Solna stads rådighet gällande trappan för allmän gångtrafik mellan Målbron och 
Kolonnvägen, en trappa som integreras i den nya byggnaden på Tygeln 3. 
 
Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för att göra 
erforderliga förändringar och bilda erforderliga fastigheter och gemensamhetsan-
läggningar inom kvartersmark. 
 
Vid kommunalt huvudmannaskap har kommunen ovillkorlig rätt att lösa in allmän 
plats. Kommunalt huvudmannaskap innebär också att kommunen är skyldig att lösa 
in allmän platsmark om fastighetsägaren så begär. 

Medverkande  
Planhandlingarna är framtagna av miljö- och byggnadsförvaltningen i samarbete 
med Juan Piñones-Arce på stadsledningsförvaltningen.  
 
 
 
 
Alexander Fagerlund Erik Nordenstam 
Plan- och geodatachef Planarkitekt 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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Granskningsutlåtande 

 

Detaljplan för Tygeln 1 och 3, del av Järva 4:11 m.fl. 
inom stadsdelen Hagalund, juni 2022 
 
 
Innehåll 

1. Bakgrund (s. 1) 
2. Sammanfattning (s. 2) 
3. Yttranden (s. 6) 

- Remissinstanser och andra organisationer (s. 6) 
- Remissinstanser som inte har någon erinran mot planen (s. 16) 
- Remissinstanser som inte har svarat på remissen (s. 16) 
- Sakägare enligt fastighetsförteckningen (s. 16) 
- Övriga (s. 16) 

4. Förändringar efter granskningen (s. 17) 
- Undantagande / bevarande av befintligt kontorshus (s. 17) 
- Skyfall (s. 17) 
- Markföroreningar (s. 17) 
- Risk (s. 17) 
- Miljöprogram (s. 17) 
- Revideringar av plankarta och planbeskrivning i urval (s. 18) 

5. Synpunkter som inte har tillgodosetts (s. 19) 

1. Bakgrund 
Byggnadsnämnden beslutade den 24 november 2021, § 119, att granskning skulle 
ske för rubricerad detaljplan. Planområdets ena del (med kvartersmark där ny be-
byggelse föreslås samt GATA) är belägen mellan Solna station och Gårdsvägen och 
dess andra del (med användning GATA och PARK) mellan Kolonnvägen och Lilla 
Frösunda gård. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse av stadsmässig ka-
raktär, bestående av två nya kontorsbyggnader med verksamheter i bottenvåningen, 
totalt cirka 52 600 kvadratmeter ovan mark inom fastigheterna Tygeln 1 och 3. Pla-
nen möjliggör förutom mer attraktiva gatu- och parkmiljöer även en ny stationsentré 
inom Tygeln 1 och en skyfallsdamm i Lilla Frösunda gårds park.  
 
En tredje stationsentré till Solna station möjliggörs i detaljplanen men något beslut 
är inte fattat kring dess eventuella genomförande – behovet av den kommer att fort-
sätta utredas efter detaljplanens antagande.  

a 
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I detaljplanens genomförande, kopplat till exploateringsavtalet, ingår även nya sky-
fallsanläggningar på olika platser utanför planområdet. En ny trappa mellan Ko-
lonnvägen och Målbron föreslås på Tygeln 3. 
 
Länsstyrelsen och andra remissinstanser, sakägare och allmänhet har inbjudits att 
lämna synpunkter på planförslaget. En kungörelse publicerades den 1 december 
2021 i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Annons har införts i lokaltidningen 
Mitt i Solna. Granskningshandlingar inklusive utredningar har visats i Solna stads-
hus (där även en fysisk modell i skala 1:500 ställts ut) samt biblioteket i Solna cent-
rum under granskningstiden 1 december 2021 – 9 januari 2022. Handlingarna har 
också funnits tillgängliga digitalt på stadens webbplats med adress solna.se/tygeln 

2. Sammanfattning 
Här följer en kort sammanfattning av inkomna yttranden. Yttrandena återfinns även 
under rubrik ”3. Yttranden”. För ökad läsbarhet har de vid behov kortats ned. Alla 
yttranden finns oavkortade att ta del av på miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 

Yttranden i korthet 
Länsstyrelsen Stockholm anser att staden inte ännu visat att krav på hälsa och sä-
kerhet uppfylls avseende föroreningar, farligt gods samt översvämningsrisk. Rådgi-
vande synpunkter ges om genomförande, formalia och planbestämmelser.  
 
Länsstyrelsen anser att mer kunskap behövs om varifrån klorerade alifater i grund-
vattnet kommer, för att kunna bedöma om marken kan göras lämplig för sitt ända-
mål och säkerställa att genomförandet inte förvärrar föroreningssituationen. En 
planbestämmelse om tät grund som skydd mot grundvattenföroreningar anser Läns-
styrelsen endast bör användas när föroreningssituationen utretts så väl att behovet av 
andra åtgärder kan uteslutas. Länsstyrelsen anser det olämpligt med centrumändamål 
på mark som ej ska uppmuntra till stadigvarande vistelse. Länsstyrelsens anser att 
staden behöver förtydliga och komplettera plankartan så att stationsbyggnaden om-
fattas av lämpliga skyddsbestämmelser. Länsstyrelsen anser att det är otydligt om 
bestämmelserna m2 och m5 (angående höjdsättning med hänsyn till skyfall) ska 
gälla för stationsbyggnaden. 
 
Länsstyrelsen påminner om att översvämningsrisken inom planområdet är påtaglig 
och kräver att flera åtgärder vidtas. Ett antal planerade skyfallsåtgärder ligger utan-
för planområdet. Länsstyrelsen förutsätter att staden säkerställer att dessa åtgärder 
anläggs för att hantera risken för översvämning. Länsstyrelsen ger slutligen råd om 
formalia angående miljökvalitetsnormer samt förtydligande av planbestämmelser. 
 
Kommentar: En PM (Hedenvind, 2022-03-10) har upprättats angående framtida 
föroreningssituation med avseende på klorerade alifater samt om dessa kan utgöra 
en miljö- eller hälsorisk för planerad verksamhet. Halterna i nuvarande och fram-
tida grundvatten under Tygeln 1 och delvis Tygeln 3 bedöms utgöra en låg och ac-
ceptabel hälsorisk utifrån detaljplanens föreslagna ändamål. Planbestämmelsen 
som reglerar tät grund som skydd mot grundvattenföroreningar föreslås kvarstå i 
planen som en försiktighetsåtgärd. Föroreningssituationen bedöms vara tillräckligt 
utredd för att kunna konstatera att ytterligare åtgärder ej är nödvändiga. Marken 
bedöms kunna göras lämplig för sitt ändamål. Genomförandet bedöms inte innebära 
någon risk för människors hälsa. 
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Inom de ytor som ej ska uppmuntra till stadigvarande vistelse revideras plankartan 
bland annat genom att centrumändamålet tas bort. Plankartan kompletteras också 
med lämpliga skyddsåtgärder som ska gälla för den stationsbyggnad som detaljpla-
nen möjliggör. Plankartan förtydligas också så att det tydligare framgår vad som 
avses med en stor gasmolnsexplosion.  
 
De golvnivåer som regleras i planbestämmelserna ska gälla även för stationsbygg-
naden för att undvika att skyfallsvatten tränger in i stationsentrén. Detta förtydligas 
också i plankartan. De i plankartan med skyddsbestämmelser reglerade plushöjder-
na för färdigt golvnivåer, entréer, garageinfarter och dylikt har efter granskning 
kunnat sänkas något i enlighet med den uppdaterade skyfallsrapport (Ramboll, 
2022-05-19) som bygger på en mer detaljerad modellkörning.  
 
Formalia samt vissa bestämmelser har reviderats för att förtydliga vad som avses. 
 
Lantmäteriet anser att exploateringsavtalets fördelning av kostnader för planens 
genomförande för respektive exploatör ska anges tydligare i planbeskrivningen. 
Lantmäteriet efterfrågar förtydligande av hur befintliga servitut påverkas av planför-
slaget. Lantmäteriet efterfrågar förtydligande av vilka fastigheter som berörs av av-
sedd ledningsrättsupplåtelse. 
 
Kommentar: Exploateringsavtalets innehåll förtydligas i planbeskrivningen. 
 
Trafikverket vill att ett bevakningsavtal tecknas före planens antagande. Trafikver-
ket är positiva till en tredje stationsentré som kan öka kollektivtrafikresandet. Vissa 
frågor behöver utredas för att stationsentrén ska kunna öppnas, såsom finansiering 
och ägandeskap av ny stationsbyggnad, byggnadens utformning samt närheten till 
spår. Översvämningsrisk behöver beaktas. Risk i förhållande till tredje man behöver 
utredas vidare, speciellt om stadigvarande vistelse planeras i stationsbyggnaden, 
detta är dock främst en fråga för länsstyrelsen. Trafikverket vill att risker för geotek-
nisk påverkan på järnvägen ska analyseras. Kopplat till detta ska motsvarande åt-
gärds- och kontrollprogram ingå i bevakningsavtal och genomförandeavtal. Trafik-
verket anser att användningsbestämmelse CE2 närmast spåren, ihop med bestäm-
melsen ”Ytor inom 25 meter från Ostkustbanan ska utformas så att de inte uppmunt-
rar till stadigvarande vistelse.” kan göra detaljplanen svårtolkad. Gällande föreskrif-
ter och riktlinjer för avstånd till järnväg ska följas i genomförandet av planen. 
 
Kommentar: Centrumändamålet tas bort inom den prickade marken invid spåren, 
tillsammans med vissa andra mindre ändringar av plankartan som har gjorts efter 
underhandssamråd med Trafikverket. Ett kombinerat bevaknings- och genomföran-
deavtal har tecknats mellan Trafikverket och Skanska. Genomförandeavtal ska teck-
nas med Fabege inför genomförandet av deras del av planen. Ett bevakningsavtal 
för Tygeln 3 tecknas mellan Trafikverket och Solna stad inför antagande. Riskutred-
ningen har kompletterats med stationsbyggnaden. 
 
Region Stockholm, Trafikförvaltningen (Regionen) framförde i samrådet att det 
saknas tillräckligt underlag för att bedöma lämpligheten, genomförbarheten och 
konsekvenser för att kunna ta ställning till att en ny stationsentré byggs. Solna stad 
har till granskning, i dialog med Regionen, tagit fram flera av de efterfrågade utred-
ningar och underlag som efterfrågats, bland annat kompletterande flödesanalys och 
samhällsekonomisk bedömning. Regionen behöver inför antagande analysera de 
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utredningar som tagits fram för att kunna göra en bedömning om lämpligheten i en 
ny entré. En ny stationsbyggnad behöver bekostas av annan part, skriver Regionen. 
Även frågor om förvaltning och drift av den nya entrén, inklusive gångtunnel och ny 
stationsbyggnad behöver utredas och avtalas om innan detaljplanen antas. Innan 
dessa frågor är utredda och avtalade om anser Regionen inte att planen är lämplig att 
anta eftersom den inte med säkerhet kommer att kunna genomföras i sin helhet. 
 
Kommentar: Inför planens antagande har underhandssamråd skett med Trafikför-
valtningen och Trafikverket. Planbeskrivningen förtydligas med att den föreslagna 
stationsbyggnaden i detaljplanen endast är en möjlighet, som ska utredas vidare. 
Något beslut avseende stationsentréns uppförande har inte fattats. Trafikförvalt-
ningen har i underhandssamrådet konstaterat att det är för tidigt att teckna något 
avtal, eftersom behovet av en eventuell tredje uppgång först ska analyseras mer in-
gående. Varken Trafikverket eller Trafikförvaltningen har några synpunkter på att 
detaljplanen ger möjlighet till en framtida mittentré för Solna station. 
 
Solna Vatten skriver att det behöver utredas att en flytt av befintliga ledningar är 
möjlig att genomföra, att det finns utrymme att flytta dem och att de fortfarande är 
åtkomliga. Ledningarnas ytterkant måste vara minst två meter från byggnad. Sådan 
flytt ska ske på bekostnad av exploatören. Ett avtal mellan exploatören och Solna 
Vatten gällande ledningsflytt måste tecknas innan planen kan antas. Skyfalls- och 
dagvattenanläggningar samt träd, offentliga möbler och liknande får inte placeras 
över VA-ledningar, så att åtkomsten till VA-ledningarna begränsas, eller så att VA-
ledningarna riskerar att påverkas eller skadas. 
 
Kommentar: Nämnda utredningar har gjorts. Ett avtal mellan Fabege och Solna 
Vatten om ledningsflytt har tecknats inför planens antagande. Vid genomförandefa-
sens slutliga placering av växtbäddar, träd och andra landskapselement, som är 
kostsamma att återställa, ska hänsyn tas till Solna Vattens ledningar. 
 
Vattenfall Eldistribution informerar om sina elnätanläggningar inom planområdet 
och i närområdet samt vad som gäller för dessa i samband med exploatering. Vatten-
fall önskar att E-områden avsedda för elnätstationer markeras i plankartan samt att 
u-områden i förekommande fall införs i plankartan kring de högspänningsmark-
kablar som ska ligga inom kvartersmark. 
 
Kommentar: Inför godkännande och antagande av planen har överenskomna E-
områden (E1 och E4) fått en mer specificerad placering i plankartan enligt Vatten-
falls önskemål. Dessa E-områden samt u-områden har i plankartan utformats för att 
kunna hantera de ledningar som behöver ligga inom kvartersmark. 
 
Norrenergi har ledningar med värme och kyla i området och förutsätter att de beak-
tas i planarbetet. Alla arbeten på ledningarna måste ske med stor framförhållning 
eftersom fastigheters energiförsörjning sker med dessa ledningar. Om ledningarna 
behöver flyttas för att möjliggöra utbyggnad enligt planförslaget utgår Norrenergi 
från att omläggning bekostas av exploatören. Vid eventuell omläggning ska väder 
och urkopplingstider beaktas, så att kunder ej drabbas mer än nödvändigt. 
 
Kommentar: Den omläggning som krävs bekostas av exploatören. 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuva-
rande läge. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar 
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för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgär-
den även bekostar den. 
 
Kommentar: Den omläggning som krävs bekostas av exploatören. 
 
Hyresgästföreningen Solna uttrycker oro för den höga förtätningsgraden, parke-
rings- och trafikproblem, störande verksamheter i bottenvåningen, samt för hur stor 
yta som tas i anspråk vid uppförandet av skyfallsanläggning i Lilla Frösunda gårds 
park. Hyresgästföreningen är kritiska till att exploatera Lilla Frösunda gårds park. 
De grönområden som finns kvar öster om järnvägen behöver finnas kvar. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Planförslaget bedöms inte leda till några mins-
kade grönytor, snarare tvärtom till en grönare och mer attraktiv stadsmiljö. Förtät-
ningen sker på redan hårdgjorda ytor i ett av stadens bästa kollektivtrafiklägen.  
 
Rådet för funktionshinderfrågor lyfter att entréer i lågpunkten vid Gårdsvägen 
och stationsgränden med hänsyn till skyfallshantering kan komma att behöva ett par 
trappsteg. I planbeskrivningen nämns att tillgänglig entré kan ordnas via annan in-
gång. Rådet anser att samtliga entréer bör kunna vara tillgängliga och att detta borde 
kunna lösas genom ramper. Rådet anser att det är positivt att en tillgänglig ramp 
mellan gångbana och hiss anläggs på platsen under och norr om Målbron. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Huvudentréers och sekundära entréers tillgäng-
lighet i olika punkter granskas vidare i kommande bygglovskede. Gällande lagkrav 
ska följas. Efter granskning har Fabege valt att behålla kontorshuset inom Tygeln 3. 
 
MT (Solnabo) menar att det inte behövs fler kontor i Solna. I och med Corona-
pandemin är det också många som har fått jobba hemifrån och den trenden lär fort-
sätta efter att pandemin klingat av. Bättre, enligt MT, vore att satsa på ungdomsbo-
städer, aktivitetslokaler etc.  
 
Kommentar: Planarbetet har bedrivits i enlighet med planuppdraget, där fler kon-
torsarbetsplatser bedömts vara ett lämpligt utnyttjande av den redan hårdgjorda 
marken i ett av stadens bästa kollektivtrafiklägen. Området kring Solna station, eller 
Arenastaden som det kallas, är med sitt centrala läge fortsatt attraktivt för kontor. I 
kvarteret Tygeln invid järnvägsspåren är det svårt att planera för bostäder, dels på 
grund av buller, dels riskavstånd till farligt godstransporter. 
 
Tekniska förvaltningen påminner om vikten av att se över dimensioneringen för 
avfallsutrymmena i ett tidigt skede. Utöver detta är det även viktigt att se till att av-
fallsutrymmen, och eventuell dragväg mellan kärlens placering och hämtfordonets 
uppställningsplats, uppfyller rådande arbetsmiljökrav. 
 
Förvaltningens kommentar: Synpunkterna noteras och delges exploatörerna. 
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3. Yttranden 
För ökad läsbarhet har yttranden vid behov kortats ned. Alla yttranden finns oavkor-
tade att ta del av på miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 

Remissinstanser 
Länsstyrelsen Stockholm anser utifrån ingripandegrunderna i plan- och bygglagen 
att staden inte ännu visat att planen uppfyller krav på hälsa och säkerhet avseende 
förorenade områden, transporter med farligt gods samt översvämningsrisk. Rådgi-
vande synpunkter ges om genomförande, formalia och planbestämmelser. 
 
Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Förorenade områden 
Solna stad har konstaterat att det finns klorerade alifater i grundvattnet i den västra 
delen av Tygeln 1. I samrådsskedet efterfrågade Länsstyrelsen en utredning av om 
de klorerade alifater som konstaterats i Tygeln 1 härrör från en uppströms liggande 
källa i öster. I granskningsskedet är detta inte utrett. Staden redovisar dock endast en 
representativ föroreningshalt utifrån påträffade halter inom Tygeln 2. Dessa halter är 
något högre än de som nu uppmätts inom planområdet. Länsstyrelsen saknar en 
provtagning/bedömning som visar om förorening sprids in till Tygeln 1 från området 
öster om planområdet. Länsstyrelsen anser att staden behöver ha mer kunskap om 
varifrån föroreningarna kommer. Detta för att kunna bedöma om marken kan göras 
lämplig för sitt ändamål och för att säkerställa att genomförandet inte förvärrar för-
oreningssituationen så att marken blir olämplig för sitt ändamål. 
 
I planbeskrivningen anges att förekomsten av klorerade alifater i grundvattnet ska 
följas upp genom provtagning i samband med länshållning, samt att uppföljning 
även bör ske efter färdigställd byggnation för att undersöka om en spridning har 
skett till det övre grundvattenmagasinet. Staden avser även att vid behov följa upp 
med provtagning av klorerade alifater i inomhusmiljön efter genomförandet. En 
planbestämmelse har införts som reglerar tät grund som skydd mot grundvattenför-
oreningar. En sådan åtgärd ser Länsstyrelsen som ett sista komplement till övriga 
åtgärder som syftar till att minska föroreningshalter till en godtagbar nivå. Denna 
typ av bestämmelse bör inte användas när föroreningssituationen inte är tillräckligt 
utredd för att bedöma om även andra åtgärder är nödvändiga. 
 
Transporter med farligt gods 
Planområdet är beläget invid Ostkustbanan på vilken det går farligt gods. Enligt PM 
Risk (Brandskyddslaget, 2021-06-01) och planbestämmelse ska ytor inom 25 meter 
från Ostkustbanan utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. I 
granskningsskedet har staden i detta område infört markanvändningen centrum-
ändamål. Länsstyrelsen anser det olämpligt att tillåta centrumändamål på mark som 
inte ska uppmuntra till stadigvarande vistelse. Länsstyrelsens tolkning är att de 
skyddsåtgärder som gäller för byggnader för stadigvarande vistelse även inbegriper 
stationsbyggnaden. I annat fall behöver staden komplettera plankartan så att bygg-
naden omfattas av erforderliga skyddsbestämmelser. 
 
Översvämningsrisk 
Länsstyrelsens tolkning är att de golvnivåer som regleras i planbestämmelserna m2 
respektive m5 är tillämpliga för stationsbyggnaden, oavsett om den bedöms vara för 
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stadigvarande vistelse eller inte. Länsstyrelsen anser dock att det är otydligt om 
planbestämmelserna m2 och m5 är tillämpliga för stationsbyggnaden ifall byggna-
den inte skulle anses vara till för stadigvarande vistelse. 
 
Övrigt gällande planens genomförbarhet 
Länsstyrelsen lämnar följande råd inför fortsatt arbete med genomförandefrågor och 
för att staden ska kunna förtydliga planhandlingar så att detaljplanen blir lättare att 
genomföra och följa upp: 
 
Hälsa och säkerhet 
Översvämningsrisk 
Översvämningsrisken inom planområdet är påtaglig och kräver att flera åtgärder 
vidtas för att marken ska vara lämplig för sitt ändamål. Ett antal av de planerade 
åtgärderna för hantering av skyfall ligger utanför planområdet. Länsstyrelsen förut-
sätter att staden fortsatt arbetar med att säkerställa att planerade skyfallsåtgärder 
utanför planområdet anläggs för att hantera risken för översvämning inom planom-
rådet och intilliggande järnvägsanläggning. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Reduktion av föroreningar efter exploatering med rening anges i planbeskrivningen 
med kg/år vilket är felaktigt då mängderna anges i g/år i dagvattenutredningen. 
Länsstyrelsen vill informera staden om att från och med den 22 december 2021 gäl-
ler nya föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster varför vissa uppgifter i 
planen kan vara inaktuella (se https://viss.lansstyrelsen.se/). En skillnad mot tidigare 
är att miljökvalitetsnormen nu kan skilja sig åt mellan olika kvalitetsfaktorer för 
samma vattenförekomst. Det möjliggör att de kvalitetsfaktorer som är svåra att för-
bättra till det ursprungliga målåret (2015) kan medges en tidsfrist eller få mindre 
stränga krav. Staden bör vid behov uppdatera informationen i detaljplanen så att den 
överensstämmer med de nya miljökvalitetsnormerna för de berörda vattenförekoms-
terna. Staden bör ta ställning till om detta påverkar den bedömning av påverkan på 
möjlighet att följa miljökvalitetsnormerna som staden tidigare gjort för planlägg-
ningen och i sådant fall redogöra för det. 
 
Planbestämmelser 
Det oklart hur byggnader med stadigvarande vistelse ska utformas inom 30 meter 
från Ostkustbanan. Planbestämmelser anger att stommar och fönster ska klara laster 
från en stor gasmolnsexplosion. Det är otydligt vad staden menar med en stor gas-
molnsexplosion. För att dimensioneringen ska bli rätt rekommenderar länsstyrelsen 
staden att beskriva vad en stor gasmolnsexplosion motsvarar. Detta för att underlätta 
kommande projekteringar. 
 
Vidare är planbestämmelsen om en insatsplan vid skyfall otydlig eftersom det är 
oklart när under byggprocessen en insatsplan ska upprättas och hur planbestämmel-
sens efterlevnad kan säkerställas. 
 
Förvaltningens kommentar:  
Inför planens godkännande och antagande har en PM tagits fram (PM Klorerade 
alifater i grundvatten Tygeln 1 och Tygeln 3, Hedenvid projekt 2022-03-10). Denna 
PM, som skickats till länsstyrelsen för kännedom och som biläggs planhandlingarna 
och sammanfattas i den uppdaterade planbeskrivningen, sammanställer grundvat-
tenprovtagningar och syftar till att öka kunskapen om framtida föroreningssituation 
med avseende på klorerade alifater samt om föroreningarna kan utgöra en miljö- 
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eller hälsorisk för planerad verksamhet. Provtagningarna som sammanställts visar 
att grundvattnet i det undre magasinet inom Tygeln 1 och 3 är påverkat av klorerade 
alifater. Halterna i nuvarande och framtida grundvatten under Tygeln 1 bedöms 
utgöra en låg och acceptabel hälsorisk utifrån detaljplanens föreslagna ändamål. 
Planbestämmelsen som reglerar tät grund som skydd mot grundvattenföroreningar 
föreslås kvarstå i planen som en försiktighetsåtgärd, trots att halterna klorerade 
alifater både i nuläget och efter genomförd detaljplan bedöms vara låga. Förore-
ningssituationen bedöms vara tillräckligt utredd för att kunna konstatera att ytterli-
gare åtgärder ej är nödvändiga. Marken bedöms kunna göras lämplig för sitt ända-
mål. Genomförandet bedöms inte innebära någon risk för människors hälsa. 
 
Inom de prickade ytor inom 25 meter från Ostkustbanan, där marken inte får förses 
med byggnad och ska utformas så att stadigvarande vistelse inte uppmuntras, revi-
deras plankartan bland annat genom att centrumändamålet tas bort. Plankartan 
kompletteras med lämpliga skyddsåtgärder (se även uppdaterad riskutredning av 
Brandskyddslaget, 2022-05-17) som ska gälla för den stationsbyggnad som planen 
möjliggör. Plankartan förtydligas också så att det tydligare framgår att det som 
omfattas av aktuella riskbestämmelser) inom 30 meter från Ostkustbanan är ny kon-
torsbebyggelse (dvs. centrumändamål (ej parkeringshus eller stationsbyggnad) som 
vetter direkt mot Ostkustbanan utan framförliggande bebyggelse. (Formulering??) 
 
De golvnivåer som regleras i planbestämmelserna ska vara tillämpliga även för 
stationsbyggnaden för att undvika att skyfallsvatten tränger in i stationsentrén. 
Detta förtydligas också i plankartan. 
 
De maximala vattennivåerna orsakade av det dimensionerande regnet (ett klimat-
kompenserat   hundraårsregn) har efter granskning sjunkit i skyfallsmodellen, se 
uppdaterad skyfallsutredning. De i plankartan med skyddsbestämmelser reglerade 
plushöjderna för färdigt golvnivåer, entréer, garageinfarter och dylikt har därför 
efter granskning kunnat sänkas något i enlighet med den uppdaterade skyfallsrap-
porten, som bygger på en mer detaljerad modellkörning.  
 
Staden kommer även fortsatt att arbeta med att säkerställa att planerade skyfallsåt-
gärder såväl inom som utanför planområdet anläggs för att hantera risken för över-
svämning inom planområdet och intilliggande järnvägsanläggning. Samtliga sky-
fallsanläggningar säkerställs i exploateringsavtalet. 
 
Reduktion av föroreningar efter exploatering med rening har i planbeskrivningen 
korrigerats till g/år i enlighet med dagvattenutredningen. Staden bedömer att de nya 
föreskrifterna som gäller från och med den 22 december 2021 inte påverkar den 
bedömning av påverkan på möjlighet att följa miljökvalitetsnormerna som tidigare 
gjorts för planen. Bedömningen baseras på följande:  
  
Fastställd MKN från den nya förvaltningscykeln publicerad 2021-12-22 där kraven 
kan vara olika för olika kvalitetsfaktorer har två skillnader jämfört med den tidigare 
förvaltningscykeln. Dels har målåret för ekologisk status förlängts från 2027 till 
2039, dels gällande den kemiska statusen har ett senare målår satts för PFOS – Per-
fluoroktansulfonsyra och dess derivater, till 2027. PFOS har inte studerats inom 
ramen för dagvattenutredningen men detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten 
att uppnå MKN för PFAS baserat på följande: 
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• att ny exploatering planeras där inga nya material förväntas innehålla PFOS eller 
någon ny verksamhet som hanterar PFOS planeras bedöms inte plangenomförandet 
innebära att någon ny källa till PFAS introduceras, 
• dagvattenutredningen visar att plangenomförandet innebär att flödet av dagvatten 
och föroreningsbelastningen från dagvattnet till Brunnsviken kommer att minska 
vilket därmed kommer att minska eventuell belastning av PFOS-förorening som rör 
sig genom planområdet från eventuell uppströms källa. 
 
Aktuell planbestämmelse förtydligas med vad en stor gasmolnsexplosion motsvarar. 
En trycklast motsvarande en explosion med 100 kg TNT ska vara utgångspunkt för 
dimensioneringen. Planbestämmelsen om en insatsplan vid skyfall har också förtyd-
ligats, så att den nu lyder: ”Insatsplan vid skyfall för respektive byggnad ska finnas 
innan byggnaden får tas i bruk.” Även andra planbestämmelser har förtydligats. 
 
Lantmäteriet noterar att det i planbeskrivningen anges att exploateringsavtal ska 
tecknas i senare skede. Det anges också olika åtgärder som exploatörerna ska be-
kosta och ansvara för. Däremot anges ingen fördelning av kostnader för själva ge-
nomförandet som planförslaget innebär för respektive exploatör. Lantmäteriet menar 
att planbeskrivningen, enligt PBL, ska redovisa exploateringsavtalens huvudsakliga 
innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd 
av ett eller flera exploateringsavtal. Lantmäteriet menar att exploatörens samtliga 
åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå, och att handlingarna behöver kom-
pletteras. Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs, saknas möjlighet för 
Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i granskningsskedet yttra sig över 
om planförslaget bedöms förenligt eller inte med reglerna i 4. kap 33 § 3 st. PBL. 
 
Lantmäteriet noterar att det i planbeskrivningen nämns att behov av omprövning av 
befintliga servitut kommer utredas vidare under genomförandet. Lantmäteriets upp-
fattning är att behov av servitut och hantering av redan befintliga servitut bör utredas 
i detaljplaneskedet för att konsekvenserna av planförslaget ska kunna bedömas allsi-
digt. Lantmäteriet efterfrågar förtydligande av hur befintliga servitut påverkas av 
planförslaget, avses de behållas eller ändras/upphävas? Lantmäteriet efterfrågar vi-
dare förtydligande av vilka fastigheter som berörs av avsedd ledningsrättsupplåtelse 
samt ersättning för detta i planbeskrivningen. 
 
Förvaltningens kommentar: Exploateringsavtalets innehåll har förtydligats i plan-
beskrivningen. Befintliga servitut avses behållas. Nya servitut tillkommer för Solna 
stads drift av skyfallsanläggningar inom kvartersmark. Vid ett uppförande av en ny 
stationsentré kan ett servitut för allmän gångtrafik upprättas på ”stationsgränd”. 
Både Tygeln 1 och Tygeln 3 berörs av ledningsrättsupplåtelse. Den som vidtar en 
åtgärd som föranleder en ledningsflytt, i detta fall respektive exploa-
tör/fastighetsägare, ska stå för kostnader hänförliga till denna ledningsflytt. 
 
Statens geotekniska institut (SGI) har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter 
på detaljplanen. SGI finner att deras rekommendationer har beaktats och har, från 
geoteknisk synpunkt, inga invändningar mot planförslaget.  
 
Region Stockholm, Trafikförvaltningen konstaterar att planen möjliggör att en 
tredje stationsentré anläggs genom att en befintlig gångtunnel belägen ungefär på 
mitten av perrongen öppnas upp. Gångtunneln går från perrongen österut mot plan-
området där en ny stationsbyggnad placeras. I samrådsskedet framförde regionen att 



  10 (19) 
 

  

det saknas tillräckligt underlag för att bedöma lämpligheten, genomförbarheten och 
konsekvenser för att kunna ta ställning till att en ny stationsentré byggs.  
 
Staden har till granskning, i dialog med regionen, tagit fram flera av de efterfrågade 
utredningar och underlag som efterfrågats. Dessa omfattar bland annat komplette-
rande flödesanalys och samhällsekonomisk bedömning.  
 
Region Stockholm behöver analysera de utredningar som tagits fram för att kunna 
göra en bedömning om lämpligheten i en ytterligare entré. Detta behöver göras in-
nan detaljplanen antas.  
 
Regionen har inte för avsikt att finansiera en ny stationsbyggnad utan detta behöver 
bekostas av annan part, vilket behöver avtalas om. Även frågor om förvaltning och 
drift av den nya entrén, inklusive gångtunnel och ny stationsbyggnad behöver utre-
das och avtalas om innan detaljplanen antas. 
 
Innan dessa frågor är utredda och avtalade om kan Region Stockholm inte anse att 
planen är lämplig att anta då det ännu inte är klarlagt att detaljplanen kommer att 
kunna genomföras i sin helhet. Vid ett antagande utan ovan nämnda överenskom-
melser kan Region Stockholm inte utesluta att överklaga detaljplanen om den antas. 
 
Förvaltningens kommentar: Inför planens antagande har underhandssamråd skett 
med Trafikförvaltningen och Trafikverket. Planbeskrivningen förtydligas med att 
den föreslagna stationsbyggnaden endast är en möjlighet i detaljplanen och ska 
utredas vidare. Något beslut avseende stationsentréns uppförande har inte fattats. 
Trafikförvaltningen har i underhandssamrådet konstaterat att det är för tidigt att 
teckna något avtal, eftersom behovet av en eventuell tredje uppgång först ska analy-
seras mer ingående. Varken Trafikverket eller Trafikförvaltningen har några syn-
punkter på att detaljplanen ger möjlighet till en framtida mittentré för Solna station. 
 
Trafikverket skriver att ett bevakningsavtal ska tecknas före planens antagande för 
att säkerställa att genomförandet av detaljplanen inte orsakar några negativa konse-
kvenser på järnvägsanläggningen.  
 
Trafikverket är generellt positiva till åtgärder som kan leda till ökat resande med 
kollektivtrafik. En ny tredje entré till pendeltågsstationen ökar troligen kollektivtra-
fikens attraktivitet och därmed även resandet med kollektivtrafik.  
 
Det finns dock ett flertal frågetecken kvar som behöver utredas och klargöras för att 
det ska vara möjligt att öppna upp en tredje stationsentré. Trafikverket ser bl.a. att 
finansieringsfrågor och ägandeskapsfrågor av en ny stationsbyggnad/stationsentré 
behöver klargöras och avtalas om. Utformning av eventuell stationsbyggnad och 
dess närhet till spåren behöver utredas vidare och om det går att genomföra med 
tanke på närheten till järnvägsspåren.  
 
Översvämningsrisk vid skyfall i tunneln upp till plattformen behöver tas i beaktande, 
utifrån att platsen redan nu ligger inom en lågpunkt. Risk i förhållande till tredje 
man behöver utredas vidare och speciellt om det avses vara stadigvarande vistelse i 
stationsbyggnad dikt an spåren. Risk i förhållande till tredje man är dock främst en 
fråga för länsstyrelsen. 
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Trafikverket ser att riskerna för geoteknisk påverkan på järnvägsanläggningen i sin 
helhet ska analyseras både i genomförande fas och i en slutlösning. Specifikt ser 
Trafikverket att dessa områden behöver finnas med i fortsatta arbetet. 
 

• Sättningsrisk kopplat speciellt till grundvattensänkning. 
• Markrörelser, markförskjutningar kopplat till eventuella spontning-, schakt-

ning-, pålningsarbete. 
• Tvärsektioner som visar förhållandena mellan schakt/spont och järnvägen. 
• Stabilitetsberäkningar. 

 
Kopplat till att utreda/analysera riskerna ska motsvarande åtgärdsprogram och kon-
trollprogram framtas och ingå inom bevakningsavtal och genomförandeavtal. Tra-
fikverket behöver ha sett ovanstående delar innan arbeten kan påbörjas. 
 
I plankartan anges CE2 närmast spåren, vilket inte var fallet under samrådet. 
Plankartan anger också under egenskapsbestämmelser för kvartersmark att: Ytor 
inom 25 meter från Ostkustbanan ska utformas så att de inte uppmuntrar till stadig-
varande vistelse. Trafikverket anser att dessa planbestämmelser blir motstridiga och 
att detaljplanen därmed blir svårtolkad i efterföljande genomförande och lovärenden. 
Vidare så behöver gällande föreskrifter och riktlinjer gällande avstånd till järnväg 
följas i genomförandet av detaljplanen. Det handlar bl.a. om storlek och placering av 
ev. träd, parkeringsplatser och så vidare. Se mer på Trafikverkets hemsida. 
 
Förvaltningens kommentar: Ett kombinerat bevaknings- och genomförandeavtal 
har tecknats mellan Trafikverket och Skanskas dotterbolag Remulus Tygeln 1. Ge-
nomförandeavtal ska tecknas med Fabege inför genomförandet av deras del av pla-
nen. Ett bevakningsavtal för Tygeln 3 tecknas mellan Trafikverket och Solna stad 
inför detaljplanens antagande. Riskutredningen har kompletterats med stations-
byggnaden. Behovet av stationsbyggnaden kommer att utredas vidare (se föregå-
ende kommentar till Trafikförvaltningen). Plankartan revideras inför antagande så 
att centrumändamålet tas bort för den prickade marken invid Ostkustbanan, till-
sammans med vissa andra mindre ändringar av plankartan som har gjorts efter un-
derhandssamråd med Trafikverket. Bland annat regleras för Skanskas fastighet Ty-
geln 1 ett högsta antal (max 10 stycken) markparkeringsplatser, ett minsta avstånd 
till dessa från spårmitt (minst 10 meter) samt att ett minst 2 meter högt skyddsplank 
ska uppföras längs fastighetsgräns mot järnvägen. Gällande föreskrifter och riktlin-
jer avses följas vid planens genomförande. 
 
Solna Vatten har ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten i konflikt med pla-
nerad bebyggelse inom planområdet. Ledningarna behöver flyttas till nytt läge. Ex-
ploatören behöver utreda att en flytt av ledningarna är möjlig att genomföra, att det 
finns utrymme att flytta dem och att de fortfarande är åtkomliga, skriver Solna Vat-
ten. Ledningarnas ytterkant måste vara minst två meter från byggnad. Sådan flytt ska 
ske på bekostnad av exploatören. Ett avtal mellan exploatören och Solna Vatten gäl-
lande ledningsflytt måste tecknas innan planen kan antas. 
 
De skyfallsåtgärder som utförs får inte placeras över VA-ledningar eller så att åt-
komsten till VA-ledningarna begränsas, skriver Solna Vatten. De får heller inte ris-
kera att påverka eller att orsaka någon skada på VA-ledningarna. 
 
Träd samt anläggningar för omhändertagande av dagvatten (t.ex. skelettjordar, växt-
bäddar och avsättningsmagasin) får inte placeras över VA-ledningar eller så att åt-
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komsten till VA-ledningarna begränsas, skriver Solna Vatten. De får heller inte ris-
kera att orsaka någon skada på VA-ledningarna. Inte heller cykelställ, fasta bänkar, 
murar m.m. får placeras så att åtkomsten till Solna Vattens ledningar försvåras. Be-
läggning på gator och torg måste vara sådan att den är lätt att återställa efter ingrepp, 
anser Solna Vatten. Förbindelsepunkt för VA till stationsbyggnaden kommer bli i 
Gårdsvägen. Några nya VA-ledningar kommer inte dras fram i stationsgränden. 
 
Förvaltningens kommentar: Nämnda utredningar har gjorts. Ett avtal mellan Solna 
Vatten och exploatören och fastighetsägaren till Tygeln 3, Fabege, har tecknats om 
ledningsflytt inför planens antagande. Vid genomförandefasens slutliga placering av 
växtbäddar, träd och andra landskapselement som är svåra och/eller kostsamma att 
gräva upp och återställa ska hänsyn tas till Solna Vattens ledningar. 
 
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har inom området för aktuell detaljplan el-
nätsanläggningar bestående av 77 kV markkabel, lila streckad linje i karta [i akten], 
24 kV markkabel, ljusblå streckad linje, 0,4 kV markkabel, blå streckad linje, samt 
22 kV nätstationer, svart kvadrat. Vattenfall önskar att E1-områden avsedda för stat-
ioner markeras och får ett eget område i plankartan. Vattenfalls områdesansvarige 
har haft en dialog med byggherren om placeringen av stationerna. Vattenfall önskar 
att områdena specificeras i plankartan så att planen kan godkännas. 
 
Ett u-område ska anges mitt över högspännings-markkablar (24 och 77 kV) med 
minst 3 meter på vardera sida om markkabelns yttersta faser. Inom kvartersmark ska 
u-området vara prickmark. Inom detta område får byggnad inte uppföras eller mar-
kanläggning, t ex träd och buskar, planteras. Ingen byggnad får hamna närmare än 5 
meter ifrån 24 och 77 kV markkablar. 
 
Vattenfall informerar om följande: 

• En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vat-
tenfall Eldistribution, men bekostas av exploatören. 

• Offert på eventuella el-serviser, beställs via 
www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller telefon: 020–82 10 00. 

• Vid eventuella schaktningsarbeten ska kabelutsättning begäras. Detta beställs 
via Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se 

• När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så 
glöm inte att beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång 
och ser till att inga skador uppstår. Formulär: vattenfalleldistribut-
ion.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/ 

• Flytt av anläggning: vattenfalleldistribut-
ion.se/foretag/kundservice/formular/flytta-anlaggning-offert/ 

• Vid ny infart till fastigheten ska befintlig markkabel förläggas i rör, bekostas 
av exploatören. Detta beställs samtidigt som beställning av el-serviser. 

• Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet.  

• Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över elnätan-
läggning tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsav-
stånd inte hålls. 

 
Kommentar: Inför godkännande och antagande av planen har överenskomna E-
områden (E1 och E4) fått en mer specificerad placering i plankartan enligt Vatten-
falls önskemål. Dessa E-områden samt u-områden har i plankartan utformats för att 
kunna hantera de ledningar som behöver ligga inom kvartersmark. Utkast till 
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plankarta har inför detaljplanens godkännande och antagande översänts till Vatten-
fall som inte haft några synpunkter på den uppdaterade plankartan. 
 
Norrenergi har ledningar med värme och kyla inom området och förutsätter att de 
beaktas i planarbetet. Fastigheter i området försörjs med både värme och kyla från 
dessa ledningar. Utöver det går ledningarna vidare och utgör försörjning till andra 
områden och stadsdelar. Detta innebär att alla arbeten på nu aktuella ledningar måste 
ske med stor framförhållning och vetskap om att andra fastigheters energiförsörjning 
sker med dessa ledningar. Ledningarna gäller stamledningar för både kyla och 
värme samt servisledningar. Om ledningarna behöver flyttas för att möjliggöra 
byggnation enligt det aktuella planförslaget utgår Norrenergi från att omläggning av 
de befintliga ledningarna bekostas av exploatören. Vid en eventuell omläggning ska 
väderförhållanden och urkopplingstider beaktas, så att kringliggande värme och kyla 
kunder ej drabbas mer än nödvändigt. 
 
Kommentar: Den omläggning som krävs bekostas av exploatören. 
 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova 
önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möj-
liggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se  
 
Kommentar: Den omläggning som krävs bekostas av exploatören.  
 
Hyresgästföreningen Solna skriver att planförslaget utgör byggytor inom ett lokalt 
präglat område och har en utveckling som berör olika kvalitativa markytor, nämli-
gen ytor av utpräglad robust stadskvalitet och ytor som berör känsligare historiska 
och kulturella områden. Hyresgästföreningen anser att det finns ett generellt problem 
med den aktuella detaljplanen, ett problem som finns i samtliga fall där man planerar 
förtäta i en redan ”färdigbyggd” stad. Man har en orealistisk vision av att utnyttja 
markytor till dess yttersta gräns utan kritisk granskning att se det holistiska perspek-
tivet att människor och människors vardag ska fungera praktiskt och på ett hälso-
mässigt vis, skriver Hyresgästföreningen, som menar att i det här aktuella fallet pla-
nerar man tränga in stora byggvolymer på en begränsad yta, där befintliga huskrop-
par redan ligger tätt och där gator och transportvägar redan innan den nu planerade 
förtätningen är trånga och utgör risker för både personskador och samhällsrisker i 
form av brand, explosion, framkomligsvårigheter vid nödlarm osv. Med anledning 
av de totala byggytorna (59 600 kvm), som enligt skrivningen utgör endast kontors-
byggnader, kommer det sannolikt bli en ökning av arbetsplatser och därmed antalet 
anställda personer. Mot den bakgrunden drar Hyresgästföreningen slutsatser att ett 
stort antal nyanställda färdas i egen bil och att detaljplanen måste klargöra hur den 
ökade trafiken kommer att lösas och hur parkeringsmöjligheter för anställda kommer 
att skapas.  
 
Eftersom det inom kv. Tygeln också finns bostadshus och omgivande gator kommer 
parkeringsproblem samt eventuella trafikproblem att uppstå om inte en sådan fråga 
får en seriös behandling, skriver Hyresgästföreningen, som anser att denna fråga är 
viktig och att diskussion om dessa omständigheter måste tas. I skrivningen säger 
man citat ”tre kontorsbyggnader med verksamheter i bottenvåningen”. Hyresgästför-
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eningen undrar hur man ska tolka det påståendet? Det framgår att det byggs tre kon-
torshus, men texten säger att verksamheterna sker i bottenvåningen. Vad sker då i 
samma byggnad ovanför bottenvåningen? Om det sker kontorsarbete på de övriga 
planen i husen och typ verksamheter i bottenvåningen, undrar man vilka verksam-
heter det rör sig om? Det kan röra sig om verksamheter som har höga bullervärden 
och får en störande eller skadlig effekt på omgivningen eller om det är produktion 
som utgör risker av något slag i en delvis urban miljö, brand- och explosionsrisker 
bl.a. Om sådana risker kan uppstå vill Hyresgästföreningen veta hur man kommer att 
förebygga dessa risker och vilka åtgärdsstrategier man har för att eliminera riskerna. 
 
Hyresgästföreningen tror att de miljömässiga förundersökningarna har genomförts 
på ett ambitiöst sätt men tycker inte att de skyfallsåtgärder som planerats utanför 
plan kommenterats i skrivningen. Det innebär att Hyresgästföreningen vet mycket 
lite om var dessa skyfallsanläggningar kommer att byggas och om dessa anlägg-
ningar utanför plan som nämns i skrivningen kommer att påverka ytor och markför-
hållanden som är känsliga. Hyresgästföreningen vet heller inte om hur en skyfallsan-
läggning dimensioneras och vilken volym en sådan har relativt bostäder eller natury-
tor, viktiga för människor att vistas i. Eftersom en del av den aktuella planen direkt 
berör ytor som är känsliga och har ett bestående kulturvärde, Lilla Frösunda gård, 
anser Hyresgästföreningen att man mycket tydligare bör redogöra för hur stor areal 
som tas i anspråk vid uppförandet av skyfallsanläggning i Lilla Frösunda gårds park 
och om man till och med kan välja en annan yta, utanför den kulturmärkta parken 
för att kringgå den problematiska planeringen.  
 
Hyresgästföreningen ställer sig starkt kritiska till att exploatera Lilla Frösunda gårds 
parkområde, Hyresgästföreningen motsätter sig en sådan lösning. Hyresgästföre-
ningen tror att ingreppen i Lilla Frösunda gårds park och de biologiska värden som 
finns i en gammal uppvuxen kulturmark måste bevaras intakt och att man bevarar 
dessa områden med ett mångfaldssyfte och för att människorna i området har ett 
starkt behov av att ha gröna ytor omkring sig för att må bra. Hyresgästföreningen 
anser att den delen av Solna med Frösundastaden som skärm mot E4 är så kraftigt 
exploaterad med många stora byggarbetsplatser utefter Kolonnvägen norrut i rikt-
ning mot Ritorp, att man måste bevara de grönområden som finns kvar inom detta 
tillväxtområde öster om järnvägen. 
 
Hyresgästföreningen kräver också att byggproduktionens utförande sker på ett kli-
matsmart sätt där man väger in alla materiella resurser samt minimerar det stora an-
tal transporter till och från byggarbetsplatserna för att minimera utsläpp av växthus-
gaser. Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av samhällets kli-
matpåverkan. Verksamheterna har ett totalt utsläpp av växthusgaser om ca 11 miljo-
ner ton koldioxid, vilket motsvarar ca 18 % av Sveriges totala utsläpp. Boverket har 
redan 2015 presenterat en förstudie om klimatanpassade miljö- och klimatanpassade 
byggregler, där man blivit medveten om vilka val i byggskedet man måste göra för 
att skapa hållbara miljö- och klimatförhållanden. Hyresgästföreningen förutsätter att 
de aktuella byggobjekten i kv. Tygeln 1 och 3 omfattas av de nu, från och med 1 
januari 2022, uppdaterade miljöreglerna för social, klimatmässig och ekonomisk 
hållbarhet i byggproduktionen av de omfattande byggvolymer (59 600 kvm) som 
visas i detaljplanen över kv. Tygeln 1 och 3. 
 
Förvaltningens kommentar: Synpunkterna noteras. I kvarteret Tygeln finns inte, 
som Hyresgästföreningen skriver, några bostäder och inga bostäder planeras i detta 
kvarter, delvis på grund av riskavstånd från järnvägens transporter av farligt gods. 



  15 (19) 
 

  

Trafiksituationen har utretts inom planområdet, se mobilitetsutredning på 
www.solna.se/tygeln och kapacitetsutredning för angränsande pågående detaljplan 
www.solna.se/stigbygeln. Exploatering är inte tänkt att ske i Lilla Frösunda gårds 
park, tvärtom är parkens gestaltning, rekreativa funktioner och övriga ekosystem-
tjänster tänkta att stärkas. Se ”Lilla Frösunda och Fröparken - program för sky-
fallsåtgärder” på www.solna.se/tygeln. Ur klimathänseende möjliggör planen en 
förtätning med arbetsplatser i ett mycket gott kollektivtrafikläge, vilket möjliggör 
hållbart resande. Förtätning på redan hårdgjorda ytor ger också förutsättningar för 
att spara annan natur- och parkmark som annars hade behövts tas i anspråk. De-
taljplanen bedöms leda till en grönare och mer attraktiv stadsmiljö, både inom och 
utom planområdet, vilket är positivt även för boende inte minst i närområdet. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd, ömsesidig information 
och dialog mellan företrädare för funktionshinderorganisationer och Solna stad. Rå-
det ska enligt kommunstyrelsens direktiv följa stadens arbete inom funktionshinder-
området och bevaka att staden fullgör sina åtaganden enligt lagar och tillämpliga 
styrande dokument i staden. Ett av kommunstyrelsen utpekat uppdrag för rådet är att 
fungera som remissinstans och rådgivare inför beslut inom funktionshinderområdet. 
Rådet, som tackar för möjligheten att yttra sig över det rubricerade förslaget till de-
taljplan, avgränsar sig till de aspekter som har särskild relevans ur ett funktionshin-
derperspektiv. 
 
Som framgår av planbeskrivningen ska den nya bebyggelsen uppfylla krav på till-
gänglighet enligt gällande lagstiftning. Entréerna i lågpunkten vid Gårdsvägen och 
stationsgränden kommer, med hänvisning till skyfallshantering, att nås via ett par 
trappsteg. I planbeskrivningen nämns att tillgänglig entré kan ordnas via annan in-
gång i fastigheten. Rådets uppfattning är att samtliga entréer bör kunna vara tillgäng-
liga och att detta enkelt borde kunna lösas genom anläggande av ramp. 
 
Det är positivt att en tillgänglig ramp mellan gångbana och hiss anläggs på platsen 
under och norr om Målbron. Rådet har i övrigt inga synpunkter på förslaget utifrån 
de frågor som rådet har i uppdrag att bevaka. 
 
Förvaltningens kommentar: Synpunkterna noteras. Huvudentréers och sekundära 
entréers tillgänglighet i olika punkter granskas vidare i kommande bygglovskede.  
Gällande lagkrav ska följas. Efter granskning har Fabege valt att behålla sitt befint-
liga kontorshus inom Tygeln 3. Detta gör att tidigare tänkt lösning med sekundär 
entré med trappsteg faller bort för denna tidigare del av planområdet. 
 
Tekniska förvaltningen skriver att det specificerats att det ska finnas förutsättning-
ar för att hantera matavfall, källsortering och brännbart avfall, vilket är bra. Tekniska 
förvaltningen påminner om vikten av att se över dimensioneringen för avfallsut-
rymmena i ett tidigt skede. Utöver detta är det även viktigt att se till att avfallsut-
rymmen, och eventuell dragväg mellan kärlens placering och hämtfordonets upp-
ställningsplats, uppfyller rådande arbetsmiljökrav. 
 
Förvaltningens kommentar: Synpunkterna noteras och delges exploatörerna. 
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Remissinstanser som inte har någon erinran mot planen 
• Statens geotekniska institut (SGI) har tidigare i samrådsskedet lämnat syn-

punkter på detaljplanen. SGI finner att deras rekommendationer har beaktats 
och har, från geoteknisk synpunkt, inga invändningar mot planförslaget. 

• Ellevio 
• FTI 

 

Remissinstanser som inte har svarat på remissen 
• Region Stockholm, förvaltning för utbyggd tunnelbana 
• Region Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
• Stockholms läns landsting, tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
• SSBF - Storstockholms brandförsvar (inkom i samråd, varpå under-

handssamråd skett och SSBF inte har några återstående synpunkter) 
• Polismyndigheten Region Stockholm 
• Stockholm Gas 
• Stokab 
• Solna Hembygdsförening 
• Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg 
• FTI AB, förpacknings- och tidningsinsamlingen (inkom i samråd, 

deras återvinningsstation vid Fröparken berörs dock ej av planen). 
• Skandia Fastigheter (inkom i samrådet). 

Sakägare enligt fastighetsförteckningen 
Trafikverket, Solna Vatten AB, Norrenergi AB samt Vattenfall Eldistribution AB är 
sakägare enligt fastighetsförteckningen, och även remissinstanser (se rubrik Remiss-
instanser). 

Övriga 
MT (Solnabo) menar att det inte behövs fler kontor i Solna. Redan nu finns en stor 
överetablering av arbetsplatser här, skriver MT. I och med Corona-pandemin är det 
också många som har fått jobba hemifrån och den trenden lär fortsätta efter att pan-
demin klingat av. Att satsa på kontor är ute, skriver MT, som anser att det är en stor 
risk att kontoren får stå outhyrda. Bättre, enligt MT, vore att satsa på ungdomsbostä-
der, aktivitetslokaler etc.  
 
Förvaltningens kommentar: Planarbetet bedrivs i enlighet planuppdraget, där fler 
kontorsarbetsplatser bedömts vara ett lämpligt utnyttjande av den redan hårdgjorda 
marken i ett av stadens bästa kollektivtrafiklägen. Området kring Solna station, eller 
Arenastaden som det kallas, är med sitt centrala läge fortsatt attraktivt för kontor. I 
kvarteret Tygeln är det svårt planera för några bostäder, dels på grund av buller, 
dels på grund av rekommenderade skyddsavstånd från järnvägen på grund av 
olycksrisker kopplade till transporter av farligt gods. Det finns inget i planen som 
hindrar att aktivitetslokaler skapas i delar av de nya husen. Olika typer av aktivitets-
lokaler bör kunna medges i de områden där detaljplanen anger centrumändamål. 
Kontor är dock det som i huvudsak planeras att uppföras i planområdet. 
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5. Förändringar efter granskningen 

Undantagande / bevarande av befintligt kontorshus 
• Fastighetsägaren Fabege har framfört önskemålet att behålla det befintliga 

kontorshuset i södra delen av Tygeln 3. Den befintliga kontorsbyggrätten i 
gällande plan undantas därför ur denna detaljplan. 
 

• Den utbuktande garagerampen inom Tygeln 3 avses också bibehållas men, i 
stället för att vara öppen undertill som idag, förses med en glasad fasad i 
rampens fasadliv i bottenvåning mot trottoar. Infarten till det nedre garage-
planet ska stängas för biltrafik. Bottenvåningen under garagerampen kan 
nyttjas till cykelparkering och cykelverkstad, eller till centrumändamål om 
tillräcklig takhöjd kan erhållas i utrymmet under rampen. 

 
• Plankarta, planbeskrivning, gestaltningsprogram, riskutredning, PM dagvat-

ten samt skyfallsutredning har uppdaterats i enlighet med denna förändring. 

Skyfall 
• Skyfallsutredningen har uppdaterats. Efter föreslagna skyfallsåtgärder ger ett 

dimensionerande skyfall enligt modellen en maximal vattennivå av +4,36 
meter över nollplanet (höjdsystem RH 2000) i Gårdsvägens lågpunkt, men 
det finns även vissa andra lokala lågpunkter. 
 

• Justerat för detaljplanens undantagande av befintligt kontorshus (som saknar 
taksarg) inom Tygeln 3 (där det hus som föreslogs i samråd och granskning i 
jämförelse föreslogs ha ett låglutande tak med sarg), blir den maximala vat-
tennivån i Gårdsvägens lågpunkt (vid ”stationsgränden”) +4,39 meter. 

 
• Höjdsättning av marknivåer och skyddsbestämmelser (m + index) med hän-

syn till maximala vattennivåer vid dimensionerande skyfall har setts över ef-
ter den uppdaterade skyfallsutredningen. 

 
• Invid Gårdsvägens lågpunkt ska exempelvis enligt bestämmelse m1 och m2 

byggnader utformas så att de inte skadas vid en vattennivå på +4,60 meter, 
vilket innebär en säkerhetsmarginal på 0,21 meter utifrån modellerat resultat. 

 
• Tillrinningen till de tänkta magasinen har kontrollerats och magasinens vo-

lym därefter justerats så att magasinen ska fyllas upp (och inte stå delvis out-
nyttjade) vid ett dimensionerande skyfall. 

 
• I skyfallsmodelleringen har det observerats att de ”platta” (låglutande) tak 

med sarg som avses uppföras har en fördröjande effekt om cirka 70 mm vid 
dimensionerande skyfall, varför en planbestämmelse lagts till för att säker-
ställa avsedd takutformning och dess fördröjande effekt. 
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Markföroreningar 
• En PM angående klorerade alifater i grundvatten har tagits fram inför pla-

nens godkännande och antagande. Dess slutsatser sammanfattas i detta 
granskningsutlåtande samt i planbeskrivningen. 

Risk 
• Riskutredning, plankarta och planbeskrivning har uppdaterats med skyddsbe-

stämmelser för den stationsbyggnad som detaljplanen möjliggör. 
 
• Vissa riskbestämmelser har förtydligats. 

 
• Centrumändamål har tagits bort för prickmarken (där byggnader ej får uppfö-

ras) närmast spåren, efter synpunkt från Trafikverket och länsstyrelsen. 

Miljöprogram 
• Ett miljöprogram har tagits fram och knyts till exploateringsavtalet. 

Revideringar av plankarta och planbeskrivning i urval 
• Planbeskrivningen har förtydligats så att det framgår att en tredje stationsen-

tré möjliggörs i planen men att någon sådan ej är beslutad. Behovet av en 
mittentré till Solna station ska fortsätta utredas efter detaljplanens antagande.  
 

• Plankartan revideras inför antagande så att centrumändamålet tas bort för den 
prickade marken invid Ostkustbanan, tillsammans med vissa andra mindre 
ändringar som gjorts efter underhandssamråd med Trafikverket. Bland annat 
skärps bestämmelserna för Skanskas fastighet Tygeln 1 med ett högsta antal 
(max 10 stycken) markparkeringsplatser, ett minsta avstånd till dessa från 
spårmitt (minst 10 meter) samt att ett minst 2 meter högt skyddsplank ska 
uppföras längs fastighetsgräns mot järnvägen. 

 
• En ny generell bestämmelse har lagts till angående fördröjning av skyfall på 

tak (I skyfallsmodellen har observerats att cirka 70 mm regn vid ett skyfall 
tillfälligt kan fördröjas på de tak som planeras utföras platta och med en 
cirka 20 cm hög taksarg). 

 
• En ny administrativ bestämmelse om marklovplikt innebär att marklov även 

kommer att krävas för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. 
Detta för att säkerställa att möjligheten att ta hand om dagvatten och skyfall 
inte försämras i framtiden inom området. 

 
• Ändringar i enlighet med inkomna synpunkter, i enlighet med ovan nämnda 

förändringar i planen och dess underlag, samt för att förtydliga. 
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6. Synpunkter som inte har tillgodosetts 
Detta granskningsutlåtande redovisar yttranden från granskningen. Nedan listas de 
som yttrat sig under samråd och/eller granskning, vars synpunkter eventuellt inte har 
tillgodosetts. 
 

• Skandia Fastigheter (samråd) 
• Region Stockholm, Trafikförvaltningen (samråd och granskning) 
• Trafikverket (samråd och granskning) 
• Vattenfall Eldistribution (samråd och granskning) 
• Hyresgästföreningen Solna (granskning) 
• MT (Solnabo) (granskning) 

 
 
 
 
 
 
Alexander Fagerlund Erik Nordenstam 
Plan- och geodatachef Planarkitekt 
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Vy över planområdet, sett söderifrån
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Gestaltningsprogrammet till detaljplanen för Tygeln 1 och 3 är 

upprättat av Skanska och Fabege genom Wingårdhs, Archus och 

Landskapslaget i samarbete med Solna stad.

 » Solna Stad 
Ann-Christine Källeskog  
Alexander Fagerlund 
Erik Nordenstam

 » Skanska 
Anna Galli 
Magnus Christiansen

 » Fabege 
Lennart Olsson  
Per Åsbrandt

 » Wingårdhs 
Gert Wingårdh 
Stefano Mangili

 » Archus 
Mårten Bäckman 
Per Jansson

 » Landskapslaget 
Judson Abbott 

Projektorganisation

Gestaltningsprogram
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Detta gestaltningsprogram är kopplat till detaljplanen för Tygeln 

1 och 3 i Hagalund, Solna.

Detaljplanen fortsätter den påbörjade utvecklingen av Gårds-

vägen till en levande och aktiv gata bestående av kontorshus 

med bottenvåningar med ett publikt innehåll.

Gestaltningsprogrammets syfte är att med illustrationer och 

text beskriva den stadsomvandling som föreslås och förtydli-

ga kommunens och exploatörernas gemensamma uppfattning 

om hur allmänna platser, kvartersmark och nybyggnad ska 

utformas. 

Gestaltningsprogrammet ska ge stöd vid kommande handlägg-

ning av bygglov samt utgöra riktlinjer vid anläggande av gator 

och platser inom området.     

Syfte och mål

Inledning

Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30
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Tygeln 1 och 3 ligger på östra sidan av det spårområde som 

delar Arenastaden mot Frösunda. Fastigheterna  begränsas av 

spårområdet i väster och Gårdsvägen i öster.

Två broar på vardera sida om perrongen, Solna station, utgör 

kontaktytan mellan östra och västra delen om spårområdet. 

Spårområdet med flertal stickspår skapar ett brett stadsrum där 

byggnader som kantar spårområdet betraktas på avstånd. 

I söder flankeras planområdet av Solna united, en nyuppförd 

kontorsbyggnad som har en högre takfotshöjd mot spårområdet 

men som successivt trappar ner för att ansluta till en lägre skala 

mot Gårdsvägen. I norr ansluter planområdet till Målbron. 

Området mellan Frösunda och Ostkustbanan vid Solna Station 

har haft ett strategiskt läge för industri och andra verksamhe-

ter, lite avsides från bostäder men med goda möjligheter för 

varutransporter på järnväg och väg. Flera av de nuvarande 

byggnaderna inom planområdet uppfördes under 1960- 

 Planområdet

Förutsättningar

och 1980-tal och gatorna var breda med smala eller inga 

gångbanor.  

Området genomgår en omvandling till en levande stadsdel med 

Solna United som den första byggnaden att slå an på den nya 

skalan.  Ett mer levande stadsrum är under uppbyggnad med 

publika bottenvåningar, breda trottoarer med träd och kantstens-

parkering. 

En planerad ny pendeltågsuppgång nordväst om Tygeln 1 är en 

viktig förutsättning för aktuellt planområde.
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 Befintlig bebyggelse

Nuvarande bebyggelse inom planområdet är kontors- och in-

dustribyggnader med mestadels fyra till fem våningar. Tygeln 3 

består idag till stor del av parkeringshus. 

Placeringen på tomterna är tillbakadragen från gatan med bred 

förgårdsmark med parkering, ramper och inlastning.  

Bottenvåningarna är uppglasade med delvis publikt innehåll.  

Fasadmaterial är huvudsakligen puts, betong och tegel.

Befintlig bebyggelse, Tygeln 1 Befintlig bebyggelse, Tygeln 3

Befintlig bebyggelse, Tygeln 3

Gårdsvägen kantas delvis av träd och planteringar på fastighe-

ternas förgårdsmark. Grönskan är inte sammanhängande utan 

upplevs snarare som rester eller tillfälligheter. Lilla Frösunda park 

tillsammans med Frösunda herrgård är en tillgång både för de 

boende och arbetande i stadsdelen. 

 Grönska

Förutsättningar
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"Människor som rör sig här under helger och 
vardagar trivs och känner sig trygga." 

Planområdet med fastigheterna Tygeln 1 och
3 ligger i Gårdsvägens industriområde och är
belägna i den västra delen mellan Gårdsvägen
och spårområdet. Fastigheterna ligger i
en lågpunkt omgivna av Hagalundshöjden i
söder, Stora Frösunda i öst och Ballongberget
nordost om området. Området är i förändring
från småskaligt industriområde till ett modernt
arbetsplatsområde med inslag av bostäder. Med
utvecklingen kommer området ingå i ett större
stadslandskap med bostäder, kontor, verksamhe-
ter och service. Den första etappen med Solna
United och ombyggnad av del av Gårdsvägen
anger ton och skala för kommande projekt.

Gårdsvägen omgestaltas till stadsgata med trot-
toarer och gatuplanteringar och gränden mellan
fastigheterna utformas som gårdsgata. Gränden
leder fram till den föreslagna nya, tillgängliga
entrén till Solna station.

På Tygeln 1 finns idag parkeringshus och bilhall
och Tygeln 3 är bebyggd med parkeringshus,
showroom och kontor. Inom Tygeln 1 planeras
ett nytt kontorshus med service och kommersiel-
la verksamheter i gatuplan. Här föreslås
också ett publikt atrium som genom fastigheten
kopplar Gårdsvägen och den framtida tredje
entrén till Solna station. I atriet möjliggörs för
café, restaurang, reception mm.

Tygeln 3 bevaras och kompletteras med en ny 
kontorsbyggnad med publika
verksamheter i bottenvåningen och bygger 
samman Gårdsvägen och Målbron.

Med de nya byggnaderna, lokaler i bottenvå-
ningar och gatans nya gestaltning kommer
området att upplevas mer stadsmässigt och
levande och attraktiva publika stråk etableras.
Sammantaget bedöms detta bidra till ett mer 
levande och tryggt område.

Planförslaget

Sammanfattning av planförslaget

Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30
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Sammanfattning av planförslaget

PENDELTÅG

TVÄRBANA

BUSS

TUNNELBANA

FRAMTIDA
KOMMUNIKATIONER

 » Pendeltåg 

 » Tunnelbana 

 » Buss

 »  Tvärbana

Kommunikation  
med omgivningen

Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30
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Gaturum, platser och parker - Gator och platsbildingar

Gator och Platsbildningar i gaturum.

Planområdets struktur präglas av starka nord-sydliga riktningar 
som följer järnvägen, Kolonnvägen samt Gårdsvägen. Plan-
områdets gator byggs om och nya skapas för att anpassas till 
Arenastadens nya stadsmiljö. 

Gårdsvägen utformas till att bli områdets viktigaste stadsrum 
med dubbelriktad trafik, längsgående parkering- och angö-
ring samt gångbanor och breda planteringsytor med gatuträd. 
Vägen regleras som cykelgata vilket underlättar för cyklister att 
trafikera gatan i blandtrafik.

Gårdsvägen kompletteras med lokalgator på kvartersmark i 
öst-västlig riktning. Lokalgatan mellan Tygeln 1 och 3 utformas 
som en gångfartsgata för gående till och från den nya stations-
entrén. Den andra lokalgatan, mellan Tygeln 1 och 2, utformas 
som en stadsgata med längsgående parkering växlad med 
trädplanteringar samt trottoarer på båda sidorna längs bygg-
nadernas fasader. 

Det finns också en koppling mellan lokalgatorna längs bygg-
naden på Tygeln 1 mot järnvägen som i undantagsfall möj-
liggör rundkörning runt fastigheten i gångfartstrafik. På mitten 
av byggnaden finns också en entré för besökare som ska till 
stationsentrén.

Längs gatorna bildas naturliga målpunkter vid fastigheter-
nas viktiga entréer. Andra platsbildningar som planeras 
inom planområdet är en entréyta framför den nya stations-
entrén samt vid Tygeln 3s entré från Målbron. Även två 
parker i närområdet, Fröparken och Lilla Frösunda, omge-
staltas för skyfallshantering som del av planarbetet.

GATOR 

HUVUDGATOR 

--- LOKALGATOR/ GÅNGFARTSGATOR 

PLATSER OCH GRÖNSTRUKTUR 

VIKTIGA PLATSBILDNINGAR INOM PLANOMRÅDET 

VIKTIGA ENTREER 

PARKER INOM PLANOMRÅDET 

ÖVRIG GRÖNSTRUKTUR UTANFÖR PLANOMRÅDET 
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Gaturum, platser och parker - Rörelsemönster

Rörelsemönster

Den nya bebyggelsen inom planområdet anpassar sig 
till platsens etablerade rörelsemönster men kompletterar 
även närområdet med nya och förbättrade gångstråk.

Kolonnvägen bibehåller sin funktion som områdets hu-
vudstråk för bil- och cykeltrafik men förutsättningar för 
cykeltrafik förbättras längs Gårdsvägen. Detta uppnås 
genom en förändring av gaturummet där vägen regleras 
som cykelgata.

Även gångstråken förbättras avsevärt inom planom-
rådet. Idag löper gångbanan utanför Tygeln 1 och 3 
mellan körbanan och parkeringsplatser vilket innebär 
att bilar backar över gångbanan. Planförslaget innebär 
en 4 meter bred gångbana intill husliven längs Gårds-
vägen som är separerad från biltrafik av planterings-
ytor samt kantstensparkering. Grändgatorna möjliggör 
säker gångtrafik i öst-västlig rikning mellan husen samt 
runt hela Tygeln 1. En grönskande, säker gångfartsgata 
skapas mot den nya entrén till Solna Station.

Vid Tygeln 1 sker transportmottagning och avfallshan-
tering på baksidan av huset mot spårområdet. Det finns 
också en möjlighet att ta emot gods via grändgatan 
mellan Tygeln 1 och 2. Vid Tygeln 3 sköts leverans- och 
avfallshantering av en samlastningsservice som minime-
rar transporter till fastigheten. Angöring för detta sker 
längs Gårdsvägen.

TYGELN 2 TYGELN 1 

______ ,... _____ _ 

RÖRELSESTRÅK / TRAFIKS LAG 
FORDONSTRAFIK 

-----
CYKELTRAFIK 

GÅNGSTRÅK 

TRANSPORTER PÅ KVARTERSMARK 

MÖJLIG YTA FÖR INLAST/ 
AVFALLSHANTERING 

~ 
I 

I 

I 
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Gaturum, platser och parker - Vegetation och

Vegetation

För att öka områdets vistelsevärden och tillföra ekosys-
temtjänster planeras gatuträd och planteringar i  
marknivån längs alla gator i planområdet. 
Längs Gårdsvägen samt lokalgatan mellan Tygeln 1 
och 2 planteras uppstammade träd i rad som skapar ett 
ordnat, stadsmässigt uttryck. 
Planteringarna i gångfartsgatan samt längs spårsidan 
av Tygeln 1 får en mindre formell planteringsprincip med 
oregelbunden trädplacering.

Utrymmet för växtbäddar under mark är i vissa lägen 
begränsat av ledningar vilket påverkar var träd plante-
ras samt växtbäddens djup. Då träd kräver stora volymer 
av växtjord för att rötter ska utvecklas på ett bra sätt 
utförs stora sammanhängande planteringsytor som i viss 
mån kan kompensera för begränsat jorddjup.

Längs spårområdet planeras även en större nedsänkt 
vegetationsyta. Denna planteringsyta fungerar även som 
en visuell buffert mot spårområdet och planeras med ett 
blommande fältskikt samt mindre blommande träd.

dagvattenhantering
GRÖNSKA 

••••• 
••••• 

NYA GATUTRÄD INKL. PLANTERINGSYTA 

BEFINTLIGA GATUTRÄD 

NY PLANTERINGSYTA MED MINDRE TRÄD / BUSKAR 
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Dagvattenhantering

Planteringsytor utformas för omhändertagande av dagvatten.

Längs kantsten i Gårdsvägen sätts inlopp som leder 
dagvatten till växtbäddar.

Längs gångfartsgatan mellan Tygeln 1 & 3 ligger växtbäddar 
nedsänkt i förhållande till den omgivande markbeläggningen.

Träden står i relativt stora, öppna planteringsytor som 
utformas för att omhänderta dagvatten.
Dagvattnet fördröjs i växtbäddar bestående av ske-
lettjordar med biokol för att minska belastningen på 
dagvattensystemet och rena dagvattnet från partiklar.  
På gångfartsgatan och längs spårområdet rinner dag-
vatten till planteringar som ligger nedsänkt i förhållan-
de till marken intill. Planteringarna längs Gårdsvägen 
och den mindre grändgatan är inte nedsänkta men 
är också utformade för att ta hand om gaturummets 
dagvatten.

Den stora växtbädden mot spårområdet bakom 
Tygeln 1 fångar upp dagvatten från intilliggande trafi-
kytor. Denna yta har en stor vattenhållande kapacitet 
som även fungerar för att tillfälligt magasinera sky-
fallsvatten. Områdets övriga växtbäddar är för små 
för att hantera skyfallsvatten som kan komma i stora 
volymer. Därför är separata åtgärder planerade för 
omhändertagande av skyfallsvatten. Dessa åtgärder 
framgår av separat skyfallsrapport.

För att skapa inbjudande vistelseytor på tak samt ta 
emot, fördröja och rena dagvatten kommer bygg-
naderna i området att få gröna tak med god vat-
tenhållande förmåga samt takterrasser med djupare 
växtbäddar.  

Gaturum, platser och parker - Vegetation och
dagvattenhantering
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Övergripande utformning av gator.

Planområdets gator utformas så att de stödjer Solna sta-
tionsområde, Arenastadens och Gårdsvägens utveckling 
mot en mer stadsmässig struktur och karaktär som ska 
främja ett livligt stadsliv där gående och cyklister ges ett 
större företräde. 

Gatorna formas till vackra stadsrum där 
byggnadernas fasader, markens material och växtlighet 
skapar en helhet. Gatornas funktioner i stadsväven åter-
speglas i sina mått, material och utformning. 

I Planområdet finns tre gatutyper som beskrivs i detta 
avsnitt.

Gårdsvägen
Gårdsvägen har en sammanbindande roll som huvudgata 
i området som kopplar vidare till Kolonnvägen i norr och 
söder samt via Rättarvägen till Solna station. Utformning-
en kopplar till nyligen utförd uppgradering av Gårdsga-
tan i direkt anslutning söder om planområdet. 

Gårdsvägen har tydligt separerade trafikytor och trotto-
ar. En bred trottoar kantade av uppstammade gatuträd 
placerade i breda växtbäddar skapar en trivsam och be-
haglig miljö att röra sig i. Måtten för trottoar och växtlig-
het svarar mot de nya byggnadernas skala och ändrade 
funktioner skapar ett stadsliv med fler människor i rörelse. 
Gatan omges av verksamheter i bottenplan som stödjer 
och stöds av stadslivet. Huvudentréer till byggnaderna 
och till lokaler ligger längs gatan. 

Gårdsvägen omges av bottenvåningar vars skyltfönster-
stora glaspartier och entréer är utformade för att underlät-
ta interaktion mellan trottoar och husets verksamheter. 
Gårdsvägens byggnader ges en särskild omsorg vad det 
gäller bottenvåningarnas materialval och detaljer.
Kantstensparkeringar ger en god tillgänglighet och bidrar 
till en stadsmässig karaktär. Parkering anläggs inte i om-
rådets lågpunkt för att undvika översvämning av bilar i 
100-års regn.

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator
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A

A

B

B

C C
D D

Grändgata 1 - gångfartsgata. 
Denna grändgata som planeras att gå mellan Tygeln 1 
& 3 har en viktig funktion att leda fram till en ny stations-
entré som föreslås avlasta den norra och södra entrén till 
Solna station.
 
Gatan ska ha en avvikande markbeläggning och en ut-
formning med sittplatser, växtlighet och cykelparkeringar 
som stödjer karaktären av publikt stråk.
Gatan ska ha en gångfartsreglering där motorfordon får 
köra på de gåendes villkor.

Grändgata 2
Grändgata 2 går mellan Tygeln 1 & 2. Gatan har en stadsmässig 
karaktär av en sidogata med höga fasader, mindre breddmått 
och enklare utformning. Trottoarer, gatuträd och kantstensparke-
ring skapar en enkel men tydlig karaktär.

Utformningen stödjer att gatan inte är en återvändsgränd utan att 
stadsstrukturen fortsätter.

Bottenvåningen hos Tygeln 2 har funktioner som inlastning, 
sophämtning och garageinfart som ordnas längs gatan. Samma 
funktioner för Tygeln 1 är placerade mot järnvägen och nås från 
trafikytan bakom huset.

Gångfartsgatan föreslås att koppla ihop Gårdsvägen 
med den möjliga framtida stationsentrén och utgör 
en entréplats till stationen. Gatans gestaltning med en 
särskiljande markbeläggning och planteringar fortsätter 
vidare förbi stationsbyggnaden och fram till Tygeln 1s 
entré på husets baksida.

Exempel gångfartsgata Exempel mindre gata med kantstensparkeringÖversikt gatutyper

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator
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Detaljutformning Gårdsvägen

Ombyggnaden av Gårdsvägen följer utformnings-
principerna från den nyligen utförda ombyggnatio-
nen i direkt anslutning söder om planområdet. Inom 
planområdet har trottoaren breddats från 3,0 till 4,0 
meter för att ännu bättre skapa utrymme för stadsli-
vet, flödet av människor längs gatan och vid entréer. 
Det bredare måttet svarar också mot fasadernas 
urbana skala och karaktär. Planområdets gräns går i 
mitten av gatan framför större delen av Tygeln 1 och 
behandlar således bara den västra halvan av gatan. 
Den östra delen av Gårdsgatan ingår i planområdet 
intill Stigbygeln 6. Här är gångbanan ca 3,0 meter 
med en 4,7 meter zon med växlande kanstensparke-
ring, cykelparkering och planteringsytor. En utbred-
ning av trottoaren mellan parkering och plantering 
öppnar upp mot ett övergångställe som leder mot 
gångfartsgatan mellan Tygeln 1 och 3 samt den 
möjliga nya stationsentrén.  

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator

Sektion B-B och plan vid Tygeln 3Sektion A-A och plan vid Tygeln 1
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MATERIAL 
Den asfalterade körbanan avgränsas från 
kantstensparkeringen med en fris av storgatsten likt 
utformning i ombyggnation i söder. 
Skyddszon på ca 50 cm för öppnande av bildörr 
mellan parkering och planteringszon/tvärkopplingar 
utförs av kantsten och fem rader av smågatsten. 
Gångbanor ska beläggas med grå betongplattor. 
Gränsen mellan trottoar och planteringsyta utgörs 
av ett lågt, svartmålat planteringsräcke samt granit- 
kantstöd som ligger i samma höjdnivå som plattbe-
läggningen.
Placering av gatumöbler utförs med anpassa-
de nischer in i planteringytorna (se referensbild). 
Parksoffan som ska användas är Vestre April i 
samma utförande om i tidigare etapp. Sopkorg pla-
ceras i anslutning till parksoffa men ställs i plante-
ringsytan. 
Gatsten ska vara av kulör och utförande likt nyligen 
upprustad sektion. Kantsten ska utföras av svensk 
granit av motsvarande typ och dimension som i 
övriga delar av stadsdelen. Träd- och planteringzo-
nen växlas periodvis av med gångkopplingar mellan 
parkering och trottoar. 
Där breddar trottoarens betongplattor ut till gatstens-
frisen. När samma periodvisa yta blir cykelparkering 
ska den utföras i smågatsten enligt samma princip 
som i tidigare etapp. (Se referensbild). Cykelställ 
utgörs av byglar typ Malus.

PLANTERING 
De breda planteringsytorna är en viktig del av gatans 
karaktär och funktioner. Planteringsytan längs Tygeln 1 
är 3,5 meter bred medan den längs Tygeln 3 varierar i 
bredd upp till 5,5 meter beroende på läge i gaturum-
met. I planteringszonen planteras gatuträd med jämna 
avstånd. De står inte centrerade i ytan på grund av en 
fjärrvärmeledning. Trädart är samma som i tidigare 
etapp (Magnolia kobus, var, Borealis). Träd planteras 
i låga marktäckande planteringar i samma utförande 
som tidigare etapp. P.g.a. ledningar i mark samt för att 
vara samstämmig med tidigare etapp är plantering-
arna inte nedsänkta men är ändå utformade för att 
omhänderta dagvatten som leds in i växtbäddarna 
genom en kombination av marklutning och specialut-
formade brunnar. Planteringarna ramas in av ett lågt 
planteringsräcke som också utförs på övriga delar av 
gatan i ett senare skede

BELYSNING 
För att skapa en kontinuerlig ljusmiljö i hela gatans 
sträckning ska armaturer och stolpar i nyss utförd 
etapp fortsätta användas längs Gårdsvägen inom 
planområdet.  Principen innebär att armaturen Icon, 
Louis Poulsen monteras på ca 7 m höga stolpar, men 
metallhalogen kan ersättas med likvärdig LED-ljuskälla. 
Belysningens tekniska egenskaper i fråga om belys-
ningsstyrkor, jämnhet och ljusfärg bör följa belysningen 
på anslutande gatusträckningar, men metallhalogen 
ersätts med likvärdig LED-ljuskälla.

Ovan bilder på Gårdsvägens utformning vid Tygeln 2 samt planterings-
räcke från Stora Frösunda.

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator
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C C

Entré till gångfartsgata 
med lätt höjning

Detaljutformning Grändgata 1 - gångfartsgata

På kvartersmark mellan Tygeln 1 och Tygeln 3 skapas en 
ny gata som kopplar till en möjlig nyöppnad entré till statio-
nen. Gatan får en inbjudande offentlig karaktär med tydliga 
platsegenskaper. Ett detaljerat golv med en blandning av ljus 
betongsten och inslag av natursten lagt i mönster avviker från 
de andra gatornas asfalt. Även om man kör i mitten av ytan 
och man kan gå skyddad längs fasaderna så har gränden inte 
markerade trottoarer med en kantsten utan man går och kör på 
en gemensam yta. Stora planteringar med bänkar ligger som 
öar i grändens yta och skapar lagom trånga mått som signa-
lerar en trafikmiljö där motorfordon kör på de gåendes villkor 
i en så kallad shared-space-yta. Gatan får också en formell 
gångfartsreglering. 

När man kör in på gränden från Gårdsvägen sker en liten 
höjning av ytan så att man känner att man kör upp på platsen/
gränden och in i en speciell miljö. Gränden har väl tilltagna 
cykelparkeringar som tjänar både stationen och kontorshusen. 
Belysningsstolpar och träd har en fri placering för att understry-
ka karaktären av en plats lika mycket som en gata.
Själva ingången till stationsbyggnaden markeras med en ”en-
trématta” som höjer upp och tydliggör entrén och skapar en 
välkomnande gest.
 

Gatan fortsätter med sin beläggning och karaktär genom att 
vika av runt byggnaden mot Tygeln 1s bakre entré. Det finns 
möjlighet för t.ex. längre fordon som kör in på Grändgata 2 att 
ta sig runt byggnaden och in på Grändgata 1 och därifrån ta 
sig ut på Gårdsvägen. Utformningsförslaget för grändgata 1 
förutsätter att den nya stationsentrén förverkligas.

Exempel gångfartsgata Plan och sektion C-C mellan Tygeln 1 och 3

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator

TYGELN 2 TYGELN 1 

L 
GÅRDSVÄGEN 

ru 1 

TYGELN 1 
FG +5.0 

Övers v ämningsn ivå 
100-års regn, +4.66 Gång Grönska/ Sittplats 

Dagvatten 
Gång/Körbana Grönska/ Sittplats 

Dagvatten 

16,2 

TYGELN 3 

FG +4. 7 



20Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Stora planteringar med bänkar ligger som öar i grändens yta och 
skapar lagom trånga mått som signalerar en trafikmiljö där motor-
fordon kör på de gåendes villkor en så kallad shared-space-yta.

Växtmaterialet är varierat och har en mer vild 
karaktär jämfört med Gårdsvägen

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator

MATERIAL 
En blandning mellan ljus betongmarksten 70% och 
natursten (granit) 30% i olika skiftningar i svart, grått-
till vitt med accenter i rött är lagda i orgelbundna 
mönster som skapar en intressant och karaktärsfull 
miljö. 
Träd- och planteringzonen på 4 meters bredd är 
uppbyggda av skelettjordar med biolkol som skapar 
kolsänkor och bra växtmiljöer. Kanten mellan plante-
ring och markbeläggning utgörs av en fris av granit. 
Där det finns behov kan smidesräcken i stål rama in 
planteringarna

PLANTERING 
Att planteringsytorna är väl tilltagna är en viktig del 
av grändens karaktär. Växtmaterialet är varierat och 
har en mer vild karaktär jämfört med Gårdsgatans 
mer strama planteringar och trädplaceringar. Fler-
stammiga blommande träd med vackra stammar (t.ex. 
Prunus Mackii , Prunus serrulla) Sammansatta plante-
ringar inspirerade av naturliga biotoper markerar års-
tidernas växlingar. En kombination av lökar, perenner, 
prydnadsgräs, buskar och träd skapar spännande 
och upplevelserika miljöer. Det utförs enligt en metod 
för ”Natural planting”.
Planteringsytorna som är nedsänkta i förhållande till 
gångytan är anpassade till att ta emot, fördröja och 
rena dagvatten.

BELYSNING 
Gränden har högre karaktärsfulla stolpar med 
strålkastare som belyser gångytorna men där även 
vissa strålkastare har som uppgift att belysa träd och 
planteringar med karaktärsfyllda ljustemperaturer och 
spännande färgskiftningar som kan programmeras 
i förhållande till årstid och tid på dygnet. Strålkas-
tarljuset kompletteras av ljus som kommer från lägre 
ljuskällor från fasaderna. Dels inifrån lokaler men 
också fasadhängd belysning för att skapa en ljusmiljö 
där ansiktena också får belysning från sidan och inte 
bara rakt uppifrån. 
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Detaljutformning Grändgata 2

Mellan Tygeln 1 och Tygeln 2 skapas det en ny gata på kvar-
tersmark med stadsmässig karaktär som går från Gårdsvägen 
och västerut. Det är en gata av enkel men distinkt karaktär. 
Bredden på gatan är 15,2 meter och gatan är omgiven av 
relativt höga fasader vilket ger högsmalt gaturum. Gaturummet 
har dock mycket rymd och himmel i sikten västerut över tågba-
neområdet och mot öster ser man mot Gårdsvägens generösa 
gaturum. Gatan har smalkroniga gatuträd som skapar karaktär 
och tar ner skalan för de gående. Trottoarer och kanstenspar-
kering bidrar till den stadsmässiga karaktären. Längs gatan 
finns en viktig sidoentré till Tygeln 1. Längs gatan finns flera 
servicefunktioner som inlastning, garageinfart m.m. i Tygeln 2. 
Därför är det extra viktigt att få en kontinuitet i trottoarer och 
gatuträd. På grund av många funktioner i Tygeln 2 så avslutas 
trottoaren på den västra delen av gatan. Den östra, bredare 
trottoaren fortsätter dock hela vägen och kopplas till ett 
gångstråk som går norrut längs järnvägen. En möjlig framtida 
gångkoppling kan gå söderut, upp för trappor längs Tygeln 
2s västra fasad, till Solna stations södra entré och då skapa 
ett stråk som kopplar ihop stadsväven ytterligare. I änden av 
gatan finns möjlighet att vända t.ex. för en sopbil. Här finns 
också en ytparkering och nerfart till garage i Tygeln 1. Det finns 
också möjlighet för längre fordon att ta sig in på Grändgata 1 
med sin gångfartsreglering och åka runt bygganden och däri-
från ta sig ut på Gårdsvägen. 

MATERIAL 
Den asfalterade körbanan avgränsas från kantstensparkeringen med 
en fris av storgatsten i samma utförande som Gårdsvägen. Trottoaren 
ska beläggas med grå betongplattor. Gränsen mellan trottoar och 
planteringsyta utgörs av kantstöd i granit med ovankant i samma höjd 
som plattytan. Kantsten ska utföras av svensk granit av motsvarande 
typ och dimension som i övriga delar av stadsdelen. Träd- och plan-
teringszonen med 2 meters bredd växlas periodvis av med kantstens-
parkeringar. 

PLANTERING 
Planteringsytorna är en viktig del av gatans karaktär och funktioner 
som att ta hand om, fördröja och rena dagvatten. Växtbäddarna 
anläggs i samma nivå som gångbanan och tar emot dagvatten på 
samma sätt som växtbäddarna längs Gårdsvägen. Gatuträden är av 
smalkronig typ. Träd planteras i låga marktäckande planteringar av 
buskar i samma utförande som tidigare etapp av Gårdsvägen. 

BELYSNING 
En stolpbelysning placeras på den norra sidan av gatan. Stolpen har 
en armatur som lyser upp vägbanan och en som lyser upp trottoaren. 

Plan och sektion D-D mellan Tygeln 2 och 1

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator
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NY STATIONSBYGGNAD

Ingången till stations-
byggnaden kan marke-
ras med en ”entrématta” 
som tydligt skiljer ut sig 
mot övrig beläggning. 

Stationsentrén gestaltas 
ihop med gågatan och 
skapar en en helhetsmiljö 
som hålls samman av 
mönsterlagt markbelägg-
ning och planteringar.

Entréplatsen ramas in 
av planteringar och 
cykelparkering i form 
av fristående pollare

Inramning av vegetation

Stationsentré

Den nya stationsentrén som möjliggörs i planen skulle vid 
ett uppförande utgöra en ny viktig publik målpunkt där 
det blir viktigt att skapa en visuellt tydlig och samtidigt 
trygg och ombonad plats. 

Platsen ramas in av planteringar med karaktärsfulla 
träd  och entrén kan markeras med en ”entrématta” i 
mönsterlagd natursten som tydligt skiljer ut sig mot övrig 
beläggning. Mattan tydliggör entrén och skapar en väl-
komnande gest. På grund av närheten till järnvägsspåren 
får miljön inte uppmana till stadigvarande vistelse viket 
innebär att det inte kan finnas bänkar eller sittplatser. 

En väl avvägd belysning av platsen och växtligheten är 
viktig för karaktären och känslan av trygghet. 
Strålkastare på stolpar kan skapa ett komponerat ljus på 
platsen och växtligheten som kompletteras med ljuskällor 
från stationsbyggnaden till en sammansatt ljusbild.  

Idé till utformning av entréplan vid ny stationsentré samt utformning av stationbyggnad.

Gaturum, platser och parker

Utformning av platser och parker
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För att aktivera platsen och höja säkerhetskänslan 
kommer man använda sig av konst, ljus, genomsiktli-
ga fasader, markanläggning och cykelparkering. 
Kontorets fasader mot platsen kommer ha stora 
öppningar som ger ifrån sig ljus och ger visuell 
kontakt som gör att uppehåller man sig där är 
man exponerad, man ska även känna sig säker på 
platsen . På garagets fasad kommer det anläggas 
ett belyst konstverk som drar blicken till sig och lyser 
upp platsen.  I den mån det är möjligt kommer man 
anlägga gröna ytor för att öka trevnaden och ge 
marken beläggning. På de ytor som tillåts kommer 
det anläggas cykelställ dels för att fylla pendeltå-
gets behov men även för att aktivera ytan under 
bron och vid garaget. Befintligt sophus rivs och 
ersätts av cykelställ. Befintlig elstation vid Tygeln 
3 byggs in i nya projektets bottenvåning. Befintlig 
elstation under bro disponeras om och får ny 
inklädnad.

Gatuvy från Kolonnvägen mot Målbron

Området runt och under Målbron

Gaturum och platser - Utformning av platser
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Planutsnitt

Garagets vägg aktiveras av en 
muralmålning och belysning fästs 
ovanpå samt från fasaden på 
Tygeln 3. 

Elstationens inhägnad utformas 
med omsorg och ges en väl 
formgiven, genomsiktlig 
inhängnad, t.ex. färgsatt sträckme-
tall. Den utformas för att minimera 
risken för vandalism så som klotter. 

Befintlig hiss.Plats för vägghängd cykelpar-
kering belyses ovan eller från 
fasaden av Tygeln 3.

Båda sidor av brofundamentet är 
körbara för större fordon, 3,5 
m bredd. Ytan belyses från bron 
nattetid.

Slänt som inte är 
under 
bron har frodig låg 
grönska 
och träd.

Med släntning 
behövs inga 
stödmurar över 
0,4 m.

Slänt under bro
kläs i rullsten.

Stora och många
fönster ökar 
känslan av 
trygghet.

Gaturum och platser - Utformning av platser

Belysning under 
bron nattetid. 

Ramp för att tillgängliggöra hiss utreds i senare skede.
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TYGELN 1 & 3

Lilla Frösunda

Lilla Frösunda är en av Solna stads fem stadsdelsparker och ut-
vecklingen av den nedsänkta skyfallsparken behöver ses i den 
kontexten. I en allt tätare stadsbygd med fler bostäder och kontor 
ska parken fungera som rofylld närrekreation för promenader, 
lunchmacka, motion, lek, naturupplevelser m.m. Parken hjälper till 
att knyta ihop stadens olika delar, Ballongbergets bebyggelse, 
Bebyggelsen vid Gustav III:s boulevard, kontorshusområdet kring 
Gårdsvägen och även till Mall of Scandinavia samt resten av Are-
nastaden. Parken blir även en viktig del i den lokala blågröna in-
frastrukturen med både sociala och ekologiska kvalitéer. Här finns 
kopplingar mot Hagaparken, via Stora Frösunda i öster, och mot 
centrala Solna åt väster. Parken ska med sin utformning stödja den 
biologiska mångfalden i området. 

SKYFALLSHANTERING 
Huvudsyftet med omgestaltning är att vid skyfall kunna ma-
gasinera 8 500 m3 vatten för att förebygga översvämning längs 
Gårdsvägen. För att göra det utformas parken som ett nedsänkt 
parkrum. Landskapet i parken idag lutar ner mot gångtunneln 
under Kolonnvägen. Denna tunnel stängs och där byggs i stället 
upp en jordvall. Dess höjd möter upp med befintliga höjder längs 
Kolonnvägen i söder och med gångvägen upp mot Ballongber-
get i nordväst. Marken grävs även ut mot Gustav III:s Boulevard 
för att skapa ett relativt plant golv till parkrummet. Små höjdsät-
tningsåtgärder vidtas vid gångvägen upp mot Ballongberget för 
att skyfallsvatten ska styras in i magasinet men övriga flöden från 
Gustav III:s Blvd och Kolonnvägen rinner in i parken längs befint-
liga låglinjer i stadslandskapet. Ett separat program beskriver sky-
fallshantering i parken mer ingående. 

STÄRKA KOPPLINGAR 
Ett syfte med omgestaltningen är att stärka kopplingarna mel-
lan den norra och södra delen av parken. Detta görs genom 
att öppna upp och aktivera parkytorna öster och väster om 
gårdshusen för att göra dem till mer tydliga och integrerade 
delar av stadsdelsparken. Marken direkt öster om gårdshuset 
med stora uppvuxna lindar är allmän platsmark men är idag 
avspärrad mot söder av en häck och ett lågt stängsel. Dessa 
tas bort för att signalera att marken tillhör parken. Parkmiljön 
väster om gårdshusen stärks i sin tur genom etablering av flera 
fruktträd, en plats för offentlig odling samt en grusad gång som 
bättre kopplar samman parkens norra och södra delar.

1. Parkkanter med tydlig inramning som 
bidrar till parkens integrering i närmiljön

2. Mot söder är parken öppen mot tra-
fikmiljö och mot väst är gränsen otydlig 
där parken flyter ihop med en öppen 
bostadsgård 

3. Kopplingar mellan norra och södra  
delarna av parken stärks och förtydligas 
genom etablering av gångstråk och nya 
funktioner

Lilla Frösunda är en viktig del i den blågröna infrastrukturen

Vattnets väg in i parken

1. 2.

3.

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker

TYGELN 1 & 3
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Ett syfte med gestaltningen är att skapa en tydligare rumslighet med 
mer definierade siktlinjer. Parkens centrala del sänks ner och ramas 
in av en mjukt sluttande topografi och trädplanteringar. På så sätt 
skärmas parken av från trafik och buller från Kolonnvägen vilket 
tillför nya, mer rofyllda kvaliteter på platsen. En tydligare inramning 
och tydligare kopplingar till angränsande parkrum, stadsrum och 
stråk gör att parken blir bättre integrerad i närmiljön och äkar möjlig-
heten att göra södra delen till en mer självklar vistelseplats. 

Lilla Frösunda, Illustrationsplan
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Lilla Frösunda Gård

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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VÄRNA OM HISTORISKA VÄRDEN 
Platsen har en stark koppling till Sveriges hortikulturella historia. An-
ders Lundström som var en av sin tids mest betydelsefulla trädgård-
smästare ägde Lilla Frösunda från 1834 och drev en handelsträd-
gård på platsen. Lundström experimenterade i sin trädgård för att 
se vilka växter som klarade sig bäst i det svenska klimatet. Äpplen, 
mullbär, fikon, aloe och myrten testades i odling på platsen. För att 
ta upp Lundströms stafettpinne föreslås en plats för stadsodling på 
gårdens västra sida. Här planteras även fruktträd och skapas ett nytt 
gångstråk för att bättre koppla ihop karaktären på den norra och 
södra delen av parken. 

Efter Lundströms tid var militären under en stor del av 1900-talet 
aktiv i Lilla Frösunda då ett signalistregemente var stationerade på 
platsen. På den tiden flög ett stort antal märkliga gestalter i luften 
över det lokala landskapet. Ballonger för spaning gavs funktionella 
men samtidigt lekfulla former. Även en station för brevduvor fanns på 
platsen. Ballongernas former vävs in i parkens gestaltning i platsens 
grundform såväl som formen på vissa vistelseytor och lekdetaljer. De 
ibland förvrängda formerna är tänkta som en lekfull tolkning av bal-
longernas skuggkastning på marken. Parkdelen görs mer attraktiv för 

användare genom etablering av 
fler funktioner så som förtydligade 
entréer, lek, odling och nya vistel-
seytor. Dessa funktioner beskrivs mer 
ingående på följande sidor.

Parkens södra del utformas med 
nya gångstråk som kopplar ihop 
parkens olika delar och ansluter till 
omgivande stråk. Det nya gångsys-
temet fångar upp platsens viktiga 
tvärriktningar genom att uttnyttja 
slänterna som skapas runt om de 
sänkta delarna. 

Det finns idag ett tydligt diagonalt 
gångstråk som leder från sittplatsen 
vid dammen mot gångtunnneln som 
stängs. Stråket går inte att återskapa 
helt, men med en mindre omdragning 
kan passagen i princip bibehållas. 
Denna passage blir i framtiden en 
genväg mot GC-väg längs Kolonn-
vägen .

1. Informationsskylt från 
fruktlunden
2. Ballonguppstigning från 
Lilla Frösunda i 1922. (Karls-
borgs Fästningsmuseum)
3. PA-ballong vid Lilla Frö-
sunda (Armemuseum)
4. Brevduvor i Lilla Frösunda

1. 

2. 

4.

3.

Lilla Frösunda

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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BEFINTLIG ASkaÉ 
Den befintliga askaén är ett viktigt historiskt element i herr-
gårdslandskapet som har markerat gårdens södra gräns. Allén 
är skyddad av generellt biotopskydd samt i platsens gällande 
detaljplan och kommer ej att påverkas.

DAMMEN OCH MUREN 
Den befintliga dagvattendammen är ett element som skapa-
des i parkmiljön vid den nuvarande parkens etablering ca år 
2000. Den ligger centrerad mot Gårdshuset och är anlagd 
vid en symmetriskt utformad vistelseyta med parkbänkar. Efter 
marken sänks i den omgestaltade parken föreslås en ny damm 
i samma läge  i plan men på den lägre nedsänkta nivån. Den 
befintliga vistelseytan med häckplantering intill askaén behålls 
men en ny mur av granitblock byggs upp framför platsen för att 
ta upp höjdskillnaden mellan platsen och den nya lägre park-
nivån där dammen anläggs. Muren gestaltas för att efterlikna 
de murar som finns intill gårdshuset. Framför den nya muren, 
på den lägre nivån, anläggs en ny vistelseyta med sittbänkar i 
en placering som fångar solen i sydväst läge. Från denna plats 
skapas en nära kontakt med dammen och den våtmarksmiljön 
som skapas där, och samtidigt en närhet till pelouens öppna 
gräsyta.

PELOUSEN 
Pelousen (gräsplanen) fungerar som en öppen flexibel yta för 
bollek, solhäng och picknick. Stora delar av gräsytan är relativt 
plan trots parkens skålning och nås med tillgängliga parkgång-
ar från GC vägen framför gårdshuset. 

PARKSLINGAN
Parkens gångvägar är indelade i en tydlig hierarki där parks-
lingan, som ligger i mötet mellan parkens yttre gröna inramning 
och den öppna pelousen, har en underordnad gestaltning och 
omfamnar den öppna gräsytan. Det primära parkstråket löper 
längs askaén. Parkvägarna tar sig med långa böljande linjer 
mellan parkens nivåer och olika platser. De bjuder in till pro-
menader och löpning i olika former och ger parkens nivåskill-
nader ett upplevelsevärde.

DEN GRÖNA INRAMNINGEN
Den yttre gröna inramningen utgörs av en jordvall med nyplan-
terade träd, bryn och undervegetation.  Inramningen skapar 
en förtydligad rumslighet och skärmar av från trafik och buller 
från Kolonnvägen. Rumsligheten dramatiseras och förstärks 
med ängsmark som löper längs Kolonnvägen och Gustav 
III:s boulevard. Genom tydliga öppningar i det gröna skapas 
spänningar mellan öppet och slutet samt riktade siktlinjer in mot 
parken och gör Lilla Frösunda gård tydligt synlig från viktiga 
platser, stråk och vägar. 

Pelousen Slingrande parkvägar längs öppen gräsyta

Befintlig askaé Mur av granitblock

Lilla Frösunda, Parkens byggstenar

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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ODLING
Parkdelen direkt väster om Lilla Frösundas Herrgårdsbyggna-
der utvecklas med ett nytt gångstråk som kopplar ihop sta-
delsparkens södra och norra delar. Här skapas också en plats 
för stadsodling som knyter an till parkens norra del och dess 
historia då Lilla Frösunda länge varit en plats för odling. Nya 
fruktträd planteras i kanten på odlingsområdet för att rama 
in platsen och skapa en naturlig koppling till fruktodlingen i 
parkens norra del.

LEKEN OCH LEKRINGEN
En ny lekplats skapas i ett läge med ängen och slänten i 
ryggen där höjdskillnaderna plockas upp med hjälp av lekfulla 
och konstfulla terrasseringar som utformas så att de bjuder 
in till lek. I framkant öppnar lekplatsen upp sig mot pelousen. 
Former inspirerade av Lilla Frösundas historia kan vävas in i 
detaljutformningen. Exempel på det kan vara spaningsballong-
er, gårdshuset i Lilla Frösunda, eller duvslag för brevduvor.

PLATSER
Bäcken som slingrar sig genom parken får en liknande sträck-
ning som idag men tar sig djupare ner till dammens framtida 
lägre nivå. Parkslingan korsar bäcken i öster med hjälp av ett 
överbryggande trädäck där det finns möjlighet att sitta och 
komma nära vatten och natur. Även vid gångvägen ner från 
det övre trädtorget finns en platsbildning med ett trädäck, en 
lugnare, lite mer avskild del med utblick över parken.

TRÄDTORG
I Lilla Frösundas östra del möter parken bebyggelsen och där 
finns även en av parkens större entréer. Övergången mellan 
stadsmiljö och park sker på ett urbant och inbjudande sätt via 
trädtorget där långa utblickar över hela parken skapas. Under 
trädkronorna finns möjligheter att sitta eller till exempel spela 
boule.  

Exempel på odlingslådor Lilla Frösundas historia plockas upp i utformningen av lekplatsen

Platsbildning omsluten av ängsmark Platsbildning med trädäck Övergång mellan stad och park via trädtorg

Lilla Frösunda, Parkens byggstenar

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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Fröparken ligger utanför detaljplanområdets gränser men utvecklas 
inom projektets ramar för att minska översvämningsrisken inom plan-
gränserna.

Parkens omvandling syftar till att behålla och utveckla den nuvaran-
de karaktären och parkens funktioner med vardagsvistelse, rekre-
ation och lek men att också stärka den biologiska mångfalden och 
skapa möjligheten att hantera ett 100-årsregn. För att ta hand om 
skyfallsvattnet föreslås ett underjordiskt skyfallsmagasin. 

En princip för gestaltningen har varit att tydliggöra parkens två de-
lar med sina olika funktioner vilket accentueras av de två nivåerna 
som tas upp av en granitmur. Parkens två nivåer är åtskilda men har 
tydliga kopplingar genom trappor och siktlinjer. Lekparken finns på 
den del som höjs upp för att inrymma skyfallsmagasinet och får ge-
nom höjning av marknivån bättre ljusförhållanden med ökad solinst-
rålning. Parken får en rumslig gestaltning med tydliga siktlinjer som 
inbjuder till att upptäcka och röra sig mellan de olika delarna vilket 
får parken att kännas större och mer spännande. Befintliga och nya 
trädplanteringar ramar in parken mot Gårdsvägen. Parken får även 
nya platsbildningar och fler funktioner. 

Fröparken

Befintlig lekplats i Fröparken Befintlig skulptur 'Växelspakshybrid' av Björn Selder i Fröparken som bevaras

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker

Fröparken

DP Tygeln 1 & 3

Fröparken
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LEKPLATSEN

PARKTORGET

ENTRÉTORGET

VATTENPARKEN

Entréplats

Entréplats

Entréplats

Granitmur

SKALA 1:400 (A3)

A

A

B

B

A

A

C

C

B

B

GÅRDSVÄGEN

RÄTTARVÄGEN

Fröparken, Illustrationsplan

I Solnas grönplan beskrivs Fröparken som en ”småpark”, ett litet 
grönt rum nära bostaden med rekreativa värden. Parken är idag in-
delad i två parkrum, en med lekplats och den andra en grönskande, 
lugn del med sittplatser och skulpturen ”Växelspakshybrid” av Björn 
Selder med ett vattenspel. 

Parken är en av få gröna parker i området och fyller en viktig rekre-
ativ funktion för boende och arbetande i närområdet. Den utgör en 
grön lunga i den täta stadsbygden som fyller både sociala och eko-
logiska värden. Stadsomvandlingen med nya bostäder och kontor 
kommer att öka besökstrycket på Fröparken. 

ca 1 m

min. 1 m2 m

ca 1 m

2 m

ca 1 m

min. 1 m2 m

ca 1 m

2 m

Sektion A-A skala 1:400

Sektion B-B skala 1:400

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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SKYFALLSHANTERING 
Skyfallshanteringen har varit styrande för gestaltningen och 
en förutsättning har varit att kunna ta hand om stora mängder 
vatten i parken. Genom att höja upp marknivån i delar av 
parken skapas utrymme för ett underjordiskt skyfallsmagasin. 
Magasinet breder ut sig under lekplatsen och får två ytliga 
inlopp som får en egen gestaltning. 

RUMSLIGHET OCH SIKTLINJER 
Liksom idag föreslås Fröparken bestå av två större rumsbild-
ningar som består av en lekdel och ett grönskande parkrum. 
Delarna har tydliga visuella och fysiska kopplingar med ge-
staltade siktlinjer och rumsliga kompositioner. Parken omsluts 
inåt och avgränsas  mot omgivningen med hjälp av träd och 
låga planteringar med inslag av flerstammiga buskar. De större 
rummen innehåller även mindre platsbildningar med olika 
rumsliga avgränsningar. 

ENTRÉER OCH RÖRELSEMÖNSTER
De befintliga entréerna i parkens tre hörn förtydligas med fler 
funktioner, belysning och sittplatser. Längs med Rättarvägen 
öppnas en ny entré för att göra parken mer inbjudande. Den 
befintliga gång- och cykelvägen genom parkens södra del 
rätas upp och förstärker siktlinjen mellan den västra och östra 
entrén. Två generösa trappor binder ihop parkens övre och 
nedre nivå till en helhet, medan en mindre trappa kopplar den 
övre parkdelen till Gårdsvägen.

PLATSBILDNING OCH AKTIVTET
Parkens två delar har en tydlig funktionsuppdelning i en lekpark 
och en lugn del för samvaro och avkoppling. Dessa båda de-
lar uppdateras och  omgestaltas med lekutrustning, sittplatser 
och aktiviteter. Nya platsbildningar skapas i vattenparken och 
entrétorget. Parken kompletteras med fler sittplatser, både infor-
mella sittplatser samt parkbänkar och soffor. 

INLOPP

INLOPP

MAGASIN

BOULE
/HÄNG

SITTPLATSER

LEK

BLOMSTER
-PRAKT

Skyfallshantering Rumslighet och siktlinjer

Entréer och rörelsemönster Platsbildning och aktivitet

Fröparken

Gaturum, platser och parker - Utformning av platser och parker
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Fröparken, Parkens byggstenar

PARKTORGET
Parktorget behåller sin funktion som ett socialt och grönskande 
parkrum med sittplatser och planteringar. Flera av de stora 
träden behålls och kompletteras med nya träd samt med  nya 
varierande och låga planteringar med fokus på både  biologisk 
mångfald och estetiska upplevelsevärden. Rummet utökas och 
rustas upp med ett sammanhängande golv i stenmjöl. En större 
plats skapas runt det befintliga konstverket som tillsammans 
med den uppvuxna pilen utgör ett centralt blickfång på plat-
sen. Flera sittplatser, både informella sittplatser på muren och 
parksoffor i bra sol- och skuggläge finns att erbjuda besökaren. 

GRANITMUREN 
En lång och böljande granitmur är parkens mest karaktärs-
bärande element samtidigt som den utgör gränsen mellan 
parkens två delar som i sin tur skapar förutsättning för att få 
plats med skyfallsmagasinet. Muren får ett klassiskt natur-
stenmaterial och byggs som en blockstensmur i en spännan-
de form som för tankarna till vattens rörelse. Den böljade 
formen skapar olika rum som kan möbleras och ge plats åt 
planteringar. En konsekvens av att marken höjs för skyfalls-
magasinet är att ca 10 små och mellanstora träd måsta tas 
bort. Dessa ersätts med nya träd i parkens nya gestaltning.

LEKPLATSEN 
Lekplatsen behåller sin funktion som småbarnslek och lek 
för något äldre barn. En lekvärld med småböljande topogra-
fi, lekhus och spänger bildar en småskalig och spännande 

miljö väl anpassad till platsens skala. Dispositionen skapar 
avgränsade rum och genomgående siktlinjer där rörelsen 
genom platsen blir spännande och väcker upptäckarglädjen. 

ENTRÉTORGET 
Marknivån runt entrétorget höjs upp och en trappa anslu-
ter ner till parktorget. Den plana stenmjölsytan möjliggör 
för exempelvis boulespel. Planteringar och träd omsluter 
platsen och parksoffor placeras i soligt läge med utblick 
mot bouleplanen och ner mot parktorget och konstverket. 
Platsen får också en funktion som inlopp till skyfallsmagasi-
net. 

ENTRÉPLATSERNA 
Entréplatserna markerar parkens gränser, uppmärksam-
mar entréerna och bjuder in besökarna. De utformas med 
gemensam markbeläggning av stenmjöl, linspänd belysning 
samt effektbelysning på träd, planteringar och sittplatser. 

VATTENPARKEN 
En ny och spännande platsbildning skapas med vattenpar-
ken. Hit leds dag- och skyfallsvattnet från Gårdsvägen och 
tillför vatten till parkens växtlighet. En upphöjd gångväg 
med sittgradäng bildar fond mot slänten där man kan slå sig 
ner med utblick över planteringarna. Här skapas en plats för 
umgänge lite avskilt men ändå som en tydlig del av parken. 
Centralt i vattenparken finns också möjligheten att placera 
ett objekt så som ett mindre konstverk som fungerar som 
blickfång i en av parkens genomgående siktlinjer. 

http://www.spirit-of-paris.com/wp-content/photos/paris/lifestyle/joueu%20de%20boule.jpg

http://www.spirit-of-paris.com/wp-content/photos/paris/lifestyle/joueu%20de%20boule.jpg2006-12-13 17:00:56

Långbord på parktorget Granitmuren

Lekmiljö som väcker upptäckarglädje 

Boulespel på entrétorget

Linspänd belysning Vattenparken blir vattenfylld när det regnar

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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Tygeln 1

Byggnadsvolym

Den nya byggnaden på Tygeln 1 får en högre tak-
fotshöjd mot spårområdet än mot Gårdsvägen. Både 
mot spårområdet och Gårdsvägen förhåller sig tak-
fotshöjden till Solna Uniteds höjder och anpassar sig 
därmed till den rådande skalan.   
I närområdet finns flera stora byggnadsvolymer som 
byggnaden på Tygeln 1 ska förhålla sig till. Den nya 
byggnaden fördelas på två huskroppar som organi-
serats kring en överglasad gård. 
Huskropparna bryts ner i tänkta kvarter där de olika 
volymerna griper i varandra. 
Varje volym får en fasad i tegel som skiljer sig i kulör 
mot sin granne. Tanken är att skillnaderna för de olika 
fasadplanen är nyanser av temat där helhetsintrycket 
av byggnaden är dominerande. I den mindre skalan 
finns skillnader i kulör och i sockeln varierar tegelför-
banden. Sockelmotivet varierar dessutom i höjd för de 
olika volymerna från en till två våningar. Byggnaden 
ska genom sina material och utföranden signalera 
tidlöshet.

Tygeln 1 vid Gårdsvägen sett norrifrån
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Tygeln 1

Från öster till väster löper en axel via gården. Axeln med dess gård 
utgör navet i kvarteret och här lokaliseras byggnadens huvudentré. 
Gården får en varm och ombonad gestaltning med grönska och um-
gängesfunktioner. Gårdsrummet sträcker sig i hela husets höjd, med 
invändiga balkonger som nås från kontorsplanen. 

Byggnadens gatuplan har verksamheter som är publika. Gårdsrum-
met och dom publika utrymmena kan kopplas ihop till ett öppet publikt 
sammanhang. För att understryka dess offentliga karaktär har gatup-
lanet en mer generös rumshöjd än övriga plan. Mot Gårdsvägen har 
verksamheterna egna entréer vilket understödjer aktivitet på gatan och 
möjliggör friare öppettider.   
Huvudentrén med sin axiala koppling till gårdsrummet har en indragen 
fasad. Tillsammans med ett skärmtak med belysning skapas en en-
tréplats som är ljus, snöfri och trygg året om. Mot Gårdsvägen och 
grandgatan mot Solna united finns sekundära upplysta kontorsentréer.

Gatuplanet har också en variation med enkelhöga och dubbelhö-
ga sockelmotiv i olika delar av byggnaden. Här återfinns också en 
rikare gestaltning med skilda tegelförband och kulörer som ger en 
variation i närmiljön. Stora glaspartier ger möjligheten för verksamhe-
terna att skapa skyltfönster och öppenhet mot gatumiljön, de publika 
utrymmena tillåts inte att frosta glasen vilket ger en tryggare och trevli-
gare gatumiljö.    

Bottenvåning
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Tygeln 1
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Tak och terrasser

Tygeln 1

Samtliga tak, förutom hisstoppar, har terrassytor som 
nås från respektive kontorsplan. Vissa av terrasser-
na kan även nås utifrån då trapploppen binder dom 
samman. Den veckade terrassutbredningen skapar ett 
varierande taklandskap för utomhusaktiviteter. 
Terrassytorna är indragna från fasadlivet och är 
därför inte så framträdande från gatunivå. 

Utsnitt takplan

r-------------------------------------, 

-------------------------------------~ 
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Tygeln 1
Vy från Gårdsvägen
Det uppglasade entréplanet öppnar upp mot det 
publika stråket
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Tygeln 1
Gatuperspektiv från syd-östra hörnet
av Gårdsvägen vid Solna United
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Tygeln 1
Vy från Dalvägen
Byggnadsvolymens takfotshöjder förhåller sig 
till intilliggande fastigheter
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Tygeln 1
Vy från Gårdsvägen, Huvudentré
Huvudentrén markeras med den indragna 
fasaden och dess skärmtak som leder in till 
ljusgården
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Tygeln 1
Vy från Gårdsvägen, 
norra entrén
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Tygeln 1
Vy från Gårdsvägen, 
utrymningsväg
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Tygeln 1
Taklandskap
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Gårdsvägen

Byggnadsvolym

Tygeln 3

Bebyggelsen på Tygeln 3 består av tre byggnads-
kroppar; ett befintligt garage längs järnvägsområdet 
och två kontorshus mot Gårdsvägen varav det norra 
är högt och smalt och det södra är lägre. Höghuset 
har formats av platsens fysiska begränsningar; säker-
hetsavståndet från järnvägen, Målbrons sträckning i 
norr och Gårdsvägens läge och stegring mot Kolonn-
vägen.
 
Byggnaden har en bas i två plan med en hög grad 
av transparens. Genom sina glasade partier förstärks 
den visuella kontakten mellan innanförliggande 
verksamheter och gaturummet utanför. Över husens 
basvåningar reser sig höghusets byggnadskropp med 
återhållsamt gestaltade fasader. Byggnaden reser 
sig vid Gårdsvägens korsning med Kolonnvägen och 
intar en position som landmärke vid Målbron och 
Solna stations norra entré.

' ~ 
-----
----------------------

-

--
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Höghuset ska ha en stadig 
sockel av natursten. Från plan 
två tonar bakomliggande 
bröstningsband från frostat 
vitt glas längst ner, till spe-
gelglas högst upp. Utanpå 
fasaden hänger frostade 
glaslameller.

Tygeln 3 - Byggnadsvolym



49Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

2

+

22

23

45

LOKAL/KONTOR
MED EGEN ENTRÉ

ENTRÉ

LOKAL/KONTOR
MED EGEN ENTRÉ

LOKAL/KONTOR
MED EGEN ENTRÉ

+7,70

+7,70

+7,70

+7,70

+8,10

+9,10
TRAPPA TILL

MÅLBRON

LOKAL, UNDER
BEFINTLIG
GARAGERAMP

BEFINTLIGT
KONTOR

54 P-platser

MILJÖRUM

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

NER

UPP

19H x 179
18B x 242

62 P-platser

+15,20

Bottenvåning 

Den södra delen av byggnaden är i höjd kompone-
rad i tre steg. En huvudkropp med två volymer som 
drar sig tillbaka och håller ned skalan i gaturummet. 
Detta tillåter mer dagsljus att skina mot framför allt 
den östra sidan av Gårdsvägen men än viktigare så 
ger det mer rymd för upplevelsen av himmel i gatu-
rummet. 
 
 
Den norra byggnaden tar upp de olika riktningar som 
omgivningen anger. På så vis är den västra fasaden 
rak, men i förslaget indelad i tre fasadfält, klart men 
finkänsligt vertikalt separerade. Den östra fasaden 
bryts upp i två som var och en blir huvudfasad mot 
respektive gata. Detta gör att ingen av fasaderna 
upplevs som stor.

Tygeln 3

Entréplan

Entréplan Målbron
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LOKAL +4,30

Tygeln 3

Bebyggelsen har i förslaget en designidé med re-
petitiva lameller framför fönsterpartier. Lamellerna 
varierar i täthet och mönster. Detta ger byggnaden 
fördelen med stor variation för utformning av 
lokalerna i sig, medan stads- och gaturumsfasaden 
har en mer sammanhållen gestaltning. En intressant 
effekt med vald gestaltning är även att byggnader-
na byter karaktär över den ljusa och mörka delen 
av dygnet, där lamellerna med sitt sammanhållna 
och vertikala uttryck i sin skulptur under dygnets 
mörka timmar ersätts av ett mer brokigt mönster då 
ljuset och rörelserna i de bakomliggande verksam-
heterna spelar upp livfullt bakom fasaden.

Fasad, sektion 

Längdsektion B-B

Fasad mot Gårdsvägen
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De uppglasade fasaderna i basen bryts av horison-
tellt med en sockel vid trottoar och i övrigt bröstnings-
band i material med kopparliknande uttryck eller 
frostat/spegelglas. Dessa bröstningsband blir också 
tillsammans med ytor vid entréerna naturliga skylt-
bärare för olika verksamheter i lokaler och kontor. 
Särskild omsorg kommer att läggas på de indragna 
entréerna som är belysta och väl markerade. Både 
den södra och den norra delen av byggnaden har ett 
enkelt och starkt uttryck med vertikala lameller framför 
glaspartier. Genomgående ljusa och relativt blanka 
material har valts som både kan reflektera ljus ned 
mot omgivande gaturum och få den norra delen av 
byggnaden att skifta med himlen.

Tygeln 3 - Fasad/sektion

Fasad mot Järnvägen

Tvärsektion C-C norra huset

+58,0 

ED r 1i B 

m tl U 

] I □ 

1 

Oml 101 201 301 



52Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 3 
Målbron västerifrån



53Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 3 
Gatuvy från Kolonnvägen mot Målbron

ii\\ \\\\ 

i\\\ \\\\ 
.. \\\\ 
.. . .. , I 

•• 

'11 iiii., ·• •: 

•• 
I 

.. 



54Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 3 
Entré Gårdsvägen, norra huset

---

.:. 



55Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 3 
Gårdsvägen norrut



56Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 3 
Målbron västerut



57Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 3 
Målbron österut



58Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 3 
Korsning Kolonnvägen/Gårdsvägen



59Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 1 och 3 
Målbron västerifrån



60Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 1 och 3 
Vy från stationsbron norrut



61Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 1 och 3 
Vy från Frösundaleden norrut

,, 
n 

Il 

It 

'' 
H 

r 
nr 
H 

(J 

H 

H 



62Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 1 och 3 
Grändgata 1 mot stationsentrén

L I 
I 



63Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Kv. Tygeln
Vy över kvarteret västerifrån

~ -----



64Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 1 och 3   

Solna Station trafikeras idag hårt då det finns ett 
flertal stora arbetsgivare kring stationen. Här finns 
även Mall of Scandinavia och Friends Arena som 
också adderar väsentliga mängder av trafik till 
stationen. För området öster och söder om spår-
området planeras framtida exploatering av kon-
torsbyggnader och bostäder. Detta gör att trafiken 
förväntas öka ytterligare. En tredje koppling till 
perrongen förslås därför att öppna i anslutning till 
Tygeln 1. Här finns en äldre stängd uppgång som 
föreslås utredas för öppning, för att möta framtida 
krav på kapacitet för Solna station. 
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Fördjupad skyfallsutredning Haga Norra 

(PM/Rapport) 

1. Inledning 

Fabege och Skanska planerar tillsammans med Solna stad för att bygga nya 

kontorslokaler, bostäder mm, belägna öster om Arenastaden och Ostkustbanan. I 

samband med det arbetet har Ramboll tagit fram en skyfallsutredning för 

området. 

1.1 Omfattning 
I detta PM presenteras konkretiserade förslag för åtgärder för omhändertagandet 

av skyfall för Lilla Frösunda, Stora Frösunda, Gårdsvägen, Fröparken samt Tygeln 

1 och 3. Skyfallsåtgärdernas effekt är simulerade i en hydraulisk modell, en 

skyfallsmodell, för att bland annat visa vattennivån i områdets lågpunkt på 

Gårdsvägen. 

 

PM:et bygger på skyfallsåtgärder som arbetats fram av Ramboll, Structor, CF 

Möller architects, Landskapslaget samt även på underlag av L.T.V Laktena Trafik-

&Vägplanering AB, StridLundberg och Skanska.  

2. Tidigare utredningar 

2.1 Skyfallsutredning för detaljplan, Golder 
Golder visar i sin skyfallsutredning, daterad 2020-10-17, ett översiktligt resultat 

som beskriver att det lokala dagvattensystemet för området inte räcker till för 

skyfallshantering. En skyfallssimulering är därför utförd för befintlig situation samt 

för en framtida situation.  

 

Planområdet har en tydlig lågpunkt på Gårdsvägen mellan Tygeln 1 och 3 där 

risken för översvämning är stor och där vattennivån i lågpunktens översvämning 

är kritisk för befintlig och planerad bebyggelse. Enda avtappningen av lågpunkten 

är en befintlig dagvattenpumpstation. För att avhjälpa översvämningsrisken vid 

lågpunkten presenteras förslag till skyfallsåtgärder på flera platser uppströms i 

avrinningsområdet. Dessa åtgärder har sedan simulerats i modellen och 

vattennivån i lågpunkten minskar då från +5,62 till +4,36. 

2.2 Höjdstudie Haga Norra, Ramboll  
I Haga Norra, höjdstudie, daterad 2021-04-20, visas en analys av planerade 

markhöjder som tagits fram av Solna stad. Syftet med analysen var att arbeta 

vidare med de skyfallsåtgärder som föreslagits i Golders utredning i Haga Norra. 

Höjdstudien visar att skyfallet från vissa delar av Haga Norra inte kommer att 

kunna ledas in i de föreslagna skyfallsåtgärderna såsom det var tänkt i Golders 
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utredning. Studien visar också skyfallets rinnvägar, vilka flöden de har och hur 

stor volym som passerar i en specifik sektion under hela simuleringstiden, se Figur 

1. Ett första övergripande förslag till konkretisering av skyfallsåtgärderna togs 

fram. 

 

 

Figur 1. Rinnvägar som leder skyfallet mot områdena där skyfallsmagasin planeras 
i Haga Norra. 

 

Rinnvägarnas flöden vid simulerat regn (100-års regn med klimatfaktor) varierar 

enligt Golders utredning, mellan 200 - 450 l/s vid Wijnbladsparken och ca 400 l/s 

vid Mathildatorget.  

3. Beskrivning av samtliga föreslagna skyfallsåtgärder 

I Figur 2 visas en översiktsbild över alla skyfallsåtgärder som arbetats in i 

skyfallsmodellen. Tabellen visar den volym som respektive skyfallsåtgärd rymmer. 

Samtliga skyfallsåtgärder beskrivs nedan mer i detalj. 
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Figur 2. Översikt som visar alla skyfallsåtgärder som arbetats in i 
skyfallsmodellen. I tabellen visas den volym som respektive åtgärd rymmer. Flera 
av magasinsvolymerna bedöms dock enligt skyfallsmodellen kunna minskas då 
modellerad tillgänglig volym inte fylls upp. 

 

Utöver dessa skyfallsåtgärder så har även takytor på befintliga och kommande 

fastigheter setts över. Fastigheterna Tygeln 3, Stigbygeln 6, Stigbygeln 5, 

Stigbygeln 3, Stigbygeln 2, Tömmen 1, (Tömmen 2 Bostäder), Haga norra 

kontoren kv. 1 o 2 och (bostäder i Haga norra), har försetts med en taksarg om 

minst 20 cm, i de flesta fall en 30 cm hög sarg, för att samla skyfallsvatten på 

taken. Avtappning av taken sker sedan via invändiga vertikala stuprör som 

kopplas till DV systemet. En av fastigheterna, Solna United, har utvändiga stuprör 

som leder ned dagvattnet till ett fördröjningsmagasin som är kopplat till 

dagvattennätet.  

3.1 Matildatorget 
Vid ett skyfall behöver en total volym på ca 900 m3 hanteras på Matildatorget för 

att inte bidra med skyfallsvolym vid Tygeln 1 och 3 enligt tidigare utredning. 

Lösningen som studerats är möjligheten att anlägga underjordiska 

skyfallsmagasin, så kallade kassettmagasin, under Matildatorget. I detta skede 

har ingen hänsyn tagits till gestaltningen på torget. Det finns i detta skede ingen 

dagvattenutredning för Mathildatorget utförd, varav principer för 

dagvattenhanteringen endast beskrivs som konsekvenser av skyfallsåtgärden. 

Skyfallsmagasinen och dagvattensystemet kommer att samordnas med de 

underjordiska parkeringsytorna.  

 

Matildatorget har en lutning på ca 3% mot Torfredsplatsen som ligger västerut i 

avrinningens riktning. Lösningsförslaget bygger på att stoppa vattnet innan det 
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når Torfredsplatsen. För att förhindra att vattnet når Torfredsplatsen föreslås flera 

tvärgående ytvattenrännor och en längsgående ytvattenränna som leder 

skyfallsvattnet vidare till de underjordiska magasinen via bräddbrunnar. 

Rännornas placering går att anpassa till torgets utformning men behöver ligga 

tvärs över torgets hela bredd. 

 

För att hela skyfallsflödet ska kunna fångas upp har tre tvärgående rännor 

föreslagits på Matildatorget. En bedömning har gjorts att endast tvärgående 

rännor ej är tillräckligt för att få ner ett 100-årsregn till magasinen. Ett 

lösningsförslag är att komplettera med en längsgående ränna som löper längs 

med hela, eller delar av låglinjen längs torget. Förslag till placering av dessa 

rännor visas i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Förslag till placering av rännsystemet i Matildatorget. 

 

Det som varit styrande för bedömningen om placering av rännor och av de 

underjordiska magasinen har bl.a. varit schaktvinklar, överbyggnad för de körbara 

ytorna på torget och höjden på planerade dagvattennät. Schaktvinklarna har 

tagits fram för att kunna bedöma om det finns begränsningar i hur stor yta 

magasinen kan ha då de kan behöva kunna grävas upp och då schakten inte ska 

kunna påverka intilliggande byggnaders grundläggning.  

 

I detta skede har trafikklass E (60 ton) antagits för torgets överbyggnad, vilket 

ger en uppskattad överbyggnadstjocklek på 600 mm. Dagvattennätet beräknas 

ligga på ca 2 m djup enligt Systemhandling Solna, 2018-11-19. 

 

I lösningsförslaget eftersträvas att i största möjliga mån skilja dagvattnet från 

skyfallsvattnet. Detta görs genom att vattnet leds via i ytvattenrännorna ner till en 

bräddbrunn där bräddningen till skyfallsmagasinet ligger högre än 

dagvattenutloppet.  

RAMB LL 

SYLVANGATAN 

. ·'"\_. 

. .,.. F◊RESLAGET LÄGE 
-----· TVÄRGÅENDE 1f;'J \ 

YV-RÄNNA 

~ VATTNETS /:1 .. : I __ ... •·· 
~ VÄG I I I J __ ... •··· ' 

/ ~-~~'.~~,?-!r .---~-. ;;_. 
.. .. .. ---- . 

. -..... 

,.,.,,,...- .1,l'l j,, 

FÖRESLAGET 
LÄGE 
LÄNGSGÅENDE 
YV-RÄNNA 

\ 
LÅGLINJE I~. ,., • 

., ' 

/Il;, :: 
I-~ ► 

I .,,,. 
I .,,, ► 

I - '--~----:=-::-, 



 
  

 

5 av 48 

 

 

 

Fördjupad skyfallsutredning Haga Norra 

Unr 1320053926 
 o

:\
m

m
a
1
\w

v
a
\2

0
2
1
\1

3
2
0
0
5
3
9
2
6
\4

_
p
ro

j\
te

x
t\

w
\p

m
 2

0
2
2
-0

3
-2

9
\2

0
2
2
-0

5
-0

6
 e

ft
e
r 

m
ö
te

 m
e
d
 s

o
ln

a
 s

ta
d
\2

0
2
2
-0

5
-2

4
_
b
ila

g
a
 1

 s
k
y
fa

ll
su

tr
e
d
n
in

g
 t

y
g
e
ln

 1
 3

 m
fl
.d

o
c
x
 

 

Ytvattenrännorna, måste ha tillräcklig kapacitet för att hela flödet ska kunna rinna 

ner i dem och tillräcklig kapacitet när vattnet väl kommit ner i rännorna för 

avledning av skyfallsflödet. Ytvattenrännorna bedöms därför behöva flera utlopp 

som är kopplade på den ledning som leder vattnet vidare till bräddbrunnarna. Se 

principskiss i Figur 4. 

 

Figur 4. Principskiss med förklaringstext från leverantören Plastinject. 

 

Magasinens placering och utformning har tagits fram med målet att magasinen 

ska ta upp så liten yta som möjligt och samtidigt vara så grunda som möjligt.  

 

Magasinens utlopp kan antingen utformas med avtappning med självfall till 

dagvattensystemet eller till en brunn där en länspump kan placeras för tömning 

efter att magasinet utnyttjats. En självfallsanslutning begränsar höjden på 

magasinet vilket i sin tur påverkar magasinets area. I bilagorna 6 och 7 visas 

magasinsutformning med avtappning med självfall till dagvattensystemet. I bilaga 

7 visas också utformning av djupt magasin med utlopp till så kallad blindbrunn för 

länspump. 

 

Magasinen placeras på grund av torgets längdslutning, uppströms 

ytvattenrännorna. Ett djupare magasin kräver en mindre area och skulle därmed 

utgöra mindre risk för t ex tillgänglighet om magasinet skulle behöva grävas upp. 

Ett grundare magasin tar upp en större yta men uppgrävning går att säkerställa 

för säker schakt (att schakten ryms och inte underminerar intilliggande 

konstruktioner). Med en schaktvinkel på 4:1 kan magasinet ha en ännu större yta 

men detta medför att säker schakt inte uppfylls. Schaktväggarna kan då behöva 

spontas. För att få en bild av hur stor yta magasinen kan ta upp under mark med 
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olika schaktvinklar och olika djup visas en sammanfattande bild i Figur 5. För 

sektioner för djupt och grunt magasin, se bilaga 6 och 7. Enligt bilden nedan är 

det endast förslag C som uppnår att magasinera en volym om >1000m3. Magasin 

A kan troligtvis ha en större area vid noggrannare utredning och skulle därmed 

kunna magasinera mer än nuvarande 900m3. Resultatet från skyfallsmodellen (se 

kapitel 4.11.3) visar på att magasinen enbart fylls med 700 m3, varpå magasinen 

bedöms kunna anläggas med en mindre volym. 

 

 

Figur 5. Utbredning av magasin beroende på schakt i Matildatorget. 

3.1.1 Reflektioner 
Eftersom Matildatorget troligtvis kommer att ha en rik gestaltning blir magasinens 

placering eventuellt en fråga att utreda med mer exakt noggrannhet. Större träd 

och stora fundament kan tex inte placeras på magasinen. Vidare bör även exakta 

placeringar och höjder för två underjordiska tunnlar mellan husen studeras mer 

detaljerat samt att planerade ledningar som till exempel VA och sopsug behöver 

samordnas med magasinslösningen. Eventuellt kan magasinen placeras ovanpå 

tunnlarna men detta skulle i så fall behöva utredas vidare.   

3.2 Wijnbladsparken 
Sex rinnvägar som leder skyfallet in mot Wijnbladsparken har identifierats, 

rinnväg 1, 2, 3, 4, 5 och 7, enligt Figur 6. Den totala skyfallsvolymen som behöver 

hanteras i området är ca 3 000 m3 enligt tidigare utredning. Modellresultatet (se 

kapitel 4.11.3) visar på att magasinen enbart fylls med 2300 m3 varpå magasinen 

bedöms kunna anläggas med en mindre volym. 
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Figur 6. Rinnvägar mot skyfallsåtgärd. 

 

Det finns i detta skede ingen komplett dagvattenutredning för Wijnbladsparken 

men ett dagvattenmagasin i form av ett kanal- eller dikesliknande stråk planeras i 

parken längs Almagatans norra kant.  

3.2.1 Princip för skyfallslösning 
Samtliga rinnvägar omhändertas och leds till skyfallsmagasinen som föreslås 

utformas som underjordiska magasin, under parken. Lösningarna delar upp 

hanteringen av dagvatten, som leds för anslutning mot ledningsnätet, och 

hantering av skyfall, som leds till de underjordiska magasinen. 

 

Ambitionen är att bevara utformningen som föreslås i Systemhandling Solna, 

2018-11-19, med undantag för omskevning av Almagatan (se vidare nedan).  

 

Se bilaga 1 för detaljerad och skalenlig handling. 

3.2.2 Almagatans typsektion vid parken 
Förslaget för skyfallslösning bygger på att hela Almagatans vägsektion skevas 

med lutning mot parken, vilket skiljer sig mot förslaget i systemhandlingen där 

gatan är bomberad. En bomberad gata försvårar avrinningen mot parken och mot 

det dagvattenmagasin som också planeras längs med gatan i parkens södra kant. 

I Figur 7 visas sträckan på Almagatan som istället behöver skevas mot parken. 
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Figur 7. Almagatan, den sträcka som behöver skevas mot parken. 

3.2.3 Utformning av underjordiska skyfallsmagasin 
För att bevara utformningen och hantera den totala vattenvolymen vid skyfall 

föreslås underjordiska magasin anläggas. Att ha en ytlig lösning skulle innebära 

en sänkning av parkytan på flera meter vilket inte anses rimligt. 

 

Magasinens placering och utformning utgår ifrån att onödig schakt och bergkrock 

ska kunna undvikas i möjligaste mån. Lösningsförslaget bygger på att magasinen 

utformas med avtappning via blindbrunn där länsvattenpump kan placeras, då det 

med självfallsavtappning mot dagvattennätet är svårt att erhålla hela den 

vattenvolym som ska hanteras. Om avtappningen ska kunna ske med självfall 

behöver de två magasinen, som också föreslås ligga trappade i höjd (se bilaga 4), 

ha en mycket större area än det framtagna förslaget. Bergschakt kommer då att 

krävas. Då skyfallsmodellen visar på att en mindre volym (2300 m3) bedöms 

krävas jämfört med tidigare volym på 3000 m3 är det eventuellt möjligt att klara 

avtappning med självfall utan bergschakt. Detta får utredas vidare under 

bygghandlingsskede.  

 

Magasinen är föreslagna att ha varsin blindbrunn för avtappning men skulle kunna 

seriekopplas så att de högre liggande magasinen avtappas till det lägst liggande 

magasinet. Detta skulle dock kräva en noggrannare studie för att volymen ska 

kunna fördelas mellan magasinen så att alla magasinen verkligen utnyttjas till sin 

fulla kapacitet och så att allt vatten inte rinner till det lägsta magasinet. Eventuellt 

kan avstängningsanordningar anordnas på ledningen mellan magasinen i så fall. 

 

Se bilaga 2 för detaljerad och skalenlig handling. 
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3.2.4 Rinnväg 3, 4 och 5 
Rinnvägarna norr om parken (3 och 4) samlas upp i brunnar bakom muren se 

Figur 8 som är planerad i parkens norra del. Muren dämmer vattnet innan det 

rinner ner i kupolbrunnen som har en överkant några cm under murens överkant. 

Dagvattnet från dessa brunnar kopplas till dagvattendiket (dagvattenmagasinet) i 

söder, och skyfallet till det östra underjordiska magasinet. Brunnar och ledningar 

är djupa nog att ligga under överbyggnaden i parkytan och under murens 

grundläggning. 

 

 

Figur 8. Muren i Wijnbladsparken se markering i rött. (Projekterad plan: Tyréns 
2018). 

 

Den östra rinnvägen (5) bedöms kunna hanteras genom modifiering av höjderna 

inom parken, till exempel genom att skapa lokala höjdryggar, och på så sätt kan 

vattnet ledas ytligt mot dagvattendiket i söder. Ambitionen för vidare projektering 

bör vara att få vattnet att rinna ner i dagvattendiket så långt österut i diket som 

möjligt. 

 

Se bilaga 5 för detaljerad och skalenlig handling. 

3.2.5 Rinnväg 2 och 7 
Rinnväg 2 hanteras enligt samma princip som rinnväg 3 och 4. Här leds däremot 

dagvattnet till ledningsnätet och skyfallet till det västra underjordiska magasinet. 

 

Rinnväg 7 rör sig längs Almagatan Den nya skevningen av gatan, förstärkt med 

tvärgående rännor, typ ränndalar eller ytvattenrännor, gör att vattnet rinner längs 

den norra kantstenen på gatan. Kantstenen förses med släpp ned till 

dagvattendiket alternativt att ytvattenrännorna mynnar direkt i diket. Diket 

föreslås sektioneras med någon form utav murelement för att kunna fördröja 

dagvattnet på ett effektivt sätt. Murelementet förses med ett hål i botten för ett 

mindre konstant flöde av dagvatten. Vid skyfall kommer murarna däremot dämma 

vattnet och magasinera sin fulla kapacitet innan vattnet bräddas via kupolbrunnar 
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som kopplas till de underjordiska magasinen. Överkant kupolbrunn ligger ett par 

cm under gatans höjd för att säkerställa att vattnet vid skyfall inte rinner vidare 

på gatan.  

 

Se bilaga 4 för detaljerad och skalenlig handling. 

 
Den bästa lösningen för gatan vore om ingen kantsten alls sätts utan att vattnet 

kan avrinna direkt från en enkelsidigt skevad gata ner mot det längsgående 

dagvattenmagasinet. Det är viktigt att skyfallet verkligen stoppas tvärs över gatan 

och leds ner i systemet, annars byggs ett för stort skyfallsmagasin till ingen nytta. 

Ett skyfallsflöde är stort och kommer att rinna längs en gata, på större delen av 

gatan med ett vattendjup på kanske någon decimeter. Det behöver styras tydligt 

så att flödet skärs av tvärs över gatan.  

3.2.6 Rinnväg 1 
Vattnet fångas upp genom att ett dikesavslut i slänten skapas. Nedsänkningen 

dämmer vattnet tills det bräddar i en kupolbrunn. Dagvattnet leds till 

ledningsnätet och skyfallet leds i ledning till det västra underjordiska magasinet.  

 

Se bilaga 3 för detaljerad och skalenlig handling. 

3.2.7 Reflektioner  
Det finns anledning att se över placeringen av träd i förhållande till placering av de 

underjordiska magasinen. De större träden behöver minst ha 1 000 mm djup 

växtbädd. Det är också viktigt att se över artval så att arter som står i torra lägen, 

exempelvis längst öster ut i dagvattendiket kan klara av torra och näringsfattiga 

perioder. Vidare finns det anledning att titta närmre på vilka platser man lokalt 

kan sänka ner i parken för att avlasta flödena vid normala regn. Detta kommer 

dock inte ha någon nämnvärd påverkan på skyfallshanteringen.  

3.3 Allmänna principer för skyfallsåtgärder i Mathildatorget och 
Wijnbladsparken 
Det nya ledningsnätet för dagvatten i Haga Norra är dimensionerade för att upp i 

markytan kunna hantera ett 30-års regn. Befintligt ledningsnät nedströms klarar 

inte ett 30-års regn med trycklinjen under marknivån enligt Solna Vatten. På 

grund av att skyfallsmagasinen är underjordiska och då bräddningen till 

skyfallsmagasinen sker via samma brunnar som hanterar dagvattnet, kommer 

bräddningen till skyfallsmagasinen ske innan dimensionerande regn fyllt systemet. 

Exakt vid vilket regn är svårt att avgöra utan en hydraulisk modellkontroll, där 

både ytavrinningen och hela dagvattensystemet är inlagt. Uppskattningsvis 

kommer bräddningen börja ske vid ett 20-årsregn. När bräddningen sker via 

dagvattenmagasinet längs Almagatan bräddar större regn än 30-årsregnet till 

skyfallsmagasinen. 

 

Inloppen i kupolsilsbrunnar, dimension 1 000 mm med stor betäckning, är 

tillräckligt stora för flödena ner från backen mot Wijnbladsparken. Brunnarna 

behöver placeras något nedsänkta bakom den föreslagna muren för att intagets 
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fulla kapacitet ska kunna utnyttjas. Muren behöver alltså vara lite högre än 

kupolsilens höjd. Ytavvattningsrännorna på Mathildatorget finns också för den 

kapacitet som behövs där. Det är dock viktigt i alla lösningarna, att 

utloppsledningarna från brunnar och rännor också har tillräcklig kapacitet för att 

obehindrat leda flödet vidare.  

 

Den detaljerade höjdsättningen i Wijnbladsparkens dagvattenmagasin (diket) är 

mycket viktig för att dagvattnet (upp till dimensionerande regn, eller strax 

därunder) ska kunna skiljas från skyfallet (över dimensionerande regn). 

 

Självtömmande magasin går endast att skapa om magasinens botten ligger högre 

än det planerade dagvattennätet. Dagvattennätet som redan är anlagt ligger på ca 

2 m djup.  

 

Magasinen behöver ligga med tillräcklig täckning för att bärigheten ska fungera, 

både för magasinen och för vägkonstruktionen (se vidare i kap 5 om bärighet). 

Det innebär att magasinens ovankant hamnar på ca 1 m djup. Fluktueringsnivån i 

magasinen blir då mellan -1 och -2 m under markytan, vilket ger en stor area för 

magasinen eftersom de blir grunda. Djupa magasin ger en mindre area, men 

självfallsavtömning blir svårt till omöjligt.  

 

Att göra magasinen täta för att hindra inläckage är möjligt, men grundvattennivån 

i området ligger tillräckligt lågt för att inte påverka magasinen. Om magasinens 

botten inte tätas kan en del av vattenvolymen infiltrera. Att ha infiltration som 

enda avtappningsmöjlighet kommer orsaka att vatten blir stående i magasinen 

under en mycket lång tid innan de är tomma och lösningen rekommenderas i så 

fall att kombineras med blindbrunn för länspumpning. Där risken för förorenad 

mark finns ska magasinen utformas täta. 

 

Inom Wijnbladsparken omfattas skyfallsanläggningen primärt av magasinering 

över och under mark. Magasineringen innebär fördröjning av dagvattnet. En 

mindre del av vattnet kan komma att infiltreras i mark men möjligheten är 

begränsad eftersom den omättade zonen är liten upp mot höjdområdet vid Stora 

Frösunda som ligger på berg. I den mån det finns markföroreningar finns de i 

fyllning som kommer att behöva schaktas ur för själva anläggningen. Precis 

nedströms Wijnbladsparken finns en spilloljeförorening från Bilia som kommer att 

saneras. Sammantaget kommer det inte finnas några markföroreningar som kan 

påverkas av infiltration från skyfallsanläggningen.  

 

Inom Mathildatorget omfattas skyfallsanläggningen av magasinering av 

dagvattnet men med större möjlighet till infiltration eftersom den omättade zonen 

är större. För att infiltration ska fungera behöver anläggningen ligga i sandlager 

som är oförorenade. Vid Mathildatorget finns mindre föroreningar i fyllningen som 

utgör överskottsmassor och som kommer att omhändertas. Anmälan enligt 

miljöbalken om efterbehandling enligt 28 § förordningen om miljöfarlig 
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verksamhet och hälsoskydd för Mathildatorget och kvarter 1 är inlämnad och 

under behandling hos Solna stad. 

 

Infiltration under alla skyfallsanläggningar är till sin natur lokal och tillfällig. För 

markföroreningar är den storskaliga infiltrationen över lång tid vad som kommer 

att påverka föroreningsspridningen.   

3.4 Lilla Frösunda 
Skyfallsåtgärderna har arbetats fram av Landskapslaget 2021. 

3.4.1 Parken 
Lilla Frösunda fungerar redan idag som dagvattenmagasin med utlopp till 

dagvattensystemet. Den främsta anledningen till parkens omgestaltning är att 

ytan ska magasinera vatten vid skyfall. I parken finns en befintlig damm som är 

kopplad till dagvattenledningar längs Kolonnvägen. För att kunna magasinera ett 

skyfall behöver en dammvall byggas i den nordvästra delen av parken. Total 

fördröjningsvolym i Lilla Frösunda uppgår till 11 000 m3 enligt tidigare utredning. 

För att skyfallsvattnet ska styras in i magasinet görs även en del 

höjdsättningsåtgärder på gångvägen upp mot Ballongberget. Utloppet från 

magasinet behöver förses med återströmningsskydd, tex backventil pga att 

utloppsledningen ligger lågt i förhållande till ledningsnätet. Åtgärdens placering 

visas i Figur 9 och en sektion genom parken med skyfallsåtgärden i Figur 10. 

 

 

Figur 9. Skyfallsåtgärd i Lilla Frösunda visas inringad i figuren. 
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Figur 10. Sektion genom skyfallsmagasin vid Lilla Frösunda (Landskapslaget 2021) 

 

Magasinet kan rymma en större volym än vad som krävs för 100-års regnet med 

klimatfaktor vilket ger en säkerhet för hantering av något större regn eller en 

marginal för förändrade förutsättningar i kommande skeden. 

3.4.2 G/C tunnel 
Genom att stänga G/C-tunneln som går under Kolonnvägen vid Lilla Frösunda 

förhindras skyfallsvatten att rinna ner mot Gårdsvägen via portalen på fastigheten 

Stigbygeln 6. Tunneln blir istället ett skyfallsmagasin som beräknas rymma 120m3 

genom att den västra delen av tunneln stängs. Nedledning av vatten sker via 

dagvattenbrunnar. Avtappning sker antingen till dagvattennätet eller till 

blindbrunn för länspumpning. 

3.5 Gårdsvägen  
Längs Gårdsvägen ligger byggnaderna Tömmen 1 och 2 och Stigbygeln 2, 3 och 5. 

I gränderna mellan husen föreslås underjordiska kassettmagasin för att hantera 

skyfallsvatten dels från kvarteren i sig och dels från Gårdsvägen. Den 

skyfallsvolym som behöver magasineras lokalt vid Gårdsvägen är ca 800 m3 enligt 

Golders utredning 2020-10-17. Under arbetet med denna utredning har 

magasinsbehovet visat sig behöva vara större än i den tidigare utredningen. 

3.5.1 Gränderna  
I gränderna föreslogs tidigare tre underjordiska kassettmagasin som kan 

magasinera en volym om totalt 1150 m3. Då skyfallsmodellen visar på att denna 

volym inte fylls fullständigt (se kapitel 4.11.3) bedöms volymen kunna minskas till 

totalt 850 m3. Magasinet mellan Tömmen 1 och Stigbygeln 3 kopplas samman 

med ett befintligt bergrum där ytterligare en volym om 400 m3 kan magasineras. 

Bergrummet seriekopplas då med skyfallsmagasinet så att vatten kan ledas från 

skyfallsmagasinet till bergrummet när vattennivån stiger i magasinet. Området 

kring Gårdsvägen kan därmed totalt magasinera 1550 m3. Placering av åtgärderna 

visas i Figur 11. För principskiss se bilaga 8. 
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Figur 11: Skyfallsåtgärderna vid Gårdsvägen visas inringade i figuren. 

  

I söder från anslutningen till Kolonnvägen är Gårdsvägen höjdsatt bomberad för 

att driva vattnet från Kolonnvägen och söder ifrån in mot parkens sydöstra del. 

Efter inledningen av vattnet till parken, se bilaga 10, är gatan enkelskevad mot 

gränderna mellan stigbygeln 3 & 5, Stigbygeln 2, Tömmen 1 och Tömmen 2 för att 

leda skyfallet till de underjordiska magasinen som föreslås där. 

 

För att få ner vattnet i magasinen i gränderna skapas upphöjda ytor nedströms 

gränderna. De upphöjda ytorna samt kvartersmarken lutar sedan mot nedsänkta 

växtbäddar. Under växtbädden i gränden är kassettmagasinet placerat med 

avtappning till dagvattenledning eller bräddbrunnar (ø600mm). Bräddbrunnarna 

ligger upphöjda i de nedsänka växtbäddarna med samma höjd på betäckningens 

inloppsnivå som den upphöjda ytans högsta nivå. Princip visas i bilaga 8. 

3.6 Fröparken 
Fröparken är idag en lekpark vid Gårdsvägen. Här föreslås ett underjordiskt 

skyfallsmagasin som ska kunna magasinera 1450 m3.  
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Figur 12. Fröparken, skyfallsmagasin. Bilden visar principen för magasinets 
utbredning. Höjderna är ej gällande. (Illustration: Landskapslaget 2021)  

 

För att tvinga in flödet till magasinet har gatorna runtomkring höjdsatts så att 

vattnet leds in i parkens sydöstra hörn. 

 

Figur 13. Vattnet leds in i parkens sydöstra del från Gårdsvägen via ett dike. 
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Gårdsvägen är därefter enkelskevad österut mot gränderna längs med parkens 

sträckning. Rinnvägar som kommer söderifrån ner mot parken fångas upp genom 

dämning och via kupolbrunnar som tar hand om det dämda vattnet och leder ner 

det till magasinet. 

 

Vid Rättarvägen, på parkens västra sida, skapas en tydlig avskärning av flödet i 

form av t ex en lokal sänka eller upphöjning på vägen. Eftersom vägen har en så 

pass stor lutning kan det vara svårt att skapa ett farthinder som gör tillräckligt 

stor nytta för att stoppa ett skyfallsflöde. För att bättre kunna ta in skyfallsflödet i 

magasinet skulle avskärande ytvattenrännor behöva komplettera upphöjningen på 

vägen. Där vägen idag är enkelskevad mot parken kompletteras fartguppet med 

två stycken ytvattenrännor med cirka två meters mellanrum i tvärgående riktning 

på körbanan. I lösningsförslaget eftersträvas att i största möjliga mån skilja 

dagvattnet från skyfallsvattnet. Detta görs genom att vattnet leds via i 

ytvattenrännorna ner till en bräddbrunn där bräddningen till skyfallsmagasinet 

ligger högre än dagvattenutloppet.  

 

 

Figur 14. Principskiss som visar Rättarevägen där två breda tvärgående 
ytvattenrännor läggs i körbanan vilka kompletterar en upphöjd yta för att fånga 
upp skyfallsvatten och leda det till magasinet.  
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3.7 Tygeln 1 
 

 

Figur 15. Skyfallsåtgärder för Tygel 1 och 3 visas inringad i figuren. 

 

Ytan mellan Tygeln 1 och järnvägen består av angöringsytor, parkeringsyta samt 

av två nedsänkta växtytor se figur. Den mindre och den större nedsänkta ytan 

förbinds med en öppning som minst är 1 m bred för att vattnet ska kunna flöda 

fritt emllan ytorna. I den större nedsänkta växtytan sätts upphöjda 

kupolsilsbrunnar med dimension 1000 mm som översvämningsvatten vid skyfall, 

kan brädda ner i. Brunnarnas utlopp leder vattnet till ett underjordiskt magasin, t 

ex ett kassettmagasin som placeras under den södra angöringsytan och 

parkeringsytan. Magasinets volym blir 230 m3 för att anläggning, drift och 

underhåll ska vara möjligt utan att byggnaden och träd påverkas nämnvärt.  

 

Magasinet planeras att vara ca 1 m djupt. Ett grundare magasin underlättar både 

vid anläggning och skötsel. Ett djupare magasin skulle kunna innebära att 

magasinets yta minskar och ändå behålla samma volymkapacitet. Det kräver dock 

vidare utredning och mer detaljerad projektering om hur avtappning av 

skyfallsvattnet ska ske då om utloppsnivån inte fungerar för självfallsavtömning. 
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Magasinets utlopp ansluts med självfallsledning till befintligt dagvattennät. 

Principen visas i plan i Figur 16. 

 

 

Figur 16. Underjordiskt kassettmagasin tygeln 1. Volym 230 m3. Utformingsplanen 
är framtagen av Landskapslaget (2021) och skyfallsåtgärderna är framtagna av 
Ramboll. 

 

 

 

Figur 17. Profil Underjordiskt magasin för Tygeln 1, SEKTION A-A OCH B-B. 
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3.8 Tygeln 3 
Norr om Tygeln 1 ligger Tygeln 3. Ytan väster om byggnaden Tygeln 3 är idag en 

smal grön plantering invid järnvägsspåret. För att hantera skyfallsvattnet här kan 

två underjordiska kassettmagasin anläggas och hantera cirka 60 m3 vardera, dvs 

totalt 120 m3. Magasinen kan sammanlänkas med en ledning till ett 

kommunicerande kärl. Magasinets avtappning föreslås ske med självfall till 

dagvattensystemet. Principen visas i Figur 18. Magasinen grävs ned och det finns 

möjlighet med en täckning på ca 1 meter vilket gör att ytan även fungerar bra 

som växtbädd med möjlig plantering för buskar och mindre träd.  

 
Alternativa lösningar kan vara att anlägga krossdike eller en ytlig lösning i form av 

ett dike på ytan. Skyfallsvolymen som kan hanteras blir inte lika stor men 

möjliggör en enklare drift och anläggning. Effekten av de underjordiska magasinen 

är för översvämningen på Gårdsvägen relativt liten.  

 

 

 

Figur 18. Två separata underjordiska magasin som ett kommunicerande kärl. 
Möjlig skyfallsvolym som magasinen kan hantera är 120m3. Magasinen ligger 
nedgrävda i en yta som för övrigt kan fungera som växtbädd för mindre träd och 
buskar. Utformningsplanen är framtagen av Landskapslaget (2021) och 
skyfallsåtgärderna är framtagna av Ramboll (2021).  

4. Skyfallsmodell 

4.1 Modelltyp 
Skyfallsmodellen är uppbyggd i DHI:s mjukvaruprogram MIKE FLOOD och är en 

tvåvägskopplad modell som tar hänsyn till den ytliga markavrinningen och den del 

av avrinningen som ledningsnätet hanterar. 
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Markavrinningsmodellen är en hydrodynamisk 2D-modell som är uppbyggd av 

Ramboll i programvaran MIKE 21 FM (med ett quadrangular mesh). 

Ledningsnätsmodellen har erhållits från Solna Vatten och är en 1D-modell i MIKE 

Urban som täcker in stora delar av Solna kommuns befintliga ledningsnät. Genom 

att koppla dessa två modeller har det dynamiska utbytet mellan markyta och 

ledningsnät kunna modellerats. 

4.2 Underlag 
Underlag som använts för modellens uppbyggnad är: 

• SBG_Rastabacken_20191014_1_djo.mdb (MIKE URBAN-modell) 

• Lantmäteriets GSD-höjddata, grid 2+ (hämtad från SCALGO) 

• SGU:s jordartkarta (hämtad från SCALGO) 

• Naturvårdsverkets Nationella Marktäckedata (hämtad från SCALGO) 

• PM pumpstation Gårdsvägen 20150421.pdf (Tyréns, 2015-04-21) 

o GV-2014-021.pdf 

o GV-2014-022.pdf 

o GV-2014-023.pdf 

o GV-2014-024.pdf 

o GV-2014-025.pdf 

o GV-2014-026.pdf 

• Utökad samlingskarta Signalen_mod2.dwg 

• inm badhus 3d.dwg (Nivåer kring ishallen) 

• L-31-P-01.dwg (Nivåer kring ICA, 2020-03-17) 

• Solna station dag.dwg (Ledningskarta, 2019-11-14) 

• Gårdsvägen VA 2019-11-18.dwg (Ledningskarta) 

• Kolonnvägen GIIIB VA.dwg (Ledningskarta, 2019-12-13) 

• Lilla Frösunda VA.dwg (Ledningskarta, 2019-12-13) 

• Fröparken_underlag till skyfallssimulering_20210521.xml (Fröparken 2021-

05-21) 

• L-01-P-03_Lilla Frösunda_2100906.dwg (Ballongberget, 2021-09-06) 

• Lilla Frösunda_underlag till skyfallssimulering_20210528.xml (Lilla Frösunda, 
2021-05-28) 

• 2021-09-03-DP-Gardsv_vägytor_3d.dwg (Gårdsvägen, 2021-09-03) 

• A40-1-45-0500.pdf (Utformning Haga Norra, 2022-03-18) 

• 3D-sweref_220408.dwg (Höjder kring Tygeln 1, 2022-04-08) 

• Information om sarg runt tak (mail, 2022-01-20) 

• 22-03-18Nya gator_trm.dwg (Nya gator Haga Norra, 2022-03-18) 

• INM  STORA FRÖSUNDA_3d.dwg (Inmätning Haga Norra, 2022-03-21) 
 

4.3 Modellerat område 
Skyfallsmodellen har avgränsats genom att analysera de delavrinningsområden 

som ligger kring studieområdet. För att säkerställa att samtliga flöden som kan 

tänkas påverkas av den framtida exploateringen och eventuella åtgärder har ett 
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område större än det avrinningsområde som avrinner till Gårdsvägen inkluderats i 

markavrinningsmodellen. Modellerat område redovisas i Figur 19. 

 

 

Figur 19: Område som inkluderats i markavrinningsmodellen inramat med röd 
linje. 

4.4 Höjdmodell 

4.4.1 Befintligt scenario 
Ett scenario med befintliga markhöjder har simulerats för att kunna utgöra ett 

jämförelsescenario (”nollalternativ”), det vill säga för att kunna analysera 

konsekvenserna av den planerade exploateringen kring Gårdsvägen. Befintliga 

markhöjder baseras på Lantmäteriets höjdmodell ”Laserdata Nedladdning, skog” 

och har en upplösning på 1x1 m i horisontalplanet. Nollalternativet inkluderar 

planerade byggnader och höjder inom Haga Norra då byggnation inom detta 

område redan har påbörjats. 

4.4.2 Framtida scenario 
Framtida höjdmodell har utgått från befintlig höjdmodell där projekterade vägar, 

byggnader och skyfallsåtgärder har arbetats in i höjdmodellen i GIS. De 

projekterade vägarna innefattar Kolonnvägen och Gårdsvägen, och de planerade 

byggnader innefattar Kv Tygeln 1 & 3, Tömmaren 1 samt Stigbygeln 2, 3 och 5. 
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Även planerad utformning av Lilla Frösunda samt framtida GC-väg söder om Kv 

Ballongberget 1 har inkluderats i höjdmodellen, se Figur 20. Även framtida 

byggnad närmast denna GC-väg har inkluderats. Det bör noteras att övriga, 

framtida marknivåer inom Kv Ballongberget 1 inte har inkluderats i höjdmodellen 

då underlag saknats. 

 

Flera av de planerade och befintliga byggnaderna längs Gårdsvägen har (enligt 

uppgift från Fabege/Skanska) platta tak med en sarg på cirka 20–30 cm. Vid 

skyfall är det inte troligt att de ledningar som avvattnar taken har kapacitet att 

avleda de flöden som genereras, utan vatten kommer istället ansamlas på taken. 

För att återspegla detta har en ”sarg” lagts in runt taken på följande byggnader: 

Tygeln 1, Tygeln 3, Stigbygeln 6, Stigbygeln 5, Stigbygeln 3, Stigbygeln 2, 

Tömmen 1, Tömmen 2, Solna United. 

 

Planerad exploatering vid Solna Station har inte inkluderats i höjdmodellen. Enligt 

uppgift från Skanska/Fabege kommer vatten vid skyfall inte avledas mot 

Gårdsvägen i framtiden, utan vatten från exploateringen avleds istället mot västra 

sidan av järnvägen. För att säkerställa att vatten från området inte leds till 

Gårdsvägen utan att lägga in exploateringen i höjdmodellen har en mindre vall 

lagts in vilket skapar en fiktiv ansamling av vatten. Detta bedöms ge ett likvärdigt 

översvämningsresultat för området kring Gårdsvägen, jämfört med att lägga in 

hela exploateringen i höjdmodellen. Det lokala avrinningsområdet bakom den lilla 

vallen är mycket litet och det vatten som hamnar där sprider sig i järnvägens 

ballast. Om vallen skulle tas bort i modellen kommer resultatet inte påverkas 

nämnvärt. Avrinningen från Rättarevägen blockeras inte med vallen.  

 

Höjdmodellen har en relativt hög upplösning på 1x1 m i horisontalplanet, men 

trots detta är det inte möjligt att få med markytans alla detaljer och 

konstruktioner som kan tänkas bidra vid skyfall. För att modellen ska fungera som 

planerat har vissa justeringar gjorts. Exempelvis har en vall lagts in över 

Rättarvägen för att avleda vatten till Fröparken, vilket projekterad väg kommer 

göra. Vallen bidrar inte till någon fördröjningsvolym, utan enbart till att det 

underjordiska magasinet i Fröparken fylls som planerat. Detta gäller även 

Almagatan där delar av vägen i höjd med Wijnbladsparken ska avvattnas till 

Wijnbladsparken men inte gör det till följd av höjdmodellens upplösning.  

 
En lång vall inom järnvägen är inkluderad i höjdmodellen (se ”Plattform” i Figur 

20), vilket representerar tågstationens plattform. Plattformen är befintlig och 

bedöms hindra vatten från att rinna från östra till västra sidan om järnvägen. 
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Figur 20: Framtida höjder, byggnader och ytliga skyfallsåtgärder kring Gårdsvägen 
och Haga Norra. 

4.5 Underjordiska skyfallslösningar 
Samtliga underjordiska magasin som presenteras i kapitel 3 har inkluderats i 

ledningsnätsmodellen. Det underjordiska magasinet i Fröparken har beskrivits som 

en ”Basin” i MIKE URBAN, medan övriga magasin (inklusive igensatt GC-tunnel vid 

Lilla Frösunda) beskrivits som rörmagasin av modelltekniska skäl. Syftet med att 

inkludera magasinen har varit att säkerställa att rätt fördröjningsvolym finns 

beskriven i modellen, medan exakt utformning och funktion har bedömts vara 

sekundärt. 

 

De underjordiska magasinen har i modellen inte kopplats till övrigt ledningsnät, 

utan de har enbart fyllts via ytliga inflöden och har inte haft någon form av 

avtappning. Om magasinen utformas med självfallsavtömning till ledningsnätet är 

det viktigt att de även förses med avstängning för avtömning när vatten i det 

övriga ledningsnätet har runnit igenom och trycknivån i ledningsnätet är låg. Detta 

skulle säkerställa att magasinen inte bidrar till höga trycknivåer i övriga 

ledningsnätet vid skyfall. 

4.6 Regn 
Simuleringarna har utförts med ett fiktivt 100-årsregn med en klimatfaktor på 

1,25 av typen CDS (Chicago Design Storm) framtaget med Dahlström metodik i 

enlighet med Svenskt Vattens publikation P104. 100-årsregnet har en total 

varaktighet på 6 timmar, centralblock på 5 minuter och en maximal regnintensitet 

Fiktiv vall 

Plattform 
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på 258 mm/h (se Figur 21). Total nederbördsmängd under regnscenariot uppgår 

till ca 105 mm. 

 

Efter de första 6 timmarna har simuleringen pågått ytterligare 2 h för att 

säkerhetsställa att större vattenrörelser avstannat och maximala 

översvämningsdjup uppnåtts. Den totala simuleringstiden är således 8 h.  

 

I en kopplad modell är det möjligt att dela upp regnbelastningen över 

ledningsnätet och markytan separat, genom att applicera en del av nederbörden 

direkt till ledningsnätet via ledningsnätsmodellens avrinningsområden och 

resterande del på markytan. Detta tillvägagångssätt säkerställer att ledningsnätet 

utnyttjas till maximal kapacitet. I denna utredning antas ledningsnätet vara 

dimensionerat för ett 10-årsregn. Den del av 100-åsregnet vars intensitet 

understiger motsvarande intensitet för ett 10-årsregn har därför belastats på 

ledningsnätsmodellen, medan övriga delen av regnet har belastat 

ytavrinningsmodellen (se Figur 21). Sammanlagt belastas de två modellerna med 

ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

 

 

 

Figur 21. Uppdelning av regn på det olika modellerna. Den del av regnet som 
ligger under orange linje har belastat ledningsnätsmodellen, medan den del som 
ligger ovan har belastat ytavrinningsmodellen. 
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4.7 Infiltration 
Hänsyn till infiltration har enbart tagits genom de avrinningskoefficienter som 

finns definierade i MIKE Urbans avrinningsområden (”catchments”). 

Infiltrationsmodul i MIKE 21 har således inte inkluderats. Detta medför att avdrag 

för infiltration enligt avrinningskoefficienter görs på det 10-årsregn som belastar 

ledningsnätsmodellen, medan inget avdrag för infiltration görs på det regn som 

belastar ytavrinningsmodellen (för information om uppdelning av regn se kapitel 

4.6). Eventuell ytterligare infiltration som kan ske vid skyfall bedöms som mycket 

begränsad, och får ses som en säkerhetsmarginal. 

4.8 Ledningar 
Befintliga ledningar inom studieområdet baseras på de ledningar som inkluderats i 

den erhållna MIKE URBAN-modellen. Vissa sträckor har dock justerats då de 

förändrats sedan modellen upprättades. I Figur 22 presenteras de ledningar och 

brunnar som uppdaterats i aktuell modell. Uppdateringen inkluderar vattengångar, 

ledningsdimensioner och sträckning. Vissa ledningssträckor saknar uppgift om 

vattengångar, varpå de har antagits och interpolerats fram. Interpolerade och 

antagna ledningssträckor presenteras i Figur 23. 

 

 

Figur 22: Ledningar och brunnar inlagda/uppdaterade utifrån underlagsfilerna 
Solna station dag.dwg och Gårdsvägen VA.dwg markerade med ljusblått. 
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Figur 23: Ledningssträckor med bristande information om vattengång markerade 
med ljusblått. 

4.9 Dagvattenpumpstation vid Gårdsvägen 
I den erhållna modellen från Solna Vatten var pumpstationen placerad i norra 

änden av Gårdsvägen. Pumpstationen har i denna utredning placerats på den plats 

där den i verkligheten har anlagts mellan Kv Stigbygeln 5 och 6. Maximal 

pumpkapacitet uppgår till 1100 l/s. Start- och stoppnivå finns dokumenterad i 

Tyréns rapport PM pumpstation Gårdsvägen 20150421.pdf. Nivåerna är enligt 

rapporten preliminära. Nivåerna har i modellen utgått från rapportens relativa 

start- och stopnivåer till sumpbotten, och justerats efter pumpritningarnas 

angivna sumpbotten. Pumpsumpen har en volym på cirka 80 m3. 

 

Tabell 1. Inlagda parametrar för de tre olika pumparna i Gårdsvägens 
pumpstation. 

Pump Startnivå Stoppnivå Kapacitet 

Pump_Gårdsvägen_P1 +2,35 m +0,55 m 550 l/s 

Pump_Gårdsvägen_P2 +2,75 m +0,55 m 350 l/s 

Pump_Gårdsvägen_P3 +3,15 m +0,55 m 200 l/s 

 

4.10 Järnväg 
I Lantmäteriets höjdmodell representeras järnvägen med ballastens högsta nivå, 

och tar således in höjd för att vatten idag kan brädda in från omgivande mark till 

järnvägens ballast på en lägre nivå. Då detta är en förutsättning som kan tänkas 

påverka nivån i Gårdsvägen har ballastens hålrum representerats i modellen som 

ett 500 m långt magasin längs med Solna station. Enligt uppgift från Golder 

Associates har ballasten ett djup på 0,6 m. Ballasten har antagits ha en porositet 
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på 30%, varpå spårets verkliga bredd reducerats till 30%. I modellen 

representeras därför porositeten som en enda volym, istället för ett nätverk av 

små sammanhängande hålrum. Ballastens råhet har satts till ett relativt lågt 

Manningstal på 9 för att efterlikna den tröghet ballasten utövar på flödena. Ett 

dynamiskt utbyte mellan markytan och ballasten sker på 6 platser där 

översvämning uppstår. I norra delen av modellerad ballast finns ett fiktivt utlopp. 
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4.11 Resultat och diskussion 

4.11.1 Befintlig situation 
I Figur 24 redovisas beräknade maximala översvämningsdjup kring Gårdsvägen 

för befintlig situation vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Det bör noteras 

att de maximala vattendjupen inte nödvändigtvis inträffar vid samma tidpunkt, 

utan resultatet är en sammanställning av alla maximala vattendjup under 

simuleringsperioden. Gårdsvägen är en befintlig lågpunkt som beräknas 

översvämmas med en maximal vattennivån på cirka +5,62 m. Utöver området 

kring själva lågpunkten beräknas samtliga byggnader längs med Gårdsvägen 

översvämmas, med varierande vattendjup stående mot fasad. 

 

 

Figur 24. Beräknat maximalt översvämningsdjup vid 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 för befintlig situation. 
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I Figur 25 redovisas hur den beräknade vattennivån inom Gårdsvägens lågpunkt 

varierar över tid för befintlig situation vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Resultatet visar på att vatten blir stående inom lågpunkten i cirka 4,5 timmar. 

 

 

Figur 25. Beräknad vattennivå över tid inom Gårdsvägens befintliga lågpunkt vid 
ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 
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4.11.2 Framtida situation med åtgärder 
I Figur 26 och Figur 30 presenteras beräknat maximalt översvämningsdjup vid ett 

100-årsregn med klimatfaktor 1,25 inom området kring Gårdsvägen, Lilla 

Frösunda och Haga Norra. Det bör noteras att de maximala vattendjupen inte 

nödvändigtvis inträffar vid samma tidpunkt, utan resultatet är en sammanställning 

av alla maximala vattendjup under simuleringsperioden. 

 

 

Figur 26: Beräknat maximalt översvämningsdjup vid 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 för framtida situation med åtgärder. 
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Inom Gårdsvägens lågpunkt visar resultatet på att den maximala vattennivån 

uppgår till +4,36 m vilket är cirka 1,25 m lägre jämfört med befintlig situation. 

Vattennivån leder till att ett generellt vattendjup på ca 10 cm blir stående mot 

delar av Tygeln 3:s fasad. Översvämningen bedöms delvis uppstå till följd av att 

Gårdsvägen är ett instängt område som förlitar sig på ledningsnätet och 

dagvattenpumpstationen för att tömmas på inkommande vatten. Vid regn med 

hög regnintensitet riskerar därför inflödet till lågpunkten att bli högre än 

pumpstationens kapacitet, varpå vattennivån stiger och översvämningen uppstår. 

Genom anläggande av föreslagna skyfallsåtgärder (magasin och dammar) fördröjs 

och minskar inflödet till Gårdsvägen vilket leder till en lägre översvämningsnivå 

jämfört med befintlig situation och framtida situation utan åtgärder. Till följd av 

att vattennivån i framtiden blir lägre jämfört med befintlig situation bedöms även 

mängden vatten som bräddar till järnvägen från Gårdsvägen att minska. 

 

Efter utförda simuleringar har det framkommit att enbart den norra delen av 

Tygeln 3 kommer att nyproduceras, medan på den södra delen behålls befintligt 

kontorshus från 2020. Då befintlig byggnad saknar sarg runt taket kommer en 

något större volym att nå Gårdsvägens lågpunkt då den inte fördröjs på taket 

jämfört med utförd simulering. Den utformning av Tygeln 3 som simulerats hade 

en takarea om totalt 1 600 m² för både norra och södra delen vilket gav en 

fördröjningsvolym om totalt ca 112 m³ för båda huskropparna. När enbart den 

norra delen kommer byggas bedöms i stället cirka 49 m³ fördröjas då norra delen 

kommer ha en takarea om ca 700 m² och utformas med sarg. Den södra 

planerade byggnaden som nu inte uppförs hade en takarea om ca 900 m² vilket 

leder till att 63 m³ extra kommer tillföras Gårdsvägens lågpunkt jämfört med 

utförd simulering. Skulle ett momentant tillskott på 63 m³ ske samtidigt som 

lågpunktens översvämning är som störst bedöms vattennivån stiga med ca 3 cm 

(63 m³ dividerat med översvämningsutbredningen på ca 2 300 m²). Volymen 

tillförs dock inte momentant utan flödar till lågpunkten under ca 6 timmar (lika 

länge som regnets varaktighet) varpå nivån i lågpunkten inte bedöms öka mer än 

3 cm.   

 

Mellan järnvägen och Tygeln 3 syns vattendjup på upp till 1 m, och dessa relativt 

höga vattendjup bedöms till stor del vara modelltekniska. Området mellan 

byggnad och järnvägen baseras på befintliga höjder då projekterade höjder 

bakom Tygeln 3 inte varit tillgängliga. Detta medför att ett instängt område 

skapas då befintliga höjder möter Gårdsvägens projekterade höjder (se Figur 27).  

Området bör därför beaktas i fortsatt projektering för att säkerställa att vatten 

inte blir stående/instängt inom området, exempelvis genom anläggning av 

krossdike. 
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Figur 27. Profil längs med området mellan järnvägen och Tygeln 3, ner till 
Gårdsvägen. Höjdmodell och vattenyta representeras av röd respektive blå linje. 
Röd cirkel markerar var befintliga höjder bakom Tygeln 3 möter Gårdsvägens 
projekterade höjder. 

 

Den framtida dammen i Lilla Frösunda bidrar till att översvämningsdjupet inom 

Gårdsvägen blir lägre jämfört med befintlig situation. Den nya dammen beräknas 

få ett maximalt vattendjup på cirka 3 m, och en vattennivå på ca +8,85 m. Väster 

om dammen ligger Kv Ballongberget 1, inom vilket framtida marknivåer till stor 

del saknas. Vissa (grova) höjder har dock inkluderats kring förskolegården, samt 

en planerad byggnad. Inom förskolegården bildas djup på upp till 0,2–0,3 m vilket 

till stor del bedöms bero på den grova höjdsättningen. Området ligger dock 

utanför detta projekt, och det vatten som flödar dit kommer främst från Kv 

Ballongberget 1 och bör därför utredas vidare inom det projektet. 

 

Den planerade utformningen väster om Tygeln leder till att två översvämningar på 

ca +4,78 m uppstår på parkeringen samt på den nedsänkta grönyta som är 

utformad som fördröjningsyta norr om parkeringen. I modellen har de två 

områdena kopplats samman med en ledning för att bilda ett kommunicerande 

kärl. Då dimension på ledningen saknas har det i modellen antagits att ledningen 

är 1 m bred och 0,4 m hög. Vid fortsatt projektering är det viktigt att dimensionen 

på ledningen är väl tilltagen (med bra kapacitet vid låga vattennivåer vilket med 

fördel uppnås med rektangulär ledning). För att säkerställa att vattennivån inte 

överstiger +4,78 och skadar de entréer som är placerade inom området är det 

även viktigt att tröskelnivån ut från området (i höjd med stationshuset) inte 

överstiger +4,70 m. 

 

Norr om Stigbygeln 5 vid pumpstationen finns en befintlig elnätstation som 

riskerar att översvämmas i framtiden vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Byggnaden riskerar dock redan att översvämmas för befintlig situation, och 

översvämningsrisken beräknas minskas i framtiden till följd av att lågpunkten 

inom Gårdsvägen får en lägre vattennivå jämfört med befintlig situation. Då 
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elnätstationen ligger utanför detta projekt finns inget krav på att 

översvämningsrisken måste åtgärdas. 

 

Utöver nämnda översvämningar som redovisats i text och i Figur 30 uppstår både 

större och mindre översvämningar inom omkringliggande områden. Flera av dessa 

översvämningar är ”befintliga” och har således inte uppstått till följd av planerad 

exploatering. Att översvämningar uppstår vid skyfall är naturligt och kan bedömas 

som godtagbara om de inte leder till skada. I de fall då befintliga översvämningar 

leder till skada behöver de inte lösas inom detta projekt, men planerad 

exploatering får inte leda till att översvämningssituationen förvärras.   

 
Nordväst om Tygeln 3 finns ett antal elskåp placerade under gångbron över 

järnvägen (se Figur 28). I den höjdmodell som hämtats från Scalgo har bron 

sänkts ner till omkringliggande marknivåer vilket medför att exakta nivåer under 

bron saknas och viss osäkerhet i resultatet råder kring området. Beräknad nivå i 

både befintlig och framtida modell är cirka +5,68 m, med ett maximalt vattendjup 

på cirka 30–40 cm. Elskåpen är dock placerade öster om översvämningen (se röd 

linje i Figur 29) och bedöms därför inte ligga inom riskzonen för översvämning. 

Med hänsyn till osäkerheterna finns även möjlighet att höja elskåpen till en högre 

nivå, alternativt valla in dem om framtida mer detaljerade studier visar på 

översvämningsrisk. 

 

 

Figur 28. Elskåp placerade under gångbro nordväst om Tygeln 3. 
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Figur 29. Placering av elskåp (öster om röd linje) i relation till beräknad 
översvämning. 
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Figur 30: Inzoomad bild av beräknat maximalt översvämningsdjup vid 100-
årsregn med klimatfaktor 1,25 för framtida situation med åtgärder. 
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I Figur 31 redovisas hur den beräknade vattennivån inom Gårdsvägens lågpunkt 

varierar över tid vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Resultatet visar att 

översvämningen uppträder under cirka 1 timme. 

 

 

Figur 31: Beräknad vattennivå över tid inom Gårdsvägens lågpunkt vid ett 100-

årsregn med klimatfaktor 1,25. 

 

I Figur 32 presenteras en översikt av relativa maximala flöden och flödesriktning 

för framtida situation kring Gårdsvägen vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 

1,25. Resultatet visar på att det största flödet till Gårdsvägens lågpunkt 

härstammar från vägens södra ände vid Kolonnvägen och flödar sedan i 

nordvästlig riktning mot lågpunkten. Till följd av vägens planerade utformning leds 

en stor del av flödena in i de underjordiska magasin som är placerade på östra 

sidan av Gårdsvägen. 
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Figur 32. Beräknat maximalt relativt flöde och flödesriktning för framtida situation 
vid 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 
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4.11.3 Resultat av planerade skyfallsåtgärder 
Skyfallsmodellen har simulerats med de magasin som presenteras i kapitel 3, och 

är dimensionerade med magasinsvolymer framtagna i tidigare skede. Det senaste 

modellresultatet som presenteras i denna rapport visar på att flera av magasinen 

troligtvis kan utformas med en mindre magasinsvolym. I Tabell 2 presenteras en 

sammanställning av de planerade magasinens tidigare bedömda volymbehov, 

samt vilken volym de olika skyfallsmagasinen nu beräknas fyllas med vid ett 100-

årsregn med klimatfaktor 1,25 enligt skyfallsmodellen. Huruvida magasinens 

volym kan minskas jämfört med de nu planerade volymer får utredas vidare under 

bygghandlingsskede. 

 

Tabell 2. Sammanställning av tidigare planerad volym och vilken volym de olika 
magasinen beräknas fyllas med enligt skyfallsmodellen. 

Område Planerad volym Volym som fylls enligt skyfallsmodell 

Mathildatorget 900 m3 700 m3 

Wijnbladsparken 3000 m3 2300 m3 

Lilla Frösunda 9000 m3 8500 m3 

GC-tunneln 120 m3 100 m3 

Tygeln 1 230 m3 230 m3 

Tygeln 3 120 m3 Ersätts med krossdike 

Bergrum 400 m3 225 m3 

Stigbygeln 3 & 5 400 m3 150 m3 

Stigbygeln 2 450 m3 225 m3 

Tömmen 1 300 m3 250 m3 

Fröparken 1450 m3 1450 m3 

 

I Tabell 3 redovisas en sammanställning av de fastigheter som har tak med sarg, 

med respektive area och volym som beräknas hållas på taken vid ett 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25.  

 

Tabell 3. Uppskattad volym som bedöms fördröjas på byggnaders tak. 

Fastighet Takarea m2 Volym m3 

Tygeln 1 5710 400 

Tygeln 3 700 49 

Stigbygeln 2 2100 150 

Stigbygeln 3 och 5 4000 280 

Stigbygeln 6 2100 150 

Tömmen 1 1700 120 

Solna United 4880  340 
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4.11.4 Jämförelse mellan befintligt och framtida scenario 
Områdets planerade höjdsättning tillsammans med föreslagna åtgärders 

utformning leder till en tydlig förbättring längs Gårdsvägen där 

översvämningsdjupen i stora delar bedöms minska med över 1 m jämfört med 

befintlig situation vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Figur 33 visar hur 

skillnaden i vattendjup varierar i framtiden jämfört med befintlig situation. 

Områden som bedöms få högre vattendjup jämfört med idag (markerat med rött i 

Figur 33) återfinns främst inom Lilla Frösunda, längs med Kolonnvägen, samt 

kring Gårdsvägen vid Fröparken. Att ett område får ett ökat översvämningsdjup 

kan bedöms som godtagbart såvida ökningen inte leder till ny eller ökad skada på 

byggnader och infrastruktur.  

 

Inom Lilla Frösunda visar resultatet på att den största ökningen i 

översvämningsdjup kommer ske, vilket dock är medvetet då området planeras 

utformas som en fördröjningsyta. Norr om parken vid östra källaringången till 

Ballonggatan 10–14 ses en framtida försämring. Försämringen bedöms till stor del 

bero på att de framtida höjderna inom området är mycket grova och resultatet är 

därför osäkert. I modellen flödar vatten mot källaringången från norr och väst 

(från nya exploateringen inom Ballongsberget). Vid fortsatt arbete och 

projektering är det viktigt att dessa flöden i stället styrs ut mot Lilla Frösunda, 

vilket bedöms vara möjligt med hjälp av höjdsättning och eventuellt en mur 

(framförallt för det flöde som härstammar norrifrån). 

 

Längs med Kolonnvägen och i södra delen av Gårdsvägen bedöms 

översvämningsdjupen öka i framtiden till följd av vägarnas planerade utformning. 

Även om översvämningsdjupen ökar jämfört med befintligt scenario beräknas de 

faktiska djupen understiga 20 cm och vägarna kan därför betraktas som farbara 

för räddningsfordon. 

 

RAMB LL 



 
  

 

40 av 48 

 

 

 

Fördjupad skyfallsutredning Haga Norra 

Unr 1320053926 
 o

:\
m

m
a
1
\w

v
a
\2

0
2
1
\1

3
2
0
0
5
3
9
2
6
\4

_
p
ro

j\
te

x
t\

w
\p

m
 2

0
2
2
-0

3
-2

9
\2

0
2
2
-0

5
-0

6
 e

ft
e
r 

m
ö
te

 m
e
d
 s

o
ln

a
 s

ta
d
\2

0
2
2
-0

5
-2

4
_
b
ila

g
a
 1

 s
k
y
fa

ll
su

tr
e
d
n
in

g
 t

y
g
e
ln

 1
 3

 m
fl
.d

o
c
x
 

 

Figur 33. Skillnad i översvämningsdjup mellan befintligt och framtida scenario. 
Gröna nyanser innebär ett mindre översvämningsdjup i framtiden, medan 
rosa/röd nyans innebär ett större. 
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4.11.5 Riskbedömning 
I Figur 34 och Figur 35 redovisas den beräknade befintliga respektive framtida 

faran för människors liv enligt DEFRAS metodik, vilken presenteras i MSB:s 

rapport Vägledning för skyfallskartering (2017). För att beräkna risken har 

skyfallsmodellens resultat i form av maximal hastighet och vattendjup 

kombinerats i GIS enligt följande ekvation: 

 

𝐹𝑎𝑟𝑎 = (𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 + 0,5) ∗ 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑗𝑢𝑝 

 

Resultatet från beräkningen har sedan delats in i fyra olika klasser vilka 

presenteras i Tabell 4. Det bör noteras att beräkningen bygger på de maximala 

hastigheter och vattendjup som uppstår någon gång under simuleringen, och 

dessa måste inte nödvändigtvis inträffa samtidigt. Detta medför att risken i vissa 

fall överskattas. 

 

Tabell 4. Klassificering av fara för människors liv 

Klassgräns Bedömd fara 

<0,75 Ingen fara 

0,75 – 1,25 Fara för vissa 

1,25 – 2,5 Fara för de flesta 

>2,5 Fara för alla 

 

 

Den beräknade risken vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 för befintligt 

scenario redovisas i Figur 34. Resultatet visar på att risken är koncentrerad till 

Gårdsvägens lågpunkt och sträcker sig upp genom tunneln till Lilla Frösunda.  

Bortsett från några mindre områden där risken uppgår till fara för alla, bedöms 

risken främst klassas som fara för vissa och fara för de flesta. 
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Figur 34. Resultat av beräknad fara för människors liv enligt MSB/DEFRAS metodik 
för befintlig situation. 

 

I det framtida scenariot visar resultatet (se Figur 35) på att ingen risk för 

människors liv förefaller inom Gårdsvägen. Istället beräknas den största faran 

finnas inom den framtida dammen i Lilla Frösunda, där risken generellt är klassad 

som fara för de flesta och fara för alla. Till följd av den höga risken inom Lilla 

Frösunda kan skyltar som varnar för höga vattendjup vid skyfall inom området 

sättas upp. Att risken förflyttats till Lilla Frösunda är dock önskvärt eftersom vägar 

genom området saknas, varpå inga bilar (och troligtvis få människor) kommer 

vistas inom området vid och efter skyfall. 

 

RAMB LL 

Riskbedömning enligt MSB/DEFRAS 
metodik för befintlig situation 
vid 100-årsregn med KF 1,25 



 
  

 

43 av 48 

 

 

 

Fördjupad skyfallsutredning Haga Norra 

Unr 1320053926 
 o

:\
m

m
a
1
\w

v
a
\2

0
2
1
\1

3
2
0
0
5
3
9
2
6
\4

_
p
ro

j\
te

x
t\

w
\p

m
 2

0
2
2
-0

3
-2

9
\2

0
2
2
-0

5
-0

6
 e

ft
e
r 

m
ö
te

 m
e
d
 s

o
ln

a
 s

ta
d
\2

0
2
2
-0

5
-2

4
_
b
ila

g
a
 1

 s
k
y
fa

ll
su

tr
e
d
n
in

g
 t

y
g
e
ln

 1
 3

 m
fl
.d

o
c
x
 

 

Figur 35. Resultat av beräknad fara för människors liv enligt MSB/DEFRAS metodik 
för framtida situation. 

 

4.12 Osäkerheter 
Syftet med en skyfallsmodell är att efterlikna de verkliga förhållandena vid ett 

skyfall, men modellen kan aldrig fullständigt återspegla den verkliga situationen 

då ett stort antal komplexa parametrar påverkar situationen vid skyfall.  

 

En av osäkerheterna kopplade till den framtagna modellen bedöms vara 

infiltrationen. Vid skyfall/höga regnintensiteter är infiltrationshastigheten ofta 
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begränsad och varierar till stor del av lokala markförhållanden vilket inte 

nödvändigtvis återspeglas i modellens avrinningskoefficienter eftersom dessa är 

statiska och inte tar hänsyn till regnintensitet. Avrinningskoefficienterna har dock 

enbart applicerats på en del av regnet (cirka 30 mm), medan resten av regnet 

(cirka 75 mm) har applicerats direkt på markytan utan infiltration.  

 

I modellen har dagvattenpumpstationen vid Gårdsvägen antagits fungera under 

hela simuleringsperioden. Vid skyfall finns det dock alltid en risk att pumparna 

stannar till följd av elavbrott eller att den sätts igen av skräp och bråte. Det finns 

även en risk att gallerbrunnar sätts igen vilket leder till att vatten inte kan ta sig 

in i ledningsnätet.  

 

Regnets varaktighet kan spela roll i hur omfattande översvämningen blir inom ett 

instängt område. Ju längre regnet är desto mer omfattande riskerar 

översvämningen att bli i utbredning och djup. Samtidigt ökar sannolikheten för 

ledningsnätets förmåga att avleda dagvattnet vid längre varaktigheter då regnets 

intensitet avtar med ökad varaktighet.  

 

Höjdmodellens upplösning påverkar även detaljeringsgraden vilket leder till viss 

osäkerhet. Höjdmodellen har i denna utredning en upplösning på 1x1 m vilket 

medför att mindre topografiska hinder så som murar och kantstenar inte alltid 

finns representerade på ett korrekt sätt. 

4.13 Skyfallshantering i kommande skeden 
Modellresultatet visar att samtliga beskrivna skyfallsåtgärder behövs för att 

vattennivån i lågpunkten på Gårdsvägen ska hamna på +4,36 m. Om 

förutsättningarna förändras, t ex genom att ett av magasinen inte visar sig kunna 

genomföras i den omfattning som denna utredning visar, kan kompenserande 

åtgärder studeras i form av att annat magasin görs större. Det är dock viktigt att 

denna förändring bekräftas genom modellsimulering av två anledningar: 

• avrinningsförloppet är dynamiskt och magasinens tillrinning och 

avtappning sker olika i olika delar i systemet.  

• det är viktigt att kontrollera att tillrinningen till ett magasin verkligen 

motsvarar magasinets storlek om ett magasin t ex görs större. Annars 

skapar man ett större magasin än vad som behövs i onödan. 

 

Utrymmesmässigt skulle magasinen i Lilla Frösunda, Wijnbladsparken och 

Mathildatorget eventuellt kunna göras större. Det är dock extra viktigt att nyttan 

av att göra magasinen större studeras i en modellsimulering.  
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5. Drift och underhåll 

5.1 Drift- och underhållsåtgärder Mathildatorget, Wijnbladsparken, 
Tygeln 1 och Tygeln 3 

Inlopp: i och med att bräddningen sker i dagvattenbrunnar kommer normal skötsel 
av dessa krävas, det vill säga normal dagvattenbrunns driftsfrekvens. Även 
ytvattenrännorna kräver normal drift. Sen tillkommer extra tillsyn efter stor 
nederbörd.  
 
Tömning: alternativ för tömning av magasinen är självfallstömning eller tömning 
med pump. Självfallstömning i Mathildatorget kräver stora, grunda magasin. 
Självfallstömning i Wijnbladsparken är endast möjligt mellan magasinen, men detta 
bör studeras vidare i nästa skede då självfallstömning är att föredra. Utloppen 
förbereds med brunn som är tillräckligt stor för placering av länspump.  
 
Kassettbyte: möjliggörs genom kontroll i detaljprojekteringen så att schakter kan 
fungera utan att till exempel grundläggningar påverkas.  
 
Sediment: Kassettmagasinen utformas med en eller flera spolkanaler i botten för att 
underlätta spolning och slamsugning, se Figur 36 och Figur 37. Det ska vid vanligt 
förekommande regn inte brädda vatten till magasinen. Därför innebär driften årlig 
inspektion, medan spolning och slamsugning endast behöver göras i samband med 
större nederbörd.  
 

 

Figur 36: Leverantörens principbild över spolkanaler i magasinet. 
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Figur 37: Leverantören bygger in spolkanaler på två håll på så stora magasin samt 
inspektionsmöjligheter ovan. Man brukar rekommendera minst en inspektion per 
kanal på så stora magasin.  

5.2 Reinvesteringsbehov, lösningens livslängd 

Enligt svar från kontakt med leverantör: 
Materialet är tredjeparts testat för en livstid på plus 50 år. Täckningen på 
magasinen för tung trafik (E600 eller SLW 60) är minst 60 cm. Max installationshöjd 
5 m. 
 
Leverantören har inte haft några oegentligheter gällande så stora magasin, man har 
levererat flertalet i de aktuella storlekarna och även betydligt större. Det är dock 
extremt viktigt med information till entreprenören om exakt hur magasinet skall 
läggas samt om hur material ska packas runt om och över magasinen, se Figur 38 
för återfyllningsskiss och exempel på installationsanvisning. Stabiliteten kan också 
säkerställas genom tillägg av sidopaneler för extra stabilitet. 
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Figur 38: Leverantörens anvisningar gällande belastning. 

5.3 Drift- och underhållsåtgärder Lilla Frösunda 
Drifts- och underhållsåtgärder är ej studerade av Ramboll. 
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Belastningstabell vid återfyllning av PiVoid XL -magasin. 

OBS! ENBART MINDRE FRAKTIONER max 16-32,SOM KRINGLIGGANDE LAGER 1RUNT KASSETTEN I I Ca 20 cm). 

Höjdangivelse IBela.stning/tillåten utrustning 

0-50 cm mätt frAn botten av grop 

I samband med återfyllnlng av 
magasinets sidor 

>50 cm mätt från botte.n av grop 

I samband med åte,rfyllnlng av 
magasinets sidor 

0-50 cm mätt från toppen av magasinet 

I samband med åte.rfyllnlng av 
magasinets topp 

Från SO cm mätt friln toppen av magasinet 

I sa,mband med återfyllnlng av 

magasinets topp 

Vibroplatta fä,- kompaktering: 
Mu\dktal.OOK 

Format p,lpt.th: 1!0mmxS!Xlmm 

vihr.wriansknft: 1.l kN 

vbatlansfre.Mf'ls: !lS. lfJ: 

Vibroplatta fä,- kompaktering: 

vibrarianskraft: U kN 

vbatlansfre.Mf'ls: BO tfJ: 

Vibrop.latta för kompakterf:ng-: 

MD.Ylkt:al.OO K 

Format p,I pt.t:tJ: 1!0 mm x.SCO mm 

vibrat:lonskn ft: l i kN 

VED'lionsfre.lcwns: IJS lfJ: 

Vibroplatta fä,- kompaktering: 
Mn:vilta«)O K 

Form.I p,I platta: 450 mm 

VlbrMh:xuknft: .59 kN 

Vbatlc:xut re.k'lft!s: GS. lfJ: 

Från 100 cm mätt från toppen av magasinet Vibroplatta fät- kompaktering: 

I samband med återfyllnlng av 
magasinets topp 

Från SO cm mätt från toppen av magasinet 

Når återfyllning av magasinets topp 

har kompakterats 

Från 10 cm mätt friln toppen av magasinet 

Når återfyllning av magasinets topp 
har kompakterats 

Maxvikt:a7'0 

Fonr.at p,I platta: 7\XI mm 

VED'liDllsknft: 100 lN 

Vitw-.tlc•ntreh'Hls: 56 lfl 

Larvmaskin för flyttning av massor 
Mnwkt:20 tD11 

Yttrydc <S kN/ml 

Från 100 cm mätt från toppen av magasinet Hjulfordon för flyttning av massor 

Når återfyllning av magasinets topp 
har kompakterats 

Yttrydc 1&,Hf'j/ml 

1 
2 

1 
3 

4 

5 

OBSERVERA! Vid kompaktering skall endast punktbelastande vibratlonsutrustnlng enl. ovan användas. Tyngre 
utrustning eller vlbratlonsvältar är eJ att rekommendera. Vridande punktbelastnlng, t.ex att sllllastAende vrida 
pil la~rblls nvrhjul medför även det att tlllAten belastning r iskerar att överskrida~ 
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5.4 Drift- och underhållsåtgärder Gårdsvägen 
Drifts- och underhållsåtgärder är ej studerade av Ramboll. 

5.5 Drift- och underhållsåtgärder Fröparken 
Drifts- och underhållsåtgärder se funktion Mathildatorget/ Wijnbladsparken ovan. 
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Fabege och Skanska har tillsammans med Solna stad tagit fram en detaljplan för fastigheterna 
Tygeln 1 och 3 vid Solna station. Inom fastigheterna finns idag kontor, bilförsäljning och 
parkeringshus. Den planerade förändringen omfattar främst utökad yta för kontor. Totalt rör 
det sig om ca 50 000 kvadratmeter. Detaljplanen omfattar även en ny stationsentré till Solna 
station. 

Utmed fastigheternas västra gräns går Ostkustbanan. Närheten till denna ställer krav på att en 
riskanalys genomförs för att studera möjliga risker från järnvägstrafiken. Enligt riktlinjer från 
Länsstyrelsen i Stockholms län ska risker analyseras vid ny bebyggelse inom 150 meter från väg 
med transport av farligt gods, järnväg eller bensinstation /1, 2/. Detta medför att det ställs 
krav på att olycksrisker förknippade med Ostkustbanan undersöks vid ny bebyggelse inom det 
aktuella området. 

Syftet med denna utredning är att redovisa förekommande risker förknippade med 
Ostkustbanan samt föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås inom 
studerat planområde.  

I närområdet pågår ett antal plan- och exploateringsprojekt som innebär en förtätning av 
bebyggelsen utmed Ostkustbanan. Med syfte att ta ett helhetsgrepp avseende riskerna från 
denna har Solna stad låtit genomföra en övergripande riskanalys som studerar hela 
Ostkustbanan sträckning vid Solna station /3/. Den övergripande analysen är tänkt att utgöra 
underlag för kommande planprojekt utmed studerad järnvägssträcka. Några riskberäkningar 
har därför inte gjorts för den aktuella detaljplanen. När det gäller risknivåer m.m. hänvisas till 
den övergripande analysen. En övergripande redovisning av risknivåer görs dock även i denna 
PM. 
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Det studerade området omfattar fastigheterna Tygeln 1 del av Tygeln 3 samt del av Järva 4:11 i 
Solna. Området ligger mellan järnvägen och Gårdsvägen i höjd med Solna station (se figur 2.1). 
I söder avgränsas planområdet av fastigheten Tygeln 2 som upptas av en ny kontorsbyggnad. 

 

Figur 2.1. Studerat område inklusive den närmaste omgivningen. Ungefärlig avgränsning av 
aktuellt planområde är rödmarkerad. 

Inom området finns idag bebyggelse i form av parkeringshus i fem våningar och showroom för 
Adidas inom Tygeln 3. Befintlig kontorsbyggnad ingår inte i planområdet. Befintliga 
verksamheter inom Tygeln 1 består av bilhandel i två våningar . Inom Tygeln 1 finns 
markparkering närmast järnvägen. Avståndet mellan befintlig bebyggelse och närmaste spår 
på Ostkustbanan är som minst ca 8 meter till parkeringshus och 15 meter till bilhandel. Den del 
av fastigheten Järva 4:11 som ingår i planområdet omfattar i nuläget parkmark. 

 

 
Inom Tygeln 1 planerar Skanska att ersätta befintlig bilhandel med ett kontorshus i 9-10 
våningar ovan mark samt parkeringshus i tre våningar under mark. Total yta är ca 41 000 kvm 
BTA kontor och ca 12 000 kvm BTA parkeringshus. Parkeringshuset utförs med stomme av 
betong. Kontorsplanen utförs  med bärande stomme, pelare, balkar och bjälklag av trä. 

Del av  
Järva 4:11 

Tygeln 3 

Tygeln 1 

2. 

2.1 

2.2 

2.2.1 
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Entréplanet planeras med en genomgående huvudentré, cykelparkering, miljörum, 
teknikutrymmen samt lokalyta mot järnvägen samt lokaler mot Gårdsvägen. 

Det kortaste avståndet mellan byggnad och närmaste järnvägsspår är 25 meter. 

I figur 2.2 redovisas planförslaget för Tygeln 1 och 3 m.fl. . 

 

Figur 2.2. Situationsplan Tygeln 1 och 3 (2021-11-12). 

I höjd med den norra delen av Tygeln 1 planeras en ny stationsentré till pendeltågsstationen. 
På platsen finns idag en stängd gångtunnel som planeras att öppnas. I anslutning till denna 
planeras en mindre stationsbyggnad. Syftet med stationsbyggnaden är att avlasta befintliga 
stationsentréer. I byggnaden kommer det finnas personalutrymmen, bemannad spärr samt en 
mindre kiosk för resandeservice (se figur 2.3). Byggnaden planeras som minst ca 5,6 meter från 
närmaste spår. 

 

Figur 2.3. Skiss stationsbyggnad. Ostkustbanan är överst i bilden. Norr är till vänster.  
(Wingårdhs, 2022-04-01) 

TUN NE L 

BRANDSKYDDSLAGET 

$PÅROMRÅDE 

PLANOMRÅOE$GRÄN$ \ 
\ 

(K ,. 

------ - - ~J~ -----
11111111111111~111111 

\ 
\ 

\ I 

-- \ --::J 
I \ 



 

Uppdragsnamn:   Tygeln 1 och 3   Datum:   2022-05-17   Uppdragsnummer   111510   Sida:   7 av 19 

 

 
Inom fastigheten medger detaljplanen kontor i 13 plan  samt parkering (se figur 2.4). 
Planområdet upptas idag av ett parkeringshus i fem våningar som ligger utmed järnvägen. 
Parkeringshuset är planerat att vara kvar i sin nuvarande utformning. I aktuell detaljplan ingick 
tidigare även den del av fastigheten som omfattar en befintlig kontorsbyggnad. Denna del har 
dock utgått ur planen.  

Figur 2.4. Vy mot norr längs Gårdsvägen. Byggnaden till vänster är befintligt kontor som inte 
ingår i detaljplanen, parkeringshuset ligger i mitten och planerat nytt kontorshus rakt fram. 

 

Avståndet järnvägen och ny bebyggelse är som minst 25 meter. 

 
Den aktuella delen av planområdet planläggs även fortsättningsvis för parkmark med möjlighet 
att uppföra en anläggning för fördröjning av skyfallsvatten.  
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I planområdets närhet har enbart Ostkustbanan identifierats att kunna påverka risknivån inom 
området. Övriga riskkällor utgörs av: 

- Frösundaleden, sekundär transportled för farligt gods – 165 meter från planområdet 
- E4/Uppsalavägen, primär transportled för farligt gods – 500 meter från planområdet 
- Ishallar med ammoniak i kylsystem – 650 meter från planområdet 
- Bensinstation – 500 meter från planområdet 

 

 
Ostkustbanan går i nordsydlig riktning genom Solna kommun. I nuläget består banan utmed 
den studerade sträckan av fyra genomgående huvudspår. Parallellt med Ostkustbanan finns ett 
flertal driftspår som leder till/från Hagalunds bangårdsområde. Dessa spår ligger väster om 
Ostkustbanan. 

Ostkustbanan trafikeras av pendeltåg, gods- och regional-/fjärrtåg samt Arlanda Express och 
på den aktuella sträckan är banan en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige. 

De två genomgående spåren i mitten trafikeras i första hand av pendeltåg och godståg med en 
hastighet av maximalt 140 km/h medan de två yttre spåren trafikeras av fjärrtåg och Arlanda 
Express med maximal hastighet 200 km/h. Det förekommer ingen hantering av gods på 
Hagalunds bangård vilket innebär att driftspåren endast trafikeras av tjänstetåg (tomma 
persontåg). Hastigheten på driftspåren understiger 100 km/h. 

Ostkustbanan trafikeras idag av ca 550-560 tåg per vardagsmedeldygn, varav 6 godståg 
(summerat i båda riktningar) /4/. 

 
Utbyggnad av Ostkustbanan: Den maximala tågkapaciteten på Ostkustbanan bedöms vara i 
stort sett nådd. Planer finns på att bygga ut Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala. 2010 
tog Trafikverket fram en strategisk spårstudie /5/ där det framgår att planer finns på att utöka 
Ostkustbanan med två nya genomgående spår. 2016 uppdaterades den strategiska 
spårstudien i samband med att Trafikverket upprättade Riksintresseprecisering Ostkustbanan, 
delen Solna-Uppsala /6/. 

Från Tomteboda och vidare förbi Solna station har de framtida spåren skissats väster om 
nuvarande spår fram till söder om Enköpingsvägen i Ulriksdal. Vidare norrut har framtida spår 
skissats på vardera sidan om befintliga spår. Exakt var på den aktuella sträckan som 
utbyggnaden av järnvägen omfattar ett nytt spår på vardera sida om nuvarande spår är ännu 
inte fastställt. Denna del ligger dock norr om studerat planområde och i höjd med 
planområdet är utbyggnad med två nya spår väster om Ostkustbanan aktuell. Det innebär att 
inga nya spår kommer att uppföras mellan Ostkustbanan och planområdet. 

Efter en utbyggnad av järnvägen planeras de två inre genomgående spåren trafikeras av i 
första hand pendeltåg, mellanspåren av regionaltåg och godståg medan de yttre spåren ska 
trafikeras av fjärrtåg och snabbtåg. Samtliga typer av tåg ska dock kunna köras på alla spår. 
Detta har också beaktats i beräkningarna. Trafikverket har meddelat att spårupplägget ska 
utformas utifrån att de yttersta spåren klarar en hastighet på 250 km/h. 
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Med hänsyn till planerad utbyggnad förväntas år 2040 totalt ca 1 135 tågrörelser/dygn /7/ 
(siffran inkluderar tjänstetåg som i huvudsak utgörs av lok o dylikt mellan Stockholms Central 
och Hagalunds bangård). Med utgångspunkt i prognostiserad fördelning av tågrörelser/dygn år 
2040 erhållen från Trafikverket beräknas följande fördelning: 

Snabbtåg: 327  (29 %) 

IC (Arlanda express): 128  (11%) 

Nattåg:                 9  (<1 %) 

Pendeltåg:              435  (38 %) 

Tjänstetåg/tomtåg: 225 (20 %) 

Godståg: 10  (1%) 

Totalt: 1 135 

Rosersbergs kombiterminal: Det har identifierats ytterligare en faktor som kommer att 
påverka trafikmängden på Ostkustbanan inom en relativt snar framtid, nämligen den nya 
kombiterminalen i Rosersberg. Syftet med terminalen är att minska den långväga godstrafiken 
på väg genom att istället köra på järnväg för att sedan lasta om godset till lastbilar för lokala 
transporter. En av fördelarna med den nya kombiterminalen är att avlasta kombiterminalen i 
Årsta samt att minska transporterna på väg från söder till norr. 

Enligt en analys som har upprättats av Vectura avseende de samhällsekonomiska effekterna 
som kombiterminalen medför prognostiseras terminalen hantera 40-70 000 containrar per år 
/8/. Detta motsvarar i medel 2,8 godståg per dygn, varav ca 2,5 godståg kommer söderifrån, 
d.v.s. förbi Solna station. Denna ökning antas dock vara inräknad i ovanstående 
prognostiserade ökning för Ostkustbanan. 

 
På Ostkustbanan förekommer transporter av farligt gods. Det krävs ett tillstånd för att frakta 
farligt gods på järnväg. Erhållet tillstånd innebär i princip att tillståndsinnehavaren får nyttja 
järnvägen på samma sätt som andra nyttjare. Normalt finns inga restriktioner kring vilka farligt 
godsklasser som är tillåtna att transportera. 

Någon preciserad statistik avseende omfattning och fördelningen av farligt gods finns inte för 
aktuell järnväg. Exakt omfattning är därför okänd. En uppskattning kan dock göras utifrån 
nationell statistik där antalet transporter samt fördelningen mellan olika klasser uppskattas 
utifrån den genomsnittliga andelen av godstrafiken i Sverige som transporterar farligt gods. 

Trafikanalys upprättar årliga statistikrapporter över den totala godstrafiken, inkl. farligt gods, 
på Sveriges järnvägar. Utifrån statistik över godsmängd per farligt godsklass under 
femårsperioden 2012-2017 /9/ uppskattas det totala antalet farlig godsvagnar på järnvägen. 
Under den studerade femårsperioden så har försändelser med farligt gods utgjort i genomsnitt 
5 % av den totala godstrafiken. Detta skulle motsvara ca 5 480 vagnar med farligt gods per år 
på den aktuella sträckan år 2040. 
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Fördelningen mellan respektive farligt godsklass utgår från Trafikanalys nationella statistik. 
Dock görs några mindre justeringar med avseende på transporter av explosiva ämnen där 
hänsyn tas till tidigare lokala kartläggningar (MSB år 2006 /10/ och Green Cargo år 2005 /11/). 
Anledningen till dessa justeringar är framförallt att den nationella statistiken visar på mycket 
små transportmängder av explosiva ämnen under den studerade femårsperioden, < 0,001 %. 
För att inte underskatta riskbidraget från olycksscenarier förknippade med explosivämnen så 
antas det konservativt att klass 1 utgör maximalt 0,1 % av det totala antalet farligt godsvagnar. 
Fördelningen för övriga farliga godsklasser motsvarar nationell statistik. 

I tabell 3.1 redovisas det totala antalet transporter med farligt gods samt fördelningen per 
farligt godsklass år 2040. Observera att underlaget redovisas i form av antal vagnar och inte 
antal tåg. Sammanställningen utgår från antagandet att ett godståg omfattar i genomsnitt 30 
vagnar. 

Tabell 3.1. Antal vagnar med farligt gods på Ostkustbanan utifrån nationell statistik år 2040. 

Klass 

  
Andel Antal farligt godsvagnar 

1. Explosiva ämnen och föremål 0,10% 5 

2. Gaser 26,3% 1442 

3. Brandfarliga vätskor 38,9% 2132 

4. Brandfarliga fasta ämnen 4,3% 236 

5. Oxiderande ämnen, organiska 
peroxider 

15,2% 833 

6. Giftiga ämnen 2,1% 115 

7. Radioaktiva ämnen 0,01% 1 

8. Frätande ämnen 13,9% 762 

9. Övriga farliga ämnen och föremål 0,4% 22 

Totalt   5480 

Transporterna av farligt gods går på de genomgående huvudspåren. 

 

 
De olycksrisker som kan påverka den planerade bebyggelsen är förknippade med trafiken på 
Ostkustbanan. Övriga riskkällor ligger på ett tillräckligt stort avstånd från planområdet (se 
avsnitt 3.1) och kommer inte att påverka risknivån inom området. 

Nedan beskrivs möjliga risker kopplade till trafiken på Ostkustbanan. 

 
Det är relativt vanligt att tåg spårar ur. I de allra flesta fall hoppar bara ett hjulpar av rälen och 
tåget stannar kvar inom spårområdet. Beroende på tågets hastighet och längd, rälsens kvalitet, 
förekomst av främmande föremål på spåret, omgivningens topografi etc. kan tåget dock spåra 
ur och hamna längre från spåret. Urspårning utgör den absolut mest sannolika 
olyckshändelsen med tågtrafik. 
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Skadeområdet för en urspårning är kraftigt beroende av tågets hastighet samt omgivningens 
utformning. Skadeavståndet vid en urspårning understiger i princip alltid 25 meter (om 
järnvägen ligger mycket högre än omgivningen kan skadeområdet bli större). Detta 
skadescenario motsvarar en i stort sett helt snedställd tågvagn. Sannolikheten för detta värsta 
tänkbara scenario är dock mycket låg. 

Vid en nivåskillnad där järnvägsspåret ligger lägre än kringliggande områden bedöms 
skadeavståndet begränsas markant jämfört med om järnvägen ligger i nivå med omgivningen. I 
aktuellt fall ligger järnvägen i stort på samma nivå som planområdet närmast järnvägen. 

Med anledning av det begränsade avståndet mellan järnvägen, planerad ny bebyggelse samt 
befintligt parkeringshus inom Tygeln 3 bedöms urspårning kunna bidra till risknivån inom det 
studerade området. Scenariot har därför studerats vidare i den fördjupade analysen och har 
beaktats vid beräkning av risknivå. 

 
Konsekvenserna av en tågbrand är beroende av vilken tågtyp som brinner. Brand i ett godståg 
kan bli betydligt mer omfattande än brand i persontåg (utformningen av persontåg följer 
strikta regler för att reducera risken för omfattande bränder med hänsyn till resenärernas 
säkerhet). 

Skadeområdet vid brand i ett persontåg bedöms vara relativt begränsat. Med hänsyn till 
avståndet mellan järnvägen och planerad bebyggelse bedöms en persontågsbrand ej innebära 
risk för brandspridning till området. Brand i persontåg bedöms därför ha en mycket begränsad 
påverkan på risknivån inom det studerade området. 

Brand i godståg kan bli betydligt mer omfattande än brand i persontåg. Skadeområdet vid 
brand i godståg bedöms därmed kunna bli mer omfattande. Värmestrålningen bedöms bli hög 
närmast järnvägen och brandspridning till bebyggelse bedöms kunna ske inom ca 20-25 meter 
från järnvägen. 

Planerad ny bebyggelse inom aktuellt planområde ligger som minst på 25 meters avstånd från 
närmaste spårmitt. Befintlig byggnad inom Tygeln 3 ligger ca 8 meter från närmaste spårmitt. 

Med anledning av det begränsade avståndet mellan järnvägen och bebyggelse inom 
planområdet bedöms tågbrand kunna bidra till risknivån inom området. Scenariot har därför 
studerats vidare i den fördjupade analysen som redovisas i den övergripande analysen och har 
beaktats vid beräkning av risknivå. 

 
Farligt gods är en vara eller ett ämne med sådana kemiska eller fysikaliska egenskaper att de i 
sig själv eller kontakt med andra ämnen, t.ex. luft eller vatten, kan orsaka skada på människor, 
djur och miljö eller påverka transportmedlets säkra framförande. Farligt gods delas in i klasser 
(riskkategorier) utefter de egenskaper ämnet har. De olika ämnesklasserna delas i sin tur in i 
underklasser. Konsekvenserna av en olycka med farligt gods är dock kraftigt beroende av 
vilken farligt godsklass som är inblandad i olyckan. Med avseende på människors säkerhet så 
begränsas risken för skador till närområdet kring olycksplatsen för ett flertal av de farliga 
ämnena. För enstaka ämnen kan konsekvenserna av en olycka dock bli mycket omfattande. 

Med hänsyn till potentiella skadeavstånd så är det huvudsakligen olycksscenarier förknippade 
med följande farligt godsklasser som behöver beaktas i den fortsatta planeringen av det 
aktuella området: 

- Klass 1. Explosiva ämnen 
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- Klass 2.1. Brännbara gaser 
- Klass 2.3. Giftiga gaser 
- Klass 3. Brandfarliga vätskor 
- Klass 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

Dessa olycksrisker har beaktats vid beräkning av risknivån i den övergripande riskanalysen. 

 

 
 

Nedan görs en övergripande riskvärdering utifrån ovanstående riskbeskrivning samt 
beräkningar och slutsatser från den övergripande analysen för området. 

Det förs även ett resonemang om persontätheten inom planområdet. För persontäthet inom 
angränsande områden hänvisas till bilaga B i den övergripande analysen. Utformningen av 
bebyggelsen inom planområdet var dock inte färdig vid framtagandet av den övergripande 
analysen. 

 
Inom området planeras för kontor, parkeringshus och mindre lokaler. I tabell 5.1 redovisas 
ungefärliga avstånd mellan Ostkustbanan och planerad bebyggelse samt uppskattning av 
persontätheten. 

Tabell 5.1. Avstånd mellan Ostkustbanan och planerad ny bebyggelse. 

Verksamhet 

Minsta 
avstånd till 

Ostkustbanan 
(m) 

Kommentar Uppskattning av personantal 

Kontor  25 

Tygeln 1: ca 41 000 kvm BTA kontor 
inkl teknikutrymmen, cykelparkering 
etc. Garage under mark. 

Tygeln 3: ca 8 000 kvm BTA  

Antagande om 1 person/20 
kvm leder till ett totalt 
personantal i kontorsytor på 
ca 2 450 personer. 

Parkeringshus 25 resp. 8 

Tygeln 1: Två våningar garage 
planeras under mark. Omfattar 194 
platser. 

Tygeln 3: Befintligt parkeringshus blir 
kvar inom planområdet . 

Enstaka personer i garagen. 
Personerna utgörs i huvudsak 
av de som ändå vistas i 
byggnaderna och utgör endast 
en liten andel tillkommande 
personer. 

Stationsbyggnad 5,5 
Total area på ca 370 m2.  Ingen 
stadigvarande vistelse. Fåtal 
arbetsplatser.  

Enstaka (< 5) som arbetar i 
byggnaden. Uppskattningsvis 
maximalt personantal vid tider 
för högtrafik på 10-15 
personer. Generellt färre 
personer. Vid evenemang är 
persontätheten sannolikt 
höge. 
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Verksamhet 

Minsta 
avstånd till 

Ostkustbanan 
(m) 

Kommentar Uppskattning av personantal 

Ytor utomhus där 
folk kan 
förväntas vistas 
stadigvarande 

9 resp. 25 

Tygeln 1: begränsat med ytor mellan 
Ostkustbanan och kontorsbyggnad. 
Ytan upptas av markparkering och 
kommunikation. Ingen stadigvarande 
vistelse. 

Tygeln 3: Ingen stadigvarande 
vistelse planeras närmast spåret eller 
mellan bebyggelse och spåret.  

50 personer per hektar 
(10 000 m2) brukar förutsättas 
inom obebyggda ytor med icke 
stadigvarande vistelse. 
Personer utomhus utgör 
personer som redan vistas i 
området, dvs. som finns 
medtagna i ovan angivna 
personantal. 

 

Vid beräkning av persontäthet i kontorsbyggnaderna används en schablon på 1 person per 20 
kvadratmeter BTA vilket då även inkluderar ytor som exempelvis lobby, garage, kök etc. 
Utifrån beräknat maxantal för kontorsbyggnader inom aktuell detaljplan är siffran 13,5 
personer per kvm LOA vilket ungefär motsvarar 1 person per 20 kvm BTA. Det bedöms därför 
vara en relevant persontäthet att utgå från både för denna detaljplan och omkringliggande 
kontorsbebyggelse. Notera också att detta förutsätter maximal användning av byggnaden, 
vilket kommer att inträffa mycket sällan. 

 
I den övergripande riskanalysen för området kring Solna station har risknivån beräknats för en 
sträcka på 1 km av Ostkustbanan. Vid beräkning av konsekvens för olyckor på Ostkustbanan 
har hela det område som påverkas av en olycka inkluderats. Vid beräkning av samhällsrisk har 
befintlig bebyggelse samt pågående byggarbeten och påbörjade planarbeten (se figur B.1 i 
bilaga B i den övergripande analysen) utgjort underlag avseende persontätheten i området. 
Höjd har därmed tagits till kända och beslutade framtida exploateringar i närområdet. 

Risknivån har beräknats i form av individrisk och samhällsrisk för prognosåret 2040. 
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I figur 5.1 redovisas den beräknade individrisken utmed Ostkustbanans sträckning förbi Solna 
station.  

 

Figur 5.1. Individrisk utomhus utmed Ostkustbanan (mätt från närmaste spårmitt efter 
utbyggnad av järnvägen).  

Med avseende på individrisk bedöms olycksriskerna förknippade med trafiken på 
Ostkustbanan hamna inom ALARP inom ca 20 meter från närmaste spårmitt. Inom ca 10 meter 
från Ostkustbanan så hamnar individrisken på en oacceptabel nivå. 

Med avseende på individrisk anses risknivån vara acceptabel inom aktuella områden där ny 
bebyggelse planeras, både utomhus och inomhus. 

 
I figur 5.2 redovisas den beräknade samhällsrisken utmed Ostkustbanans sträckning förbi Solna 
station. Samhällsrisken presenteras för nollalternativet 2040, d.v.s. enbart med befintlig 
bebyggelse, samt för utbyggnadsalternativet 2040, med planerade exploateringar och 
kvarvarande befintlig bebyggelse. 
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Figur 5.2. F/N-kurva som redovisar samhällsrisknivån med avseende på skadescenarier på 
Ostkustbanan och Frösundaleden i anslutning till aktuella planområden vid Solna station. 

Samhällsrisken från den övergripande analysen inkluderar olycksrisker förknippade med 
trafiken på Ostkustbanan och Frösundaleden. Frösundaleden påverkar inte risknivån inom 
aktuellt planområde med hänsyn till det stora avståndet (se avsnitt 3.1). En annan förändring 
är att det planerade showroomet ovanpå parkeringshuset inte längre är aktuellt, vilket det var 
i den övergripande analysen. Tidigare ingick även den befintliga kontorsbyggnaden inom 
Tygeln 3 i planområdet, denna har dock utgått. Risknivån inom planområdet är till följd av 
ovan redovisade förändrade förutsättningar något lägre än den risknivå som redovisas i figur 
5.2. Störst bidrag till risknivån medför dock Ostkustbanan varvid risknivån i figur 5.2 ändå 
bedöms vara relevant att utgå från för aktuellt planområde . Den beräknade risknivån hamnar 
inom den nedre halvan av ALARP-området. För olycksrisker med fler än 500 omkomna ligger 
samhällsrisknivån på en acceptabel nivå där marginalen till det nedre acceptanskriteriet är 
mycket stor. 

De olycksrisker som bidrar till att samhällsrisken hamnar inom ALARP utgör olycksrisker 
förknippade med brännbara gaser och urspårning på Ostkustbanan. Olycksrisker förknippade 
med övriga farligt godstransporter samt tågbrand på Ostkustbanan bedöms ha en begränsad 
påverkan på samhällsrisknivån.  

Vid jämförelse mot nollalternativet så kan det konstateras att den planerade bebyggelsen har 
en stor påverkan på samhällsrisken inom det studerade området. För befintliga förhållanden 
inom det studerade området så ligger samhällsrisken generellt på en acceptabel nivå eller 
tangerar det undre acceptanskriteriet. 

Med hänsyn till den beräknade samhällsrisken bedöms risknivån vara så hög att 
säkerhetshöjande åtgärder behöver vidtas för att sänka risknivån vid ny bebyggelse och ändrad 
markanvändning inom det studerade området. Se vidare avsnitt 6. 
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I den övergripande analysen redovisas resonemang och riktlinjer för planerad bebyggelse i 
området utmed Ostkustbanan invid Solna station. Resonemanget mynnar ut i ett förslag på ett 
antal säkerhetshöjande åtgärder. De åtgärder som är applicerbara på aktuellt planområde 
redovisas nedan. 

I den övergripande analysen behandlas inte åtgärder till befintlig bebyggelse vilket är aktuellt 
för parkeringshuset i Tygeln 3. Ett resonemang kring detta redovisas därför specifikt. 

I den övergripande analysen berörs inte heller byggnader med trästomme (aktuellt inom 
Tygeln 1), varför detta också redovisas separat. 

 
Inom Tygeln 3 finns ett befintligt parkeringshus som ligger på ett avstånd av ca 8 meter från 
närmaste järnvägsspår. Parkeringshuset kommer inte byggas på med ytterligare våningar. 
Ovanpå parkeringshuset kommer endast teknikvåning finnas. Showroom ovanpå 
parkeringshuset är inte aktuellt. Fasaden mot Ostkustbanan är sluten och utgörs av tegel. 

Parkeringshuset är befintlig och rymmer icke stadigvarande vistelse. 

På det korta avståndet är generellt åtgärder avseende urspårning aktuellt utöver vad som 
redovisas nedan i avsnitt 6.5.  

Detaljplanen innebär ingen förändrad markanvändning inom den del där parkeringshuset finns 
idag. Parkeringshuset fungerar som skydd mot bakomliggande bebyggelse vid en olycka på 
järnvägen.  

Beräknad samhällsrisknivå ligger inom ALARP och parkeringshusets påverkan på risknivån är 
mycket begränsad med hänsyn till den låga persontätheten. Med hänsyn till parkeringshusets 
närhet till järnvägen kan både olycka med farligt gods, urspårning och brand påverka 
byggnaden. Parkeringshus räknas dock inte som stadigvarande vistelse, vilket normalt tillåts 
finnas i ett mer utsatt läge. Fasadens material och täthet innebär också att den klarar 
merparten av möjliga olyckor utan att skadas eller att människor inne i parkeringshuset utsätts 
för påverkan. Det är också svårt att i en befintlig byggnad införa byggnadstekniska åtgärder. 
Det kan medföra stora kostnader att exempelvis förstärka väggar och/eller stomme om det 
ens är möjligt. Bedömningen är utifrån beräknad risknivå, parkeringshusets påverkan på 
risknivån, den låga persontätheten samt att det huvudsakligen rör sig om en befintlig byggnad 
att det inte är motiverat med åtgärder i parkeringshuset. 

 
Kontorsdelen inom Tygeln 1 planeras enligt tidigare att utföras med bärande stomme, pelare 
och bjälklag i trä. Byggnaden planeras 25 meter från närmaste spårmitt. 

Enligt den övergripande analysen erfordras åtgärder med hänsyn till brand och gasspridning 
men inte med hänsyn till explosion (fönster undantaget) eller urspårning.  

Åtgärder avseende brand gäller fasader och fönster och inte bärande system. Så länge fasaden 
förhindrar vidare brandspridning in i byggnaden under den tid det tar att utrymma kommer 
stommen inte påverkas. 

När det gäller gasspridning omfattar det ventilationssystemet och påverkas inte av bärande 
delars utförande. 
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För att minska påverkan från en gasmolnsexplosion föreslås åtgärder i fönster. Detta bedöms i 
den övergripande analysen vara tillräckligt eftersom trycken vid en gasmolnsexplosion blir 
betydligt mindre än vid en explosion i explosivämne. Generellt klarar en traditionell stomme 
och fasad i betong tryck bra medan fönster kan gå sönder och möjliggöra för en brand att 
sprida sig in i byggnaden. Att utföra bärande delar i trä påverkar inte händelseförloppet 
förutsatt att man dimensionerar knutpunkter (upplag m.m.) för tillräcklig samanhållning. 

Utifrån ovanstående konstateras att det inte påverkar risknivån inom området att utföra 
bärande delar i trä i byggnadsdelar över 25 meter från närmaste spår dock behöver delar av 
lösningen ses över och anpassas utifrån risken för gasmolnsexplosion. 

 
Den stationsbyggnad som planeras i höjd med den norra delen av Tygeln 1 är placerad som 
minst ca 5,6 meter från närmaste spår. Byggnaden planeras med personalutrymmen närmast 
järnvägen och publika ytor mot öster och övrig bebyggelse. Inga arbetsplatser eller 
resandefunktioner (annat än spärrlinje) placeras inom 10 meter från närmaste spår. Entré till 
byggnaden planeras mot öster och norr  (se figur 2.3). 

Stationsbyggnad klassas generellt inte som stadigvarande vistelse och återfinns normalt inom 
rekommenderade skyddsavstånd för att en funktionell verksamhet ska kunna uppnås. 
Biljettkontroll och kiosk är vanliga funktioner i stationsbyggnader. Persontätheten i byggnaden 
kommer vara låg, resenärer kommer endast passera genom byggnaden på vägen till/från 
plattformar. Enstaka personer kommer ha arbetsplats i byggnaden. Det rekommenderas därför 
att byggnaden utförs med viss hänsyn till identifierade risker. Rekommenderade åtgärder för 
stationsbyggnaden redovisas nedan och syftar till att förhindra inläckage av gaser samt 
försvåra brandspridning in i byggnaden innan den är utrymd: 

• Obrännbar fasad (motsvarande EI 30) mot spårområdet utan öppningar 

• Brandglas EW30 i glasytor på gavlarna  

• Friskluft tas från en sida som inte mynnar mot järnvägen 

 
Nedan redovisas förslag på de säkerhetshöjande åtgärder som bedöms vara aktuellt för 
planerad exploatering. En kommentar kring huruvida planförslaget uppfyller detta redovisas i 
de fall förutsättningarna är kända. Åtgärder kan behöva fastställas i form av 
planbestämmelser. 

• Ny bebyggelse som ligger i nivå med, eller lägre än, Ostkustbanans spår ska placeras så 
att avstånden är minst 25 meter till närmaste genomgående huvudspår efter 
utbyggnad av Ostkustbanan, mätt från spårmitt. 
Detta uppfylls med nuvarande planförslag. 

• Ytor mellan ny bebyggelse och Ostkustbanan ska utformas så att de inte uppmuntrar 
till stadigvarande vistelse. 
Markparkering och kommunikationsytor utgör inte stadigvarande vistelse, 
Planförslaget uppfyller därmed kravet. 

• Inom 30 meter från Ostkustbanan ska ny kontorsbebyggelse som vetter direkt mot 
Ostkustbanan utan framförliggande bebyggelse utföras med följande åtgärder: 

o Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone 
en utrymningsväg som mynnar bort från Ostkustbanan. 
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o Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en 
trygg sida, d.v.s. bort från Ostkustbanan, alternativt på byggnadernas tak. 

o Fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i obrännbart material 
alternativt med konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30. 

o Fönster i fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i lägst 
brandteknisk klass EW 30 samt utformas för att förhindra splitterverkan vid 
explosion med karakteristiska tryck och impulstäthet motsvarande stor 
gasmolnsexplosion. Fönster tillåts vara öppningsbara. 

O Stommar ska dimensioneras att klara laster från en stor gasmolnsexplosion. 
Detta medför inga krav på en stomme av betong, men kan eventuellt kräva 
anpassning av en stomme i trä. 
 

För stationsbyggnaden gäller följande 

• Fasad som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utföras i obrännbart material 
alternativt med konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30. Denna sida 
bör utföras utan fönster. 

• Glaspartier i gavlarna ska utföras i brandteknisk klass EW 30. 

• Friskluft tas från en sida som inte mynnar mot järnvägen 
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Sammanfattning 
Hedenvind Projekt AB har på uppdrag av Skanska och Fabege genomfört en 
utredning av föroreningssituationen med avseende på klorerade alifater i 
grundvattnet inom fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3. Syftet har varit att 
öka kunskapen om framtida föroreningssituation för klorerade alifater 
inom Tygeln 1 och Tygeln 3 vid grundläggning och om ämnena kan utgöra 
en hälsorisk för planerad verksamhet.  

Provtagningarna från 2015 fram till 2021 visar att grundvattnet i det undre 
magasinet inom Tygeln 1 och 3 är påverkat av klorerade alifater som 
tetrakloreten och dess nedbrytningsprodukter som trikloreten och cis-1,2-
dikloreten. Spridningen sker i en plym i grundvattnets strömningsriktning 
från söder och Tygeln 2 mot norr och in under Tygeln 1 och fram till södra 
Tygeln 3. Totala halten klorerade alifater (PCE-ekvivalenter) i plymen har 
under senare år varit 10–15 µg/l vilket är en måttlig halt i en 
föroreningsplym och i nivå med drickbara halter. Föroreningskällan till 
plymen inom Tygeln 1 och 3 finns uppströms fastigheterna och kan finnas 
inom Tygeln 2 eller ytterligare uppströms och i så fall i berggrunden. 

Uppströms mot nordost och öster i det undre grundvattenmagasinet finns 
två små plymer med trikloreten som sträcker sig mot Tygeln 1. Totala 
halterna klorerade alifater är låga <10 µg/l (TCE-ekvivalenter) och kan inte 
påverka grundvattnet inom Tygeln 1 om dessa små plymer skulle 
expanderad mot fastighet. Källorna till dessa plymer är sannolikt små 
mängder trikloreten adsorberad i jord.  

Halterna tetrakloreten, trikloreten och cis-1,2-dikloreten i nuvarande och 
framtida grundvatten under Tygeln 1 och delvis Tygeln 3 utgör en låg och 
acceptabel hälsorisk utifrån att kontor med garage i källarplan kommer att 
byggas. 

Tetrakloreten och nedbrytningsprodukter finns också i ett par små plymer 
i det begränsade övre grundvattenmagasinet. Halterna klorerade alifater är 
låga <10 µg/l (PCE-ekvivalenter). 

Hedenvind Projekt rekommenderar att grundvattnet inom Tygeln 1 och 3 
och dess omedelbara närhet kontrolleras i ett par provtagningsomgångar 
för att säkerställa påträffade haltnivåer och för att förbereda för eventuell 
rening av framtida länshållningsvatten. Klorerade alifater bör också mätas 
i färdiga källarplan för att verifiera de låga halterna. 

 

  

Hedenvind1projekt 



Sammanfattning 

3 (45) 

 

Innehåll 
Sammanfattning ..................................................................................................... 2 

1 Inledning ....................................................................................................... 5 
1.1 Bakgrund ....................................................................................................................... 5 
1.2 Uppdrag och syfte .......................................................................................................... 5 
1.3 Rapporter som underlag för utredningen ...................................................................... 5 
1.4 Förkortningar av klorerade alifater ............................................................................. 6 

2 Områdesbeskrivning ...................................................................................... 7 
2.1 Läge och fastigheter ....................................................................................................... 7 
2.2 Markanvändning ......................................................................................................... 8 
2.3 Grundvattenförekomst som kan påverkas av grundvattenföroreningar från området 9 
2.4 Ytvattenförekomster...................................................................................................... 9 

3 Mark- och vattenförhållanden ...................................................................... 10 
3.1 Jordarter och lagerföljder ............................................................................................. 10 
3.2 Grundvattenförhållanden ............................................................................................ 11 

4 Verksamheter och möjliga föroreningskällor ................................................ 13 
4.1 Generell användning av klorerade alifater ................................................................. 13 
4.2 Klorerade alifater har inte använts inom Tygeln 1 och 3 ............................................ 13 
4.3 Användning av klorerade alifater i närområdet ......................................................... 13 
4.4 Kemiska och fysikaliska egenskaper ............................................................................ 16 
4.5 Föroreningskällor av klorerade alifater i marken ....................................................... 18 

5 Resultat klorerade alifater i grundvatten ...................................................... 22 
5.1 Jämförvärden ...............................................................................................................22 
5.2 Övre grundvattenmagasinet ...................................................................................... 24 
5.3 Undre grundvattenmagasinet .....................................................................................25 
5.4 Grundvatten vid provpumpning och länshållningsvatten .......................................... 27 

6 Föroreningssituation i grundvatten .............................................................. 29 
6.1 Utbredning av klorerade alifater ................................................................................ 29 
6.2 Källor och plymer av klorerade alifater .......................................................................35 
6.3 Representativa halter i det undre grundvattenmagasinet inom Tygeln 1 .................. 38 

7 Hälsoriskbedömning .................................................................................... 39 
7.1 Riktvärden för hälsorisker........................................................................................... 39 
7.2 Hälsorisker ................................................................................................................... 41 
7.3 Spridningsrisker till naturresurser .............................................................................. 41 

8 Slutsatser ..................................................................................................... 43 

9 Rekommendationer ...................................................................................... 44 

10 Referenser .................................................................................................... 45 

 

 

  

Hedenvind1projekt 



Sammanfattning 

4 (45) 

Bilagor: 

Bilaga 1 Generell beskrivning av användning av klorerade alifater 
Bilaga 2 Grundvattenrör i plan 
Bilaga 3 Analyssammanställning 

 

  

Hedenvind1projekt 



Inledning 

5 (45) 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En ny detaljplan för fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3 samt del av Järva 
4:11 tas fram för att möjliggöra framtida utveckling med nya 
kontorsbyggnaderna och parkmark. Del av Järva 4:11 utgörs av Lilla 
Frösunda park och kommer att användas som ett fördröjningsmagasin i en 
skyfallsanläggning som ska skydda bland annat Tygeln 1 och Tygeln 3 som 
ligger i en lågpunkt för området. Inom Tygeln 1 och Tygeln 3 kommer nya 
kontorsbyggnader att byggas. Inom Tygeln 3 kommer byggnaderna 
anläggas grunt medan det inom Tygeln 1 kommer att grundläggas djupt 
med flera källarplan.  

Vid djup grundläggning inom Tygeln 1 kan grundvatten från både det övre 
och undre grundvattenmagasinet påverkas. Föroreningar i grundvattnet 
kan dels komma att finnas under och omkring framtida källarplan inom 
Tygeln 1, dels påverka länshållningsvattnet vid grundläggning av 
byggnaden.  

1.2 Uppdrag och syfte 

Hedenvind Projekt AB har på uppdrag av Skanska och Fabege genomfört en 
utredning av föroreningssituationen med avseende på klorerade alifater i 
grundvattnet inom fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3. Utredningen 
sammanställer grundvattenprovtagningar som gjorts inom fastigheterna 
och närliggande fastigheter uppströms.  

Syftet med utredningen är att öka kunskapen om framtida möjlig 
föroreningssituation med avseende på klorerade alifater inom Tygeln 1 och 
Tygeln 3 och om föroreningarna kan utgöra en miljö- eller hälsorisk för 
planerad verksamhet.  

1.3 Rapporter som underlag för utredningen 

Den här utredningen omfattar provtagning av grundvatten som 
genomförts inom Tygeln 1 och Tygeln 3 samt närliggande fastigheter 
uppströms. Provtagningarna har genomförts mellan 2015 och 2021. 
Följande undersökningar och sammanställningar har använts:  
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Utöver utredningarna ovan har vi använts resultat från geotekniska 
utredningar som ELU Konsult och Golder Associates har genomfört för 
geoteknik och hydrogeologi inom Tygeln 1 och 3, Tygeln 2 samt Stigbygeln 
2, 3, och 5 samt Tömmen 1 och 2. 

Vidare har en provtagning genomförts sommaren 2021 av grundvatten 
mellan fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 2. Resultaten redovisas i den här 
utredningen. 

1.4 Förkortningar av klorerade alifater 

I denna PM kommer många olika klorerade alifater att utredas. Dessa 
förkortas ofta enligt följande: 
tetrakloreten = PCE 
trikloreten = TCE 
Dikloreten = DCE 
cis-1,2-dikloreten = cDCE 
trans-1,2-dikloreten = tDCE 
1,1-dikloreten = 11DCE 
vinylklorid = VC.  

 

  

År Rapport Konsult 
2021 Modell för grundvattenföroreningar Golder Associates 

2021 Reviderad miljöteknisk markundersökning, Tygeln 1 och 3 Hedenvind Projekt 

2021 Miljöteknisk markundersökning kv Gårdsvägen Hedenvind Projekt 

2020 PM Markföroreningar – inför ändrad detaljplan vid Solna station WSP 

2017 PM Hydrogeologi. Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga C8  Stockholms läns landsting 

2017 PM Miljökvalitetsnormer för ytvatten. Tunnelbana till Arenastaden Stockholms läns landsting 

2016 Detaljerad miljöteknisk markundersökning och klassificering av jord Kv Tygeln 2, Solna stad Orbicon 

2012 Översiktlig miljöteknisk provtagning. Tygeln 2 Solna WSP 
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Läge och fastigheter 

Tygeln 1 och 3 ligger öster om Solna station i sydvästra delen av stadsdelen 
Frösunda i Solna stad, se Figur 1.  

 
Figur 1. Tygeln 1 och 3 i lila markering öster om Solna station i sydvästra Frösunda. 

Fastigheterna omgärdas av andra fastigheter som också har undersökts, se 
Figur 2. Mot öster finns Lilla Frösunda park som är en del av Järva 4:11.  
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Figur 2. Tygeln 1 och 3 samt fastigheter som undersökts uppströms. 

 

2.2 Markanvändning 

Marken inom Tygeln 1 och 3 är idag till största del bebyggda. Runt om 
Tygeln 1 finns hårdgjorda ytor som vägar, parkering och trottoarer. Inom 
byggnaden har det funnits bilförsäljning och bilverkstad samt kontor. 

Runt byggnaden inom Tygeln 3 finns en inhägnad grönyta mot väster och 
hårdgjorda gångvägar och en infart till parkeringsgarage. Inom byggnaden 
på Tygeln 3 finns det kontor och parkeringsgarage i flera våningsplan.  

Mot söder och Tygeln 2 finns en nybyggd byggnad i flera plan med 
bilförsäljning, bilservice, garage, kontor och restaurang. Garage finns i 
flera plan. 

Mot öster och fastigheterna Stigbygeln 2, 3 och 5 samt Tömmen 1 och 2 
finns flera byggnader med kontor, restauranger, handel men också mindre 
industrier som läkemedelstillverkning, däckverkstad med mera. Runt 
dessa byggnader finns hårdgjorda ytor som parkering, vägar och 
gångbanor. 
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2.3 Grundvattenförekomst som kan påverkas av 
grundvattenföroreningar från området 

Närmaste grundvattenförekomst som kan påverkas av föroreningar från 
området är Stockholmsåsen-Solna som ligger nordost om området, se 
Figur 3. Mot öster finns Stockholmsåsen-Haga som dock inte kan påverkas 
av grundvatten från området.  

Spridning till Stockholmsåsen-Solna sker som löst fas med grundvattnet 
och i dess strömningsriktning. Avståndet är stort och går via Arenastaden 
och varför eventuell spridning tar lång tid eftersom strömningshastigheten 
är någon meter per år. Vidare bildar klorerade alifater plymer som det är 
tveksamt om de kan nå Stockholmsåsen-Solna utifrån 
föroreningskällornas begränsade storlek. 

 
Figur 3. Grundvattenförekomster, Stockholmsåsen-Solna och Stockholmsåsen-Haga i 

Stockholmsåsen. Streckad linje omfattar grundvattenförekomsternas 

tillströmningsområden. 

2.4 Ytvattenförekomster 

Närmaste ytvattenförekomst är Brunnsviken som kan påverkas genom 
spridning via grundvattnet i det undre magasinet, se Figur 3.  

Spridning i det övre grundvattenmagasinet kan vara snabbare och ske via 
äldre avledningssystem av ytvatten som gamla diken som gått till Råstaån 
som i sin tur rinner ut i Brunnsviken.  
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3 Mark- och vattenförhållanden 
För spridning av klorerade alifater från källa och ut i en spridningsplym är 
jordarter och grundvattenförhållanden viktiga parametrar.  

3.1 Jordarter och lagerföljder 

Ett snitt över jordarter (på 0,5 m djup) i plan från SGU:s jordartskarta 
1:25 000–1:100 000 visas i Figur 4.  

 
Figur 4. Utsnitt från SGU:s jordartskarta 1:25 000 (SGU, 2022). 

Inom Tygeln 1 och 3 samt närliggande fastigheter finns fyllning med 
underlagrande lera längs sprickdalen som löper från Arenastaden mot 
området. Höjderna längs dalgången består av berg i dagen eller berg med 
ett tunt moräntäcke. Över ett av höjdområdena (mot Stora Frösunda) finns 
glaciala eller postglaciala sandlager som utlöpare från Stockholmsåsen. 

SGU:s jordartskarta visar den storskaliga jordarternas utbredning. I 
verkligheten har undersökningar visat att lera saknas inom Tömmen 1 och 
2 där det finns växellagring av sand, silt och lera. I Fröparken söder om 
Tygeln 2 finns ingen lera utan berg i dagen eller fläckvis tunt moränlager. 
Tygeln 2 saknar idag jordlager eftersom de schaktas ur för nuvarande 
byggnad.  
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Lerans tjocklek är tunnast mot dalgångskanterna, dvs. öster, söder och 
norr om Tygeln 1 och 3. Mäktigheten på leran ökar mot dalgångens mitt 
dvs. mot väster och Ostkustbanan/Arlandabanan.  

Under lera finns i morän (utom området för Tömmen 1 och 2). Geotekniska 
undersökningar har visat att moränlagret under leran är delvis tunt öster 
om Gårdsvägen och fastigheterna Stigbygeln 2, 3 och 5 men ökar till större 
mäktigheter mot väster och Tygeln 1 och vidare ut mot dalgångens mitt 
och Ostkustbanan/Arnlandabanan.  

3.2 Grundvattenförhållanden 

Bedömd utbredning av övre och undre grundvattenmagasinen kring 
Tygeln 1 och 3 visas i Figur 5. Bedömningen har gjorts från påträffade 
magasin i provpunkter och grundvattenrör, geologi, ekonomiska kartan 
(diken), häradsekonomiska kartan (diken)och uppgifter om grundvatten 
under källargolv inom Tygeln 1. 

Övre grundvattenmagasinet 

Det övre grundvattenmagasinet har påträffats längs tidigare diken (från 
Häradsekonomiska kartan, och Ekonomiska kartan) samt under 
byggnaden inom Tygeln 1 dvs. lågpunkter från grundläggning eller tidigare 
avvattning när området var ängs- och åkermark. Det övre magasinet är 
tunt och utgör mindre än en decimeter upp till några decimetrar i nedre 
fyllningen och övre torrskorpeleran. Normalt består det övre magasinet av 
flera små magasin som ibland kan hänga samman enligt Figur 5. Vattnet i 
det övre magasine härstammar sannolikt från nederbörd som läcker 
igenom icke hårdgjorda ytor samt läckage från avlopps- och 
vattenledningar.  

Undre grundvattenmagasinet 

Utbredningen av det undre grundvattenmagasinet är sammanhängande 
och bedöms vara enligt Figur 5 utifrån genomförda undersökningar. Det 
grundvattenbärande jordlagret är morän under lera utom inom Tömmen 1 
där jordlagret består av växellagring av sand, lera och silt. Tätande lerlager 
saknas från södra Stigbygeln 2 och mot söder och Tömmen 1 och 2. 

Magasinen inom Tömmen 1 och delvis Tömmen 2 kan delvis vara ett eget 
litet magasin eftersom det rinner över en bergribba som fungerar som stalp 
i norra Tömmen 1 och södra Stigbygeln 2. Stalpet syns genom brantare 
grundvattengradient från Tömmen 1 mot Stigbygeln 2.  

Inom Tygeln 2 finns idag det undre magasinet inte i några jordlager 
eftersom dessa har schaktats ur till berg (även viss bergschakt) vid 
grundläggning av nuvarande byggnad.  
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Infiltration och grundvattenbildning sker vid dalgångskanter och även 
inom Tömmen 1 och 2 där morän eller växellagring sticker upp mellan berg 
och lera. Grundvattenbildning sker även genom torrskorpelera kring 
höjdområden vid dalgångskanterna.  

 
Figur 5. Bedömd utbredning och strömningsriktningar i övre och undre 

grundvattenmagasinen. Stalp utgör brantare gradient vid norra Tömmen 1. 
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4 Verksamheter och möjliga föroreningskällor 

4.1 Generell användning av klorerade alifater 

Generella användning av klorerade alifater beskrivs i Bilaga 1. 
Tetrakloreten (PCE) och trikloreten (TCE) är vätskor som varit mycket 
vanliga lösningsmedel, avfettningsmedel med mera i många olika 
verksamheter som verkstadsindustrin, i kemtvättar men även inom 
grafiska verksamheter, kemiindustrin, livsmedelsindustri med flera. PCE 
och TCE har använts som enskilda vätskor eller en blandning från flera 
kubikmeter per år till någon eller några liter som avfettning eller 
rengöringsmedel.  

PCE och TCE har också använts i olika produkter som värmeväxlare och 
transformatorer, lim, färg, sprayburkar med mera i varierande men 
förhållandevis små volymer för enskilda produkter.  

PCE används fortsatt i kemtvättar medan TCE är förbjudet sedan 1996. För 
TCE finns det dock yrkesmässiga dispenser. 

Dikloreten (DCE) och vinylklorid (VC) har också använts i olika 
verksamheter. DCE för samma ändamål som TCE men är mycket mer 
ovanligt eftersom vätskan är mycket mer flyktig. VC är en gas och används 
nästan uteslutande inom plastindustrin i tillverkning av PVC 
(polyvinylklorid). 

4.2 Klorerade alifater har inte använts inom Tygeln 1 och 3 

Inom Tygeln 1 och 3 finns ingen känd användning av klorerade alifater i 
tidigare verksamheter som bilverkstad och bilförsäljning samt äldre 
parkering, upplag och garage för Tekniska kontoret, Solna stad. 

Mindre hantering och användning av PCE och TCE kan inte uteslutas inom 
några industriområden och verkstadsbyggnader vilket även gäller Tygeln 1 
och 3. PCE och TCE har varit ett vanligt avfettnings-, lösnings- och 
tvättmedel på grund av dess goda fettlösliga förmåga och kan ha använts i 
små mängder.  

4.3 Användning av klorerade alifater i närområdet 

I Figur 6 visas möjliga och konstaterade förorenade områden i närområdet 
av Tygeln 1 och 3. Dessa områden ligger uppströms i grundvattnets 
strömningsriktning.  

Hedenvind1projekt 



Verksamheter och möjliga föroreningskällor 

14 (45) 

 
Figur 6. Karta över misstänkta och konstaterade förorenade områden från länsstyrelsens 

databas EBH-stödet. Halogenerade lösningsmedel är bland annat klorerade alifater.  

Uppströms Tygeln 1 och Tygeln 2 finns det minst 13 möjliga objekt med 
förorenande områden vilka sammanställs i Tabell 1 nummer a–m. I 
huvuddelen av dessa kan klorerade alifater som PCE och TCE med flera ha 
använts i olika stor omfattning. Inga klorerade alifater bedöms ha 
förekommit vid e – Tygeln 2, f – Hagalund 2:1, i – Hagalund 3:1 och m – 
Anhalten 1. Vid e – Tygeln 2 har klorerade alifater påträffats i grund- och 
länshållningsvatten (se nedan). 

Inom de noterade verkstadsindustrierna kan PCE och TCE ha använts för 
rengöring, avfettning och som lösningsmedel i elektrolytiska bad som 
förzinkning eller förnickling. Inom c och d – Tömmen 1 har det funnits ett 
hantverkshus med flera mekaniska verkstäder och tryckerier som även 
inkluderat off-set tryckeri dvs. lite större verksamheter. I dessa 
verksamheter har klorerade alifater sannolikt använts i varierande mängd 

/ 

• lantskola 

'- Mb 

'- '- ...... ----

dsindustri 
6 

nerade lösn~'l\,e 

I 
I 

/A 

~\\\ .. ~ 
o••"' / 
' '-- / 
edelsindusfri. 

· .. : .. 

Hedenvindlprojekt 

.••••••1••••••••••••••••••••••••••••••••• 

g) Drivmedel 

~ 



Verksamheter och möjliga föroreningskällor 

15 (45) 

och på flera våningsplan. Det finns dock inga uppgifter om någon 
omfattande användning i större avfettningsanläggningar eller 
elektrolytiska anläggningar (Hedenvind Projekt, 2021b) vare sig i 
bottenvåning eller på andra plan i hantverkshuset. Mindre spridning till 
mark genom sprickor och genomföringar av bottenplattan kan i så fall ha 
skett i södra och östra byggnaden där det funnits och finns mekanisk 
verkstad i bottenplan. Avloppsledningar som spill- och 
dagvattenledningar kan ha fungerat som spridningsvägar och skapat 
markföroreningar inom större delen av fastigheten. 

Tabell 1. Primära och sekundära verksamheter inom misstänkta och åtgärdade förorenade 

områden uppströms Tygeln 1 och Tygeln 3. Fetmarkerade fastigheter har undersökts i andra 

utredningar och tagits med i den här utredningen.  

 

 Fastighet Verksamheter 

a) Stigbygeln 6 Primär: Verkstadsindustri – med halogenerade lösningsmedel 

Sekundär: – 

Riskklass 3 

Klassningen baseras inte på någon provtagning. 

b) Stigbygeln 3 

Stigbygeln 5 

Primär: Läkemedelsindustri 

Sekundär: Övrig organisk kemisk industri 

c) Tömmen 1 Primär: Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel 

Sekundär: Elektroteknisk industri; Grafisk industri; Tillverkning av plast - polyuretan; 

Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedel 

d) Tömmen 1 Primär: Grafisk industri 

Sekundär: Grafisk industri 

e) Tygeln 2 Primär: Övrigt BKL 3 

Sekundär: Grafisk industri och verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel 

Åtgärdad till MKM dvs. kontorsverksamhet. Större delen av jordtäcket har grävts ur. 

f) Hagalund 2:1 Primär: Plantskola 

g) Hagalund 2:2 Primär: Drivmedelsanläggning 

Sekundär: Bilvårdsanläggning, bilverkstad och åkerier; Livsmedelsindustri 

Delåtgärdad för bostads-, kontor- och centrumverksamhet.  

h) Ridskolan 1 Primär: Grafisk industri 

i) Hagalund 3:1 Primär: Övrigt BKL 3 

Sekundär: – 

Delåtgärdad.  

j) Fänriken 1 Primär: Grafisk industri 

k) Nordan 27 Primär: Grafisk industri 

Sekundär: Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier; Livsmedelsindustri 

l) Fjorden 9 Primär: Verkstadsindustri – med halogenerade lösningsmedel 

m) Anhalten 1 Primär: Drivmedelshantering 

Sekundär: Skrothantering och skrothandel; Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri. 
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Inom Stigbygeln 5 och 3 har det funnits och finns det läkemedelsindustri. I 
byggnaden på Stigbygeln 5 finns garage i nedersta källarplan medan det i 
byggnadens bottenplan i Stigbygeln 3 funnits förpackning och lager för 
läkemedelstillverkning förutom pannrum, skyddsrum och förråd. 
Eventuell spridning av klorerade alifater till marken kan framför allt ha 
förekommit via avloppsledningar som spill- och dagvattenledningar dvs. 
inom större delen av fastigheterna.  

Verkstadsindustrin inom a – Stigbygeln 6 har inte undersökts. Inom 
fastigheten fanns mekanisk verkstad, John Sjöding & Co, som länsstyrelsen 
klassificerats i riskklass 3 måttlig risk utifrån att klorerade alifater var 
vanliga i verkstadsindustrier under verksamhetstiden. Byggnaden med 
verkstadsindustrin finns inte längre kvar (revs före 1980) men var en 
mindre byggnad mitt i fastigheten. 

Länsstyrelsens sammanställning ska ses som översiktlig och ofullständig 
men även överskattande av risker för markföroreningar. 
Sammanställningen blandar obetydliga verksamheter med större medan 
ibland betydande förorenande verksamheter saknas. I länsstyrelsens 
sammanställning över misstänkta och åtgärdade förorenade områden 
saknas information om plantskola inom Lilla Frösunda gård och att 
försvaret haft sin verksamhet under lång tid i Frösunda nordost om Lilla 
Frösunda park. Vidare saknas att det inom område ”m” längst i söder i 
Figur 6 funnits Stockholmsområdets största istillverkning inom fastighet 
Anhalten 1 med stora kylanläggningar nedsprängda i berget. Dessutom 
fanns den sekundära skrotverksamheten som anges för ”m” inte inom 
Anhalten 1 utan på grannfastigheten.  

4.4 Kemiska och fysikaliska egenskaper 

Kemiska och fysikaliska egenskaper hos klorerade alifater kommer att 
styra hur ämnena sprids till och i marken samt hur de kan komma att 
exponera olika skyddsobjekt. I Tabell 2 visas kemiska och fysikaliska 
egenskaper för tetrakloreten (PCE), trikloreten (TCE), cis-1,2-dikloreten 
(cDCE), trans-1,2-dikloreten (tDCE) och vinylklorid (VC).  
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Tabell 2. Kemiska och fysikaliska data för PCE, TCE, cDCE, tDCE och VC. Data har i huvudsak 

hämtats från PubChem (National Institutes of Health, 2022). I PubChem invar Hazardous 

Substances Data Bank (HSDB). 

 

PCE och TCE är hydrofoba vätskor som är tyngre än vatten och med en 
sötaktig lukt. PCE och TCE har log KOW nära 4 som brukar anges som gräns 
för helt hydrofoba ämnen. DCE har lägre log KOW men förekommer sällan 
som vätska i marken eftersom ämnet oftast är nedbrytningsprodukt och 
inte ursprunglig förorenande vätska. VC är en gas under normala tryck och 
temperaturer och sprids därför inte till marken. VC i marken är en 
nedbrytningsprodukt från ursprunglig PCE eller TCE. 

Vätskorna PCE och TCE har lägre viskositet (och högre fluiditet) än vatten 
(som har 1 cP) och kan därför spridas lättare och snabbare än vatten i 
markens porsystem.  

Vattenlösligheten är relativt hög för TCE, DCE och VC för att vara 
hydrofoba vätskor om än mycket lägre än t.ex. etanol. Vattenlösligheten är 
störst för cDCE men är ändå mindre än 1 % som kan jämföras med etanols 
100 % löslighet i vatten. Den låga om än relativt goda vattenlösligheten för 
att vara markföroreningar bidrar till att klorerade alifater påträffas i både 
grundvatten och porgas även om mängderna inte är så stora. Den låga 
absoluta lösligheten bidrar till att föroreningar kan finnas kvar under lång 
tid och spridas med grundvatten i spridningsplymer.  

KOC visar ämnenas fastläggningsförmåga i marken. Alla klorerade alifater i 
tabellen ovan har relativt låg fastläggningsförmåga vilket tillsammans 
med de relativt höga (för hydrofoba markföroreningar) vattenlösligheten 
orsakar att de kan skapa stora spridningsplymer om föroreningsmängden 
varit stor. PCE har högst fastläggningsförmåga medan DCE och VC har låg 
fastläggningsförmåga även om alla ämnen fördröjs mer än vatten dvs. 
retarderas i förhållande till grundvattnets strömningshastighet. 

Ångtrycket för PCE är lägre än vatten men något högre än vatten för TCE. 
För cDCE och VC är ångtrycket högt där VC är en gas under normala 
förhållanden. 
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Tetrakloreten (PCE) vätska 166,0 206 0,89 1,62 2 0,72 3,4 263 

Trikloreten (TCE) vätska 131,38 1 280 0,49 1,46 8 0,367 2,6 101 

Cis-1,2-dikloreten (cDCE) vätska 96,94 6 400 0,48 1,28 24 0,17 1,85 49 

Trans-1,2-dikloreten (tDCE) vätska 96,94 4 520 0,41 1,26 35 0,38 2,08 59 

Vinylklorid (VC) gas 62,5 2 700 0,01 0,91 337 1,14 1,46 57 
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I marken finns de flesta förorenande ämnen i utspädda förhållanden 
eftersom de ofta är hydrofoba eller har låg vattenlöslighet (undantag finns 
som till exempel alkoholer, salter eller syror). Under sådan förhållanden 
beskriver Henrys lag och Henrys konstant bäst hur ämnena fördelas mellan 
porgas och vatten. VC fördelas nästan helt till porgas medan cDCE fördelas 
nästan helt till vattenfasen. PCE fördelas relativt mycket till porgas medan 
TCE fördelas relativt mycket till vattenfasen.  

4.5 Föroreningskällor av klorerade alifater i marken 

En konceptuell modell för källor och spridning av klorerade alifater i 
markan visas i Figur 7.  

 
Figur 7. Koncept modell för NAPL som DNAPL för källa och plym. Konceptet visar inte 

jordlagerföljd inom området.  

Primära föroreningskällor är verksamheter där klorerade alifater använts 
och hanterats 

Primära föroreningskällor utgör verksamheter där vätskor av klorerade 
alifater som PCE eller TCE använts. Omfattningen och mängden av 
användningen i allt från kemtvättar till avfettning i verkstadsindustrier har 
varierat stort från flera kubikmeter per år till 10-tals liter per år. Dessutom 
har framför allt TCE varit ett vanligt avfettningsmedel för ännu mindre 
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hantering på någon eller några liter per år inom till exempel grafiska 
verksamheter med flera där det funnits behov av ett effektivt avfettnings- 
och rengöringsmedel. Dessutom har PCE och TCE använts i liten skala 
inom de flesta industrier och verkstäder och har funnits i många olika 
produkter som lösningsmedel, utspädningsmedel och liknande i lim, färg, 
sprayburkar med mera. 

Frigörelse till marken 

Vätska av PCE eller TCE kan ha spillts, droppats eller läckt ut till marken 
där anläggningar och hantering använts i våningsplan närmast marken. 
Större vätskemängder kan ta sig igenom betonggolv men sprickor och 
genomföringar är ofta viktiga spridningsvägar till marken. 

Cisterner och anläggningar med PCE eller TCE vätska kan också vara 
anlagda i mark där direkt läckage till marken kan förekomma från 
ledningar, cisterner eller andra markanläggningar. 

Avloppsledningar som spill- och dagvattenledningar är viktiga 
spridningsvägar från verksamheter med PCE och TCE och kan genom 
dessa sprida föroreningar även från verksamheter högt upp i byggnader. 
Spridning till mark kan ske genom läckage från trasiga ledningar, sprickor 
och liknande. Gummipackningar i avloppsledningar kan lösas upp av PCE 
och TCE och på så sätt skapa läckage till marken. Vätskor med PCE och 
TCE som ligger an mot avloppsledningar av plast kan läcka genom plasten. 
Mängderna blir dock små eftersom det sker genom diffusion i plasten 
amorfa delar. Läckage till marken från avloppsledningar kan både vara 
vätska av PCE eller TCE och lösta ämnen i avloppsvattnet. 

Spridning i marken 

Väl i marken kommer de kemiskt sätt hydrofoba vätskorna PCE eller TCE 
(ibland en blandning) med hjälp av tyngdkraften att spridas nedåt i 
jordlagerföljden. Spridningen sker snabbt och kan förekomma i relativt 
smala band på grund av vätskornas höga densitet och fluiditet (låg 
viskositet) som är större än vatten. Vätskeutsläpp av PCE och TCE har ofta 
spridits klart på någon månad eller ännu snabbare. Hastiga utsläpp i större 
volym skapar ofta bredare spridning av vätskor medan långvariga dropp 
skapar smalare spridningsvägar som kan nå större djup.  

I marken sprids PCE- eller TCE-vätskan genom att mätta jordens porer i så 
kallad fri fas. Efter fria fasen passerat lämnas droppar eller strängar 
(ganglier) av vätska i så kallad residualfas. Tillsammans utgör fri fas och 
residualfas NAPL – non-aqueous phase liquid som för klorerade alifater är 
tyngre än vatten och därför anges som DNAPL (dense non-aqueous phase 
liquid).  

Hedenvind1projekt 
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Bildandet av residualfas leder till att PCE- eller TCE-vätskan till slut 
stannar upp dvs. vätskan ”tar slut”. Beroende på vilket geologisk formation 
som vätskan sprids i samt hur den sprids (plötsligt utsläpp eller långsamt 
droppande) kan olika stora och djupa NAPL bildas. Vidare kommer även 
PCE- eller TCE att fördelas till jordpartiklar och adsorberas på främst 
organiskt material.  

Fri fas av PCE eller TCE kan samlas upp i ansamlingar på tätare jordlager 
eller bergytor (så kallade pools). Dessa ansamlingar kan sedan i sin tur 
spridas vidare som fri fas längs geologiska formationer (tvärs 
grundvattnets strömningsriktning) och skapa nya ansamlingar på större 
jorddjup samt efterföljande residualfas. Dessutom kan PCE och TCE 
diffundera in i det tätare jordlagret eller i mikrosprickor i berggrunden och 
sedan fungera som en slags källzon under lång tid. 

Från NAPL löses PCE eller TCE till grundvattnet och sprids sedan i dess 
flödesriktning. Spridningen sker långsammare än grundvattnet eftersom 
ämnena har en viss fastläggningsförmåga. PCE och TCE har större 
fastläggningsförmåga än DCE och VC (se skillnad i KOC ovan). 
Fastläggningsförmågan är dock mindre än för många andra 
markföroreningar. Den relativt låga fastläggningsförmågan och den 
relativt höga vattenlösligheten för att vara hydrofoba vätskor gör att PCE 
och TCE kan skapa stora spridningsplymer. Dessa kemiska egenskaper 
leder också till att även små NAPL eller adsorberad förorening kommer att 
påträffas i grundvatten men i låga halter. 

Nedbrytning kan ske naturligt med hjälp av mikroorganismer 

I plymen kan PCE och TCE brytas ned naturligt med hjälp av 
mikroorganismer om förhållanden är de rätta. Vanligast är så kallad 
reduktiv deklorering där huvudämnet successivt bryts ned till ämnen med 
färre antal klor i följande kedja: tetrakloreten (PCE) → trikloreten (TCE) → 
dikloreten (DCE) → monokloreten (vinylklorid, VC). DCE förekommer i 
främst isomeren cis-1,2-dikloreten (cDCE) men även trans-1,2-dikloreten 
(tDCE) och 1,1-dikloreten (11DCE). VC kan brytas ned till eten som i sin tur 
bryts ned till koldioxid och vatten. VC och i viss mån DCE kan oxideras 
abiotiskt till exempel längst ut i en spridningsplym med hjälp av 
angränsande rent och syrerikt grundvatten. 

Halter och förekomst av olika klorerade alifater kommer att variera i plym 
och inom källområden 

Längs en spridningsplym dominerar ursprungsämnet, dvs. PCE eller TCE, 
närmast en källa. Längre nedströms i plymen tar nedbrytningsprodukter 
successivt över som cDCE. Längst ut och i kanterna av plymen finns VC. 
Längs en plym kommer dessutom utspädning och dispersion att leda till 
sjunkande halter och att plymen breddas i strömningsriktningen. 

Hedenvind1projekt 
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Halterna inom ett område med källor där NAPL av PCE eller TCE 
förekommer är halterna i jord, grundvatten och porgas höga. I jord kan 
halterna variera mellan 1–10 000 mg/kg TS, i grundvatten 10–10 000 mg/l 
(upp till ämnets vattenlöslighet) och porgas 10–100 000 mg/m³. 

I plymen nedströms är halterna lägre. I jord <10 mg/kg TS och beror av 
grundvattenhalten och fastläggning av ämnet. I plymen är halten i 
grundvattnet <10 mg/l, oftast ännu lägre beroende på föroreningskällans 
storlek och provets läge i plymen. Porgashalten är <100 mg/m³ i en 
spridningsplym och beror av halten i grundvattnet varför halterna ofta är 
ännu lägre och mäts ofta i µg/m³.   

Hedenvind1projekt 
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5 Resultat klorerade alifater i grundvatten 
Halter klorerade alifater i grundvatten är en viktig del i utvärderingen av 
både föroreningskällor och spridning av föroreningar i plymer. Orsaken är 
att källor i jord som NAPL eller adsorberad på jordpartiklar av klorerade 
alifater ofta utvecklats mer vertikalt än horisontellt i marken och därför 
inte alltid påträffas i jordprover. Detta är ännu viktigare för små källor 
eftersom även sådana kommer att påträffas i grundvatten på grund av att 
klorerade alifater har relativt hög vattenlöslighet för att vara hydrofoba 
vätskor.  

Vidare är det viktigt att skilja på prov från grundvattenrör och prov från 
länshållningsvatten eller provpumpning av grundvatten. Prover från 
grundvattenrör visar halter i plymer och möjliga källor under opåverkade 
markförhållanden. Resultat från provpumpning kan visa halter längre upp 
i en plym eller en plym från annat område. Prov från länshållningsvatten 
visar föroreningar från processvatten i grundläggningen, föroreningar i 
jord inom området som frigörs i större utsträckning än normalt eller 
utströmmande grundvatten från jord eller berggrund.  

Resultat av klorerade alifater från grundvattenprovtagningar inom Tygeln 
1 och Tygeln 3 samt närliggande fastigheter har sammanställts från 2015–
2021. Prover omfattar grundvattenrör men även vatten från länshållning 
och provpumpning. Grundvattenrörens läge visas i Bilaga 2 och analyserna 
finns sammanställda i Bilaga 3. 

5.1 Jämförvärden 

Jämförvärden används för att visa föroreningarnas storleksordning.  

Grundvatten som dricksvatten 

För summan av tetrakloreten och trikloreten har SGU ett riktvärde på 10 
µg/l (SGU, 2016) för en grundvattenförekomst. Riktvärdet motsvarar 
Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten (Livsmedelsverket, 2001). 
SGU:s riktvärde motsvarar ett drickbart grundvatten men visar inte ett 
grundvattenprovs läge i en plym eller närhet till en källa med NAPL av till 
exempel PCE. 
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Föroreningsnivå klorerade alifater i en plym 

För att kunna bedöma föroreningsnivåer i en plym som sprids från en källa 
med NAPL kan följande kategorier från låg till mycket hög halt användas: 

 
I sammanställningen har vi valt att även beräkna total halt klorerade 
alifater uttryckt som ekvivalenter av ursprunglig förorening dvs. antigen 
PCE- eller TCE-ekvivalenter. Halten beräknas från mängden av varje 
enskild klorerad alifat i mol/l som sedan summeras och i sin tur åter igen 
beräknas till mg/l för ursprungsämnet. På så sätt kommer inte 
ursprungsmängden att underskattas vilket den gör om alla ingående 
klorerade alifater i mg/l summeras (eftersom molvikten för PCE är mycket 
högre än för VC). Med denna beräkning syns också hur mycket av 
klorerade alifaterna (CAH) som bryts ned, späds ut eller hur dispersionen 
sker längs plymen. 

Mycket hög halt är en försiktig skattning av 1 % av vattenlösligheten för det 
minst vattenlösliga klorerade alifaten PCE där vattenlösligheten brukar 
anges mellan 150 och 206 mg/l dvs. ≈ 1 mg/l eller 1 000 µg/l. Denna nivå 
brukar anges som tumregel för att NAPL kan finnas i närheten och 
uppströms ett grundvattenprov1. För TCE är skattningen på 1 000 µg/l 
extra försiktig eftersom vattenlösligheten är 1 280 mg/l och således 1 % = 
12,8 mg/l.  

Låg halt utgör Livsmedelsverkets gränsvärde och SGU:s riktvärde för 
PCE+TCE dvs. en drickbar halt. Måttlig till hög halt utgör tiopotensgränser 
mellan mycket hög och låg halt. 

  

 
1 Tumregeln om 1 % av ämnets vattenlöslighet baseras på en skattning Amerikanska 
Naturvårdsverkets (USEPA) gjorde 1994. Skattningen baseras på en generell filterlängd av 
3 m där spridning av klorerad alifat sker i skikt och lager i jordlagerföljden och som späds 
ut med rent grundvatten längs filterlängden. I många svenska grundvattenrör är 
filterlängden ofta mindre, 0,5–1 m, och jordarten ofta en morän där skikt och lager saknas. 
Därför är 1 % tumregel ibland en mycket försiktig skattning av närhet till NAPL (fri fas och 
residualfas). 

µg/l Värdering av halt i plym med klorerade alifater  
<10 Låg 
10–100 Måttlig 
100–1000 Hög 
>1000 Mycket hög 
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5.2 Övre grundvattenmagasinet 

Klorerade alifater i det övre grundvattenmagasinet visas i Tabell 3.  

Tabell 3. Klorerade alifater i det övre grundvattenmagasinet inom och uppströms Tygeln 1 

och 3. 

 

Inom området har cDCE påträffats i det övre grundvattenmagasinet. 
Uppström har PCE, TCE och cDCE påträffats i ett av tre undersökta 
grundvattenrör.  

Inom och uppströms Tygeln 1 och 3 underskrider klorerade alifater SGU:s 
riktvärde för PCE+TCE. 

Halten PCE-ekvivalenter är låga för en plym och visar att det inte finns 
någon närliggande källzon NAPL av PCE eftersom halterna tydligt 
underskrider 2 mg/l.  

  

    Inom området Uppströms 

µg/l   Tygeln 3 Stigbyg.5 Stigbyg.3 Stigbyg.3 

Ämne SGUrv 19H04Ö:1 21E302ö:L1  21E305ö:L1  21E306ö:L1  

Datum   11 april -19 30 april -21 30 april -21 30 april -21 

PCE   <0,20 <0,20 0,39 <0,20 

TCE   <0,10 <0,20 0,7 <0,20 

PCE + TCE 10 <0,20 <0,20 1,09 <0,20 

cDCE   0,22 <0,20 0,42 <0,20 

tDCE   <0,10 <0,20 <0,20 <0,20 

s:a DCE   0,22 <0,20 0,42 <0,20 

VC   <1,00 <0,50 <0,50 <0,50 

PCE-ekvivalenter   0,38 <0,4 1,99 <0,4 

Källzon NAPL   Nej Nej Nej Nej 
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5.3 Undre grundvattenmagasinet 

Grundvatten inom Tygeln 1 och 3 

Klorerade alifater i det undre grundvattenmagasinet inom Tygeln 1 och 3 
visas i Tabell 4. 

Tabell 4. Klorerade alifater i undre grundvattenmagasinet inom Tygeln 1 och 3. 

 

Inom Tygeln 1 och 3 har PCE, TCE och cDCE påträffats i det undre 
grundvattenmagasinet.  

PCE+TCE har överskridit SGU:s riktvärde i två rör vid två olika tillfällen 
2015 och 2019.  

Den totala halten klorerade alifater som PCE-ekvivalenter förekommer i 
låg till måttlig halt. Halterna visar att det inte finns någon källzon med 
NPAL av PCE i närområdet eftersom halterna tydligt underskrider 2 mg/l. 

Grundvatten som strömmar in till Tygeln 1 och 3 

Inströmmande grundvatten från söder och Tygeln 2. I Tabell 5 visas 
klorerade alifater i undre grundvattenmagasinet inom Tygeln 2 som ligger 
uppströms och strömmar in mot Tygeln 1 från söder.   

Tabell 5. Klorerade alifater inom Tygeln 2 söder om Tygeln 1. 

 

µg/l   Tygeln 3 Tygeln 3 Tygeln 3 Tygeln 1 Tygeln 1 

Ämne SGU rv 19H04U:2 14W019u 14W018br:3 19H09U:4 17E01GV:5 

Datum   11-apr-19 22-maj-15 11-apr-19 11-apr-19 11-apr-19 

PCE   <0,20 8,96 <0,20 10,3 <0,20 

TCE   <0,10 4,77 <0,10 2,18 <0,10 

PCE+TCE 10 <0,20 13,73 <0,20 12,5 <0,20 

cDCE   <0,10   <0,10 0,9 0,17 

tDCE   <0,10   <0,10 <0,10 <0,10 

s:a DCE   <0,10   <0,10 0,9 0,17 

VC   <1,0   <1,0 <1,0 <1,00 

PCE-ekvivalenter   <0,25 15 <0,25 14,6 0,4 

Källzon NAPL   Nej Nej Nej Nej Nej 

 

    Tygeln 2 Tygeln 2 Tygeln 2 Tygeln 2 

µg/l SGUrv 13W1G 15E17GW 21E201u  21E202u  

Datum   16-04-21 16-04-21 21-06-10 21-06-10 

PCE   <0,20 3,78 4,8 1,3 

TCE   <0,10 8,73 2,4 1,4 

PCE+TCE 10 <0,20 12,5 7,2 2,7 

cDCE   <0,10 14,1 2,2 6,6 

tDCE   <0,10 0,13 <1,0 <1,0 

s:a DCE   <0,10 14,2 2,2 6,6 

11DCE   <0,10 0,12 <0,10 <0,10 

VC   <1,0 2 <1,0 <1,0 

PCE-ekvivalenter   <0,25 44,4 11,7 14,5 

Källzon NAPL   Nej Nej Nej Nej 
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PCE, TCE, cDCE, tDCE, 11DCE och VC har påträffats i det undre 
grundvattenmagasinet inom Tygeln 1. 

PCE+TCE överskrider SGUrv i ett prov (15E17GW) från 2016 men inte i 
närliggande rör (21E201u) från 2021. 

Totala halten klorerade alifater uttryckt som PCE-ekvivalenter 
förekommer i låga till måttliga halter för en föroreningsplym. Halten har 
minskat mellan 2016 och 2021 (tidigare rör 15E17GW låg invid befintligt 
21E201u). Halterna PCE-ekvivalenter visar att det inte finns någon källzon 
NAPL nära proverna eftersom halterna tydligt underskrider 2 mg/l. 

Stigbygeln 2, 3 och 5 samt Tömmen 1, inströmning från öster. I Tabell 6 
visas klorerade alifater i undre grundvattenmagasinet inom Stigbygeln 2, 
3, och 5 samt Tömmen 1 som ligger uppströms och öster samt sydost om 
Tygeln 1 och 3.  

Tabell 6. Klorerade alifater inom Stigbygeln 2, 3 och 5 samt Tömmen 1 sydost om Tygeln 1 

och 3.  

 

Inom Tömmen 1 har PCE, TCE och cDCE påträffats i det undre 
grundvattenmagasinet. Inom Stigbygeln 2 och 3 har TCE påträffats. Inom 
Stigbygeln 5 har TCE och cDCE påträffats. 

I ett prov från Tömmen 1 överskred PCE+TCE SGU:s riktvärde 8 ggr vid 
provtagning 2013 medan riktvärdet inte överskreds i samma rör vid 
provtagningen 2021. 

Halten TCE-ekvivalenter är låg för Stigbygeln 2, 3 och 5. För ett rör längst 
uppströms inom Tömmen 1 var halten PCE-ekvivalenter hög 2013 men 
måttlig år 2021 (omfördelning från PCE och TCE år 2013 till dominans av 
nedbrytningsprodukten cDCE år 2021). Halterna visar att det inte finns 
några källzoner med NAPL av TCE eller PCE eftersom halterna tydligt 
underskrider 12 respektive 2 mg/l. 

Fastighet   Stigb. 5 Stigb. 5 Stigb. 3 Stigb. 3 Stigb. 2 Tömn. 1 Tömn. 1 Tömn. 1 Tömn. 1 Tömn. 1 Tömn. 1 

 
µg/l SG

U
rv

 

21
E3

01
:L

1 
 

21
E3

02
u:

L1
  

21
E3

05
u:

L1
  

21
E3

06
u:

L1
  

21
E3

09
u:

L1
  

13
G

A0
2 

13
G

A0
2:

L2
  

13
G

A0
3 

13
G

A0
3:

L2
  

13
G

A0
4 

13
G

A0
4:

L2
  

Datum   21-04-30 21-04-30 21-04-30 21-04-30 21-04-30 13-09-30 21-05-03 13-09-30 21-05-03 13-09-30 21-04-30 

PCE   <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,2 <0,20 <0,2 <0,20 48 0,27 

TCE   2,3 0,11 <0,2 1 0,66 <0,2 <0,10 <0,2 <0,10 37 0,47 

PCE+TCE 10 2,3 0,11 <0,20 1 0,66 <0,2 <0,20 <0,2 <0,20 85 0,74 

cDCE   1,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 8,3 14 

tDCE   <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 

s:a DCE   1,8 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 8,3 14 

VC   <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0   <1,0   <1,0   <1,0 

PCE-ekv.             <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 109 24,8 

TCE-ekv.   4,74 0,11 <0,1 1 0,66             

Källzon NAPL   Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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Lilla Frösunda park, inströmning från nordost. I Tabell 7 visas klorerade 
alifater i undre grundvattenmagasinet inom Lilla Frösunda park som ligger 
nordost och uppströms om Tygeln 1 och 3. 

Tabell 7. Klorerade alifater inom Lilla Frösunda park nordost om Tygeln 1 och 3. 

 

TCE, DCE och VC ha påträffats i grundvattnet inom Lilla Frösunda park.  

Halten PCE+TCE underskrider SGU:s riktvärde. 

Halten TCE-ekvivalenter förekommer i låga halter och visar att det inte 
finns någon källzon NAPL nära provpunkterna eftersom halten 
underskrider 12 mg/l.  

5.4 Grundvatten vid provpumpning och länshållningsvatten 

Klorerade alifater i grundvatten från pumptest inom södra Tygeln 3 och 
norra Tygeln 1 och länshållningsvatten inom Tygeln 2 visas i Tabell 8. 

Tabell 8. Klorerade alifater vid pumptest inom Tygeln 3 och länshållningsvatten uppström 

inom Tygeln 2. Beräknade PCE-ekvivalenter och bedömning av möjlig källzon men NAPL. 

 

PCE+TCE har överskridit SGU:s riktvärde för både provpumpning inom 
Tygeln 1 och 3 samt i länshållningsvatten inom Tygeln 2. 

Halten PCE-ekvivalenter var måttlig 2015 vid provpumpningen inom 
Tygeln 1 och 3. I länshållningsvatten inom Tygeln 2 uppströms påträffades 

Ämne SGUrv 14W086K 21E327:L1  21E332:L1  

Datum   15-02-10 21-04-29 21-04-29 

PCE   <0,1 <0,20 <0,20 

TCE   2,8 0,17 <0,10 

PCE+TCE 10 2,8 0,17 <0,20 

cDCE     <1,00 <1,00 

tDCE     <1,00 <1,00 

s:a DCE   0,9 <1,00 <1,00 

VC   0,4 <1,00 <1,00 

TCE-ekvivalenter   4,86 0,17 <0,1 

Källzon NAPL   Nej Nej Nej 

 

    Inom området Uppströms 

µg/l   Tygeln 3 Tygeln 3 Tygeln 2 Tygeln 2 

Magasin   Pumptest Pumptest Läns.v. Läns.v. 

Ämne SGUrv 14W018br 14W018br Läns 1 Läns, flera prov 

Datum   15-06-29 15-07-03 dec-17 jan-18 

PCE   23 29 53,5 45–82 

TCE   9,22 11,7 36,4 22–33 

PCE+TCE 10 32,2 40,7 89,9 67–115 

cDCE       20,3   

VC       <1,0 <1,0 

PCE-ekvivalenter   34,6 43,8 134 72,8–124 

Källzon NAPL   Nej Nej Nej Nej 
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höga halter PCE-ekvivalenter. Både provpumpningen och 
länshållningsvattnet visade att det inte finns någon närliggande källzon 
med NAPL eftersom halterna tydligt underskrider 2 mg/l. 
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6 Föroreningssituation i grundvatten 

6.1 Utbredning av klorerade alifater 

Övre grundvattenmagasinet 

Det övre magasinet är tunt med någon eller några decimeter vatten i 
fyllningens nederkant och underlagrande lerans torrskorpa. Det övre 
magasinet består sannolikt av flera små magasin som ibland har kontakt 
och kan strömma mot nordväst. 

Utbredningen av PCE och TCE i det övre magasinet visas i Figur 8.  

 
Figur 8. Utbredning av PCE och TCE i övre grundvattenmagasinet inom Tygeln 1 och 3 och 

omkringliggande fastigheter (<r.g. = mindre än analysens rapporteringsgräns). 

Ursprungsämnena PCE och/eller TCE har bara påträffats i låga halter i ett 
rör öster om Tygeln 1 (nordvästra Stigbygeln 3). 
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Halter cDCE i det övre grundvattenmagasinet visas i Figur 9. 

 
Figur 9. Halter cDCE och PCEekv i det övre magasinet (<r.g. = mindre än analysens 

rapporteringsgräns). 

Nedbrytningsprodukten cDCE hat påträffats i låg halt i två punkter, en i 
södra Tygeln 3 och en öster om Tygeln 1 där även PCE och TCE 
förekommer. Förekomst av cDCE visar att PCE och TCE bryts ned naturligt.  

Förekomst av låga halter PCE-ekvivalenter visar att det sannolikt utgörs av 
två olika små källor av PCE/TCE som finns i södra Tygeln 3 och norra 
Tygeln 1 respektive öster om Tygeln 1 i nordvästra Stigbygeln 3.  

Undre grundvattenmagasinet 

Det undre grundvattenmagasinet finns främst i morän och varierar i 
tjocklek från tunnare öster om Tygeln 1 och 3 för öka in under fastigheterna 
och ut mot Ostkustbanan/Arlandabanan. Det undre magasinet är ett 
sammanhängande magasin förutom möjligen i allra sydostligaste delen 
där grundvattenförande lagret är växellagrad sand, sil och ler bakom en 
bergribba som fungerar som stalp. 
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Utbredningen av PCE i det undre grundvattenmagasinet visas i Figur 10.  

 
Figur 10. PCE i undre grundvattenmagasinet (<r.g. = mindre än analysens 

rapporteringsgräns). 

PCE förekommer i två områden. Ett sammanhängande område inom 
Tygeln 1 och Tygeln 2 dvs. grundvatten som strömmar in från söder. I 
västra delen av Tygeln 2 var halten PCE något högre vid provtagning 2016.    

PCE i mycket låg halt finns också i ett begränsat område mot sydost och 
södra Tömmen 1. Observera att här var halten PCE tydligt högre vid 
provtagningen 2013. 
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Utbredningen av TCE i det under magasinet visas i Figur 11. 

 
Figur 11. TCE i undre grundvattenmagasinet (<r.g. = mindre än analysens 

rapporteringsgräns). 

TCE förekommer i fyra områden. Ett sammanhängande området med TCE 
inom Tygeln 1 och Tygeln 2 och grundvatten som strömmar in från söder. 
TCE halten var något högre vid provtagningen 2016 i västra området vid 
gränsen mellan Tygeln 1 och 2. 

Nordost om Tygeln 1 och 3 finns TCE i låga halter i grundvattnet från Lilla 
Frösunda park. TCE är låg vid gränsen mot Tygeln 1 (0,11 µg/l).  

Låga halter TCE finns vid Stigbygeln 2 och 3 sydost om Tygeln 1.  

I södra Tömmen 1 finns låga halter TCE kring 0,5 µg/l. TCE-halten var 
högre vid provtagning 2013.  

  

TCE 

C.1 Gräns undre grundvattenmagasin 

Undre Magas,net - TCE 

Q o -1o µgA 

0 10 - 25µg/l 

0 25 - 50 µg/l 

0 50 . 1 00 µg/1 

- 100 · 250 µg/1 

- 250 · 500 µg/1 

- 500 · 1000 µg/1 

- 1 000 · 1280000 µg/1 

Hedenvind1projekt 

0 



Föroreningssituation i grundvatten 

33 (45) 

Utbredningen av cDCE i det undre grundvattenmagasinet visas i Figur 12.  

 
Figur 12. cDCE i det undre grundvattenmagasinet (<r.g. = mindre än analysens 

rapporteringsgräns). 

cDCE kan urskiljas i tre områden. Ett sammanhängande området med 
cDCE finns inom Tygeln 1 och Tygeln 2 och grundvatten som strömmar in 
från söder. Halten cDCE var tydligt högre i västra Tygeln 2/Tygeln 1 vid 
provtagningen 2016 jämfört med 2021. 

Nordost om Tygeln 1 och 3 finns cDCE i låga halter i södra Lilla Frösunda 
park. 

I södra Tömmen 1 sydost om Tygeln 1 finns låga halter cDCE. Halten cDCE 
var något lägre vid provtagningen 2013 jämfört mot 2021. 
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I Figur 13 visas PCE- eller TCE-ekvivalenter som representerar den totala 
halten klorerade alifater i grundvattnet. PCE bedöms utgöra 
ursprungsämne inom Tygeln 1 och 3 samt Tömmen 1 medan TCE bedöms 
vara ursprungsförorening inom Lilla Frösunda park och Stigbygeln 2, 3 och 
5. 

 
Figur 13. Total halten av klorerade alifater i det undre grundvattenmagasinet uttryckt som 

PCE-ekvivalenter eller TCE-ekvivalenter (<r.g. = mindre än analysens rapporteringsgräns). 

Fyra områden men PCE- eller TCE-ekvivalenter kan urskiljas som 
avgränsas av rör utan förorening. Måttliga PCE-ekvivalenter i ett 
sammanhängande området omfattande Tygeln 1 och Tygeln 2 som utgör 
grundvatten som strömmar in från söder. Mängden minskar inte mellan 
Tygeln 2 och mitten av Tygeln 1 utan först vid plymens slut i södra Tygeln 
3. 

TCE-ekvivalenter i låga halter i södra Lilla Frösunda park nordost om 
Tygeln 1 och 3. Mängden minskar inte i plymen utan först vid dess slut vid 
Stigbygeln 5.  

TCE-ekvivalenter i låga halter vid Stigbygeln 2 och 3. Halterna är 
oförändrade i plymen.  

PCE-ekvivalenter i måttlig halt finns i södra Tömmen 1. Nedströms har 
inga klorerade alifater påträffats till exempel vid stalpet i norra Tömmen 1. 
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6.2 Källor och plymer av klorerade alifater 

Övre grundvattenmagasinet 

Utbredning av möjliga plymer med klorerade alifater (CAH) i det övre 
grundvattenmagasinet visas i Figur 14. Det finns två plymer: A och B.  

 
Figur 14. Plymerna A och B med CAH i övre grundvattenmagasinet. 

Plym A i det övre magasinet. Plym A har liten utsträckning och innehåller 
låga halter cDCE som motsvarar ursprunglig PCE-halt på mindre än 1 µg/l. 
Plymen finns i södra Tygeln 3 och norra Tygeln 1. De låga halterna PCE-
ekvivalenter visar att källan sannolikt är mycket liten och finns adsorberad 
i jorden.  

Plym B i det övre magasinet. Plym B har liten utsträckning mellan 
Stigbygeln 3 och 5 samt innehåller låga halter PCE, TCE och cDCE.  
Ursprunglig PCE-halt har varit <2 µg/l och källan är mycket liten och finns 
sannolikt adsorberad i jorden inom Stigbygeln 3 (t.ex. någon 
avloppsledning). På sikt kan plymen spridas mot Tygeln 1 om den 
expanderar. 
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Undre grundvattenmagasinet 

I det undre grundvattenmagasinet kan det urskilja sig fyra olika plymer, A–
D, med klorerade alifater (CAH) inom Tygeln 1 och 3 och dess närområden, 
se Figur 15.  

 
Figur 15. Plymerna A–D med CAH i undre grundvattenmagasinet. 

Plym A i det undre grundvattenmagasinet. Plym A är måttligt stor och 
sträcker sig från Tygeln 2 in över hela Tygeln 1 och fram till sydligaste delen 
av Tygeln 3. Ursprunglig klorerad alifat har sannolikt varit PCE men som 
bryts ned naturligt till PCE och cDCE längs plymen.  

Halten CAH uttryckt som PCE-ekvivalenter är måttliga i Plym A och är 10–
15 µg/l i undersökta grundvattenrör. Vid provpumpning av det undre 
magasinet år 2015 påträffades högre men fortsatt måttliga halter 35–45 
µg/l PCE-ekvivalenter längst ut i plymen vid gränsen mellan Tygeln 1 och 3. 
Dessa föroreningar kan ha sitt ursprung från grundvatten längre 
uppströms i plymen eller från en okänd plym till exempel mot väster och 
under Ostkustbanan/Arlandabanan vilket vi dock bedömer är mindre 
sannolikt. I länshållningsvatten vid grundläggning av nuvarande byggnad 
inom Tygeln 2, dvs. längst uppströms, påträffades måttliga till höga halter 
PCE-ekvivalenter mellan 70–135 µg/l.  

Halterna i plymen från grundvattenrör, provpumpning eller 
länshållningsvatten visar inte någon nära liggande källzon med NAPL av 
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PCE. Källan med PCE kan ha funnits inom Tygeln 2 men i så fall adsorberad 
i jorden eller i en mycket liten mängd NAPL i jord eller berggrund. Det är 
också möjligt att det finns en källzon med NAPL av PCE längre uppströms 
Tygeln 2 och att förorenat berggrundvatten läckt ut till 
länshållningsvatten under grundläggningen via något mindre 
spricksystem. I norra Tygeln 2 på gränsen mot Tygeln 1 har mängden CAH 
som PCE-ekvivalenter minskat något från 2016 då det fanns 44 µg/l till 
2021 då halten var 12 µg/l (Rör 15E17GW respektive 21E201u) vilket 
indikerar att spridningen mot Tygeln 1 har minskat efter grundläggningen 
av nuvarande byggnader inom Tygeln 2. 

Plym B i det undre grundvattenmagasinet. Plym B är måttligt stor och 
sträcker sig från Lilla Frösunda park och mot väster och Stigbygeln 5. Plym 
B bedöms inte riktigt nå Tygeln 1 och 3 men ligger nära och kan spridas till 
fastigheterna i framtiden om plymen expanderar. Ursprunglig klorerad 
alifat bedöms vara TCE som långsamt bryts ned till cDCE längs plymen. 
Däremot verkar nedbrytningen till VC vara begränsad eller inte 
förekomma.  

Den totala halten TCE-ekvivalenter är låg för en plym och underskrider 10 
µg/l dvs. grundvattnet är drickbart. De låga halterna visar att källan 
sannolikt består av adsorberad TCE eller mycket små mängder NAPL av 
TCE. Primär föroreningskälla för föroreningen inom Plym B dvs. 
förorenande verksamhet kan ha varit den tidigare mekaniska verkstaden 
som fanns innan nuvarande byggnad inom Stigbygeln 6 (ligger norr om 
Stigbygeln 5).  

Plym C i det undre grundvattenmagasinet. Plym C är en liten plym som 
sträcker sig från Stigbygeln 2 mot nordväst och Stigbygeln 3. Plym C kan i 
framtiden nå fram till östra Tygeln 1 om plymen är expanderande. 
Ursprungsämnet har sannolikt varit TCE och det förekommer ingen synbar 
nedbrytning av föroreningen. Källan TCE är sannolikt mycket liten och 
finns adsorberad i jorden under Stigbygeln 2.  

Plym D i det undre grundvattenmagasinet. Plym D är en liten plym i 
södra Tömmen 1, sydost om Tygeln 1. Halten PCE-ekvivalenter är måttlig 
vid provtagningen 2021 men var vid provtagning 2013 hög för en plym. 
Plym D bedöms inte kunna spridas mot Tygeln 1 även om den skulle 
expandera. 

Halterna PCE-ekvivalenter i Plym D visar att det inte finns någon nära 
liggande källzon med NAPL av PCE. Källan kan vara adsorberad förorening 
eller försumbar mängd NAPL som kan ha spridits via avloppsledningar 
från hantverkshuset inom Tömmen 1 där det funnits många verksamheter 
som kan ha använt PCE och TCE för avfettning och rengöring. I östra och 
södra bottenplan finns det och har det funnits en mekanisk verkstad som 
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där föroreningar kan ha läckt genom betonggolv genom sprickor och 
genomföringar. Vi bedömer dock att spridning från avloppsledningar är 
mer sannolik eftersom det saknas klorerade alifater invid den mekaniska 
verkstaden. Källan till CAH-föroreningen inom Tömmen 1 kan också ha sitt 
ursprung längre uppströms och spridits till fastigheten via 
berggrundvatten. 

6.3 Representativa halter i det undre grundvattenmagasinet 
inom Tygeln 1 

Inom Tygeln 1 finns klorerade alifater som PCE, TCE och cDCE i en 
spridningsplym från söder och Tygeln 2. Halterna varierar PCE ≈ 10 µg/l,  
TCE 2–5 µg/l och cDCE ≈ 1 µg/l. Vid en provpumpning 2015 vid gränsen 
mellan Tygeln 1 och 3 påträffades dock något högre halter som kan haft sitt 
ursprung längre uppströms i plymen. Eftersom representativa halter för 
bedömning av hälsorisker ska vara en försiktig skattning av 
föroreningssituationen används de högre halterna för provpumpningen 
enligt följande: 

– PCE – tetrakloreten = 30 µg/l  
– TCE – trikloreten = 10 µg/l 
– cDCE – cis-1,2-dikloreten = 10 µg/l. 
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7 Hälsoriskbedömning 
Hälsoriskbedömningen motsvarar tidigare riskbedömning från den reviderade 

miljöteknisk markundersökning (Hedenvind Projekt, 2021a). 

Nuvarande och framtida markanvändning inom Tygeln 1 och Tygeln 3 
antas motsvara Naturvårdsverkets modell för mindre känslig 
markanvändning – MKM, vad gäller exponeringsmodell. MKM bedöms 
vara en försiktig modell för nuvarande och kommande markanvändning 
och bedöms snarare överskatta än underskatta hälsorisker. Följande skiljer 
från generella modellen för MKM: 

Andra 

exponeringstider 

Människors exponeringstid för föroreningar är kortare än i 
Naturvårdsverkets modell för MKM för flera exponeringsvägar 
eftersom området är och kommer att vara hårdgjort eller bebyggt. 
Exponeringstillfällena för intag av damm, direkt intag av jord och 
upptag via huden kommer att vara färre än 200 dagar/år som 
antas för MKM. Exponeringstiden för intag av ånga inomhus 
kommer dock att motsvara MKM vilket är den viktigaste 
exponeringsvägen för flyktiga ämnen 

Markmiljön Markmiljön inom området har låg känslighet eftersom marken är 
överbyggd eller hårdgjord och jordarter närmast markytan 
utgöras av konstruktionsjordarter där ekologiska markprocesser 
redan från början är begränsade. I MKM stöds ekologiska 
funktioner som krävs för odling av prydnadsväxter, gräs och 
liknande växter. Djur kan också vistas tillfälligt inom området.  

Skyddat 

grundvatten 

Skyddat grundvatten som naturresurs som till exempel en 
grundvattenförekomst antas finnas 200 m nedströms det 
förorenade området i MKM. För Tygeln 1 och 3 finns 
Stockholmsåsen över 1 km nedströms. Tidsaspekten innan 
grundvattnet når åsen är också i storleksordningen 1000-tals år. 
Dessutom beaktas varken fastläggning eller 
nedbrytningsprocesser för spridning i modellen vilket överskattar 
riskerna. 

7.1 Riktvärden för hälsorisker 

Klorerade alifater som tetrakloreten (PCE), trikloreten (TCE) och isomerer 
av dikloreten (DCE) sprids med det undre grundvattenmagasinet i en plym 
in till framför allt Tygeln 1 och sydligaste Tygeln 3. Ämnena är relativt 
flyktiga och kan frigöras från vatten till markens porgas som sedan kan 
spridas i marken och vidare in i framtida byggnader. Människor kan där 
exponeras via inandning av den förorenade inomhusluften.  

Det finns inga riktvärden för grundvatten som beaktar spridning till 
inomhusluft. Däremot kan halterna i inomhusluften skattas från halterna i 
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grundvattnet med samma spridningsmodell som Naturvårdsverket 
använder för jordriktvärden. De beräknade halterna kan sedan jämföras 
mot toxikologiska referensvärden (TRV) för en försiktig bedömning av 
långsiktiga hälsorisker via inandning av inomhusluft.  

TRV kan baseras på toxikologiska referenskoncentrationer, RfC, för icke-
cancerogena ämnen och RISKinh för cancerogena ämnen. RfC motsvarar 
den maximala koncentrationen av ett ämne med tröskeleffekt som en 
människa kontinuerligt kan utsättas för utan att negativa effekter uppstår. 

RISKinh baseras på det cancerogena ämnets enhetsrisk (µg/m³) och 
motsvarar risk per enhetskoncentration (i luft) av ett cancerframkallande 
ämne som en människa exponeras för kontinuerligt under en livstid. I 
Sverige är ett extra cancerfall per 100 000 invånare en acceptabel nivå som 
för enhetsrisken och beräkningen av RISKinh. TRV för klorerade alifater 
antas enligt följande: 

• DCE – dikloreten antas RfC vara 0,060 mg/m3 (RIVM, 2009) 
• TCE – trikloreten antas RISKinh vara 0,023 mg/m3 (WHO, 2010) 
• PCE – tetrakloreten antas RfC vara 0,2 mg/m3 (WHO, 2010). 

Antaganden som gjorts är att det förorenade vattnet finns invid ett 
dränerande lager under framtida byggnad och att de klorerade alifaterna 
frigörs till luft i ett dränerande lager. All förorening som frigörs till 
dräneringslagret kommer sedan kunna spridas till nedersta källarplanet 
via sprickor och otätheter vid till exempel genomföringar. Nedersta 
källarplanet kommer att vara garageplan. Inläckaget genom sprickor och 
otätheter i bottenplattan antas motsvara vad som antas för radon utan 
någon radonsäker eller radonskyddad konstruktion. Storlek, volym och 
ventilation antas motsvara vad som är normalt för ett garage. 

För att skatta halterna i inomhusluft från halter i grundvattnet används 
Naturvårdsverkets spridningsmodell som används för beräkning av 
jordriktvärden där exponering via inandning av inomhusluft ingår. De 
klorerade alifaterna i grundvattnet antas finnas invid det dränerande 
skiktet. Inläckaget genom bottenplattan är 2,4 m³/dygn (vilket motsvarar 
radon). Luftomsättningen är 32 ggr/dygn (motsvarar vanlig omsättning i 
garage och mindre än 12 ggr/dygn som antas i NV:s modell för ett mindre 
rum i bostad). Arean under garaget är 400 m² och höjden antas vara 2,5 m 
vilket ger en luftvolym på 1 000 m³. Totalt ger det en ungefärlig 
utspädning på cirka 14 000 ggr från dräneringsgas till inomhusluft.  

Beräknad halt i gas i dräneringslagret beräknas med hjälp av Henrys lag 
enligt modell som används för Naturvårdsverkets generella riktvärden i 
jord.  
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Modellen är försiktig av flera orsaker. A) Metoden antar att människor 
andas in luften under en hel dag under hela sitt liv medan människor bara 
kommer exponeras under del av dagen och under sin yrkesverksamma tid. 
I framtida byggnader kommer därför exponeringen att vara 20 % av en 
livstidsexponering det vill säga bedömningen i den här riskbedömningen 
är mycket försiktig. B) Metoden förutsätter att förorenat grundvatten från 
undre magasinet kommer att läcka upp genom lerlagren och finnas under 
framtida byggnader vilket är långt ifrån säkert men kan inte helt uteslutas. 
C) Ingen hänsyn tas till radonskyddad eller radonsäker konstruktion vilket 
minskar inläckage av gas. D) Grundläggningen kan komma att göras 
vattentät dvs. med en tätare betong och krav på färre sprickor och tätare 
genomföringar.   

7.2 Hälsorisker 

Halter klorerade alifater inom Tygeln 1 som kan uppkomma i 
inomhusluften i garage utifrån de representativa halterna i grundvattnet i 
det under magasinet jämförs mot toxikologiska referensvärden nedan: 

 

Samtliga representativa halter underskrider de toxikologiska 
referensvärdena varför de klorerade alifaterna i grundvattnet bedöms 
utgöra en låg och acceptabel hälsorisk för framtida byggnader. 

Det finns en stor marginal för högre halter i grundvattnet eftersom 
beräknad halt underskrider de toxikologiska referensvärdena med flera 
tiopotenser. 

7.3 Spridningsrisker till naturresurser 

Klorerade alifater har påträffats i grundvattnet i det undre magasinet inom 
både Lilla Frösunda park och Tygeln 1 och södra Tygeln 3. Grundvattnet är 
ett spridningsmedium där halterna visar att föroreningarna finns i löst fas. 
Någon fri fas av klorerade alifater, dvs. föroreningskällor (källtermer), har 
provtagningarna inom undersökta områden eller i deras direkta närhet 
inte visat.  

Risken för spridning av de klorerade alifaternas till grundvatten och 
ytvattenförekomster i ett långt tidsperspektiv går inte att bedöma utifrån 
några riktvärden i jord eftersom källtermen inte är känd till dess storlek 
och utbredning. Klorerade alifater inom Tygeln 1 och Lilla Frösunda park 
finns i plymer med låga halter (små mängder) på ett stort avstånd, cirka 1,5 

mg/m3 

Representativ halt 
i grundvatten 

Beräknad halt 
dräneringslager 

Beräknad halt 
inomhus TRV 

DCE – dikloreten 10 µg/l 3,5 mg/m3 0,00025 mg/m3 0,060 mg/m3 

TCE – trikloreten 10 µg/l 2,9 mg/m3 0,00020 mg/m3 0,023 mg/m3 

PCE – tetrakloreten 30 µg/l 28 mg/m3 0,00190 mg/m3 0,2 mg/m3 

Hed,envind11 proj,ekt 



Hälsoriskbedömning 

42 (45) 

km, från skyddsvärt grundvatten och ytvatten. Vi bedömer att plymerna 
inte kan påverka dessa naturresurser inom ett rimligt tidsperspektiv.   

Sammantaget bedömer vi att klorerade alifater i det undre 
grundvattenmagasinet utgöra en låg och acceptabel spridningsrisk till 
naturresurser inom överskådlig tid. 
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8 Slutsatser 
Provtagningarna från 2015 fram till 2021 visar att grundvattnet i det undre 
magasinet inom Tygeln 1 och 3 är påverkat av klorerade alifater som 
tetrakloreten och dess nedbrytningsprodukter som trikloreten och cis-1,2-
dikloreten. Spridningen sker i en plym i grundvattnets strömningsriktning 
från söder och Tygeln 2 mot norr och in under Tygeln 1 och fram till södra 
Tygeln 3. Totala halten klorerade alifater (PCE-ekvivalenter) i plymen har 
under senare år varit 10–15 µg/l vilket är en måttlig halt i en 
föroreningsplym och i nivå med drickbara halter.  

Föroreningskällan till plymen inom Tygeln 1 och 3 finns uppströms 
fastigheterna och kan finnas inom Tygeln 2 där den i så fall utgör en liten 
källa i berg som inte består av några större mängder tetrakloretenvätska. 
Källan kan också finnas ytterligare uppströms Tygeln 2 och i så fall spridas 
via berggrundvatten mot fastigheten.  

Uppströms mot nordost och öster i det undre grundvattenmagasinet finns 
två små plymer med trikloreten som sträcker sig mot främst Tygeln 1 i 
grundvattnets strömningsriktning. Totala halterna klorerade alifater är 
låga <10 µg/l (TCE-ekvivalenter) och kan inte påverka grundvattnet inom 
Tygeln 1 om dessa små plymer skulle vara i en expanderade mot fastighet. 
Källorna till dessa plymer är sannolikt små mängder trikloreten 
adsorberad i jord.  

Halterna tetrakloreten, trikloreten och cis-1,2-dikloreten i nuvarande och 
framtida grundvatten under Tygeln 1 och delvis Tygeln 3 utgör en låg och 
acceptabel hälsorisk utifrån att kontor med garage i källarplan kommer att 
byggas. 

Tetrakloreten och nedbrytningsprodukter finns också i ett par små plymer 
i det begränsade övre grundvattenmagasinet. Halterna klorerade alifater är 
låga <10 µg/l (PCE-ekvivalenter). Källarna till plymerna utgör mycket små 
på jord adsorberade mängder PCE. 
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9 Rekommendationer 
Hedenvind Projekt rekommenderar att grundvattnet inom Tygeln 1 och 3 
och dess omedelbara närhet kontrolleras i ett par provtagningsomgångar 
för att säkerställa påträffade haltnivåer. Provtagningen har också till syfte 
att förbereda för eventuell rening av länshållningsvatten vid framtida 
grundläggning.  

Provtagning och analys av klorerade alifater i luft i källarplan i färdig 
byggnad inom Tygeln 1 bör utföras vid ett par tillfällen för att verifiera låga 
och acceptabla halter. 

 

Stockholm den 10 mars 2022 

 

 

 

Arnulf Hedenvind 
Hedenvind Projekt AB 
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Generell användning av klorerade 

alifater som tetra- och trikloreten 

Tetra- och trikloreten är vanliga ämnen 
Klorerade alifater är en grupp ämnen som använts inom många olika 

verksamhetsområden. Tetrakloreten (PCE) och trikloreten (TCE) är vätskor som 

haft stor och bred användning inom industrier och verkstäder. 

PCE – tetrakloreten 
PCE är en färglös vätska som används som tvättvätska i kemtvättar. Den har 

även använts inom verkstadsindustrin som rengöringsmedel och 

avfettningsmedel. Inom den kemiska industrin har PCE använts som 

mellanprodukt i syntes av andra kemikalier. Inom tryckerier har PCE använts för 

rengöring av tryckplåtar och andra delar av verksamheten. PCE har även 

använts som lösningsmedel inom läderbehandling, vid tillverkning av färg, lim, 

tätningsmedel och pappersbeläggning. Inom läkemedelsindustrin har PCE 

använts om extraktionsmedel. PCE har använts om avmaskningsmedel inom 

veterinärmedicin.  

PCE har också ingått i produkter som isolervätska och kylgas i värmeväxlare, 

elektriska transformatorer. PCE har använts i färgborttagningsmedel, 

rengöringsmedel för textiler, bilvårdsprodukter, i aerosolgas i sprayburkar, 

korrigeringsvätskor för skrivmaskiner med mera. I färg och lim kan PCE ingå 

som spädningsmedel. I bekämpningsmedel har PCE använts som bärarlösning. 

TCE – trikloreten 
TCE har samma användningsområden som PCE. Den huvudsakliga 

användningen av TCE är inom verkstadsindustrin som avfettning, rengöring och 

i elektrolytiska bad vid förnickling, förtenning och liknanden. TCE användes 

också en kort period i kemtvättar innan PCE började användas. TCE har använts 

som lösningsmedel inom gummiindustrin, även vid vulkning. Inom 

livsmedelsindustrin har TCE använts som extraktionsmedel av fett från fisk och 

kött men även för vegetabiliska oljor, kryddor samt vid koffeinfrigörning av 

kaffe.  

DCE – dikloreten och VC – vinylklorid 
Olika isomerer av DCE och VC är ofta en produkt av nedbrytning av PCE och TCE 

i marken men både DCE och VC har använts inom olika verksamheter. DCE har 

använts motsvarande PCE och TCE men är mycket mindre använd eftersom det 

är en mycket flyktigare vätska. DCE har använts som lösningsmedel i parfym. 

VC är en gas under normala temperaturer och tryck och har därför använts inom 

få verksamheter. Nästan all VC som produceras används inom plastindustrin 
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och tillverkning av PVC och dess sampolymerer. VC har dock funnits som 

drivgas i sprayburkar. 

PCE används medan TCE inte längre får användas 
PCE används fortsatt inom kemtvättar medan TCE är förbjudet att använda 

yrkesmässigt sedan 1996. Det förekommer dock yrkesmässiga dispenser för TCE. 

TCE får inte användas i konsumentprodukter inom EU. VC används för 

tillverkning av PVC. 

Mängder varierar mycket mellan olika 

verksamheter 
Mängden PCE och TCE som har använts inom olika verksamheter varierar 

mycket. Inom avfettningsanläggningar och elektrolytiska anläggningar i större 

verkstadsindustrier och större kemtvättar kan flera kubikmeter av vätskorna 

användas per år. I andra verksamheterna kan vätskorna ha använts i begränsad 

omfattning på någon eller några liter per år till exempel vid handhållen 

avfettning och rengöring. I produkter där PCE och TCE använts som lösnings- 

och spädningsvätska som lim, färg, sprayburkar och liknanden är mängderna 

ännu mindre. Dessutom förångas de efter användning men kan ge utslag i till 

exempel inomhusluft efter limning och målning.  
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Tygeln 1 och Tygeln 3, Solna stad

Analyssammanställning 2015–2021
klorerade alifater

Fastighet Tygeln 3 Tygeln 3 Tygeln 3 Tygeln 3 Tygeln 1 Tygeln 1 Tygeln 2 Tygeln 2 Tygeln 2 Tygeln 2 Stigbyg.5 Stigbyg.5 Stigbyg.5 Stigbyg.3 Stigbyg.3 Stigbyg.3 Stigbyg.3 Stigbyg.2

Magasin Övre Undre Undre Undre Undre Undre Undre Undre Undre Undre Undre Övre Undre Övre Undre Övre Undre Undre

Ämne Enhet 19H04Ö:1 19H04U:2 14W019u14W018br:3 19H09U:4 17E01GV:5 13W1G 15E17GW 21E201u 21E202u 21E301:L1 21E302ö:L1 21E302u:L1 21E305ö:L1 21E305u:L1 21E306ö:L1 21E306u:L1 21E309u:L1 

Provtagnignsdag 11 april -19 11 april -19 22 maj -15 11 april -19 11 april -19 11 april -19 21 april -16 21 april -16 10 juni -21 10 juni -21 30 april -21 30 april -21 30 april -21 30 april -21 30 april -21 30 april -21 30 april -21 30 april -21

diklormetan µg/l <2,0 <2,0 <2 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

1,1–dikloretan µg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <1,0 <1,0 <1,0 <0,20 <1,0 <0,20 <1,0 <0,20 <1,0 <1,0

1,2–dikloretan µg/l <1,00 <0,50 <0,5 <0,50 <0,50 <1,00 <0,50 <0,50 <1,0 <1,0 <1,0 <0,20 <1,0 <0,20 <1,0 <0,20 <1,0 <1,0

1,2–diklorpropan µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,20 <1,0 <0,20 <1,0 <0,20 <1,0 <1,0

triklormetan (kloroform) µg/l 100 <0,30 <0,30 <0,3 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30

tetraklormetan (koltetraklorid) µg/l <0,10 <0,10 <0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

1,1,1–trikloretan µg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

1,1,2–trikloretan µg/l <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,50 <0,50 <0,50 <0,20 <0,50 <0,20 <0,50 <0,20 <0,50 <0,50

hexakloretan µg/l <0,010 <0,010

cis–1,2–dikloreten µg/l 0,22 <0,10 <0,10 0,9 0,17 <0,10 14,1 2,2 6,6 1,8 <0,20 <1,0 0,42 <1,0 <0,20 <1,0 <1,0

trans–1,2–dikloreten µg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,13 <1,0 <1,0 <1,0 <0,20 <1,0 <0,20 <1,0 <0,20 <1,0 <1,0

s:a 1,2-dikloreten µg/l 0,22 <0,10 <0,10 0,9 0,17 <0,10 14,2 2,2 6,6 1,8 <0,20 <1,0 0,42 <1,0 <0,20 <1,0 <1,0

trikloreten µg/l <0,10 <0,10 4,77 <0,10 2,18 <0,10 <0,10 8,73 2,4 1,4 2,3 <0,20 0,11 0,7 <0,10 <0,20 1 0,66

tetrakloreten µg/l <0,20 <0,20 8,96 <0,20 10,3 <0,20 <0,20 3,78 4,8 1,3 <0,20 <0,20 <0,20 0,39 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

s:a Tri+tetrakloreten µg/l 10 <0,20 <0,20 13,73 <0,20 12,5 <0,20 <0,20 12,5 7,2 2,7 2,3 <0,20 0,11 1,09 <0,20 <0,20 1 0,66

vinylklorid µg/l <1,00 <1,0 <1,0 <1,0 <1,00 <1,0 2 <1,0 <1,0 <1,0 <0,50 <1,0 <0,50 <1,0 <0,50 <1,0 <1,0

1,1–dikloreten µg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,12 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

1,1,2,2-tetrakloretan µg/l <0,20 <0,20 <0,20

Fastighet Tömmen 1 Tömmen 1Tömmen 1 Tömmen 1 Tömmen 1 Tömmen 1 Tygeln 3 Tygeln 3 Tygeln 2 Tygeln 2

Magasin Undre Undre Undre Undre Undre Undre Undre Undre Undre Pumptest Pumptest Läns.v. Läns.v.

Ämne Enhet 13GA02 13GA02:L2 13GA03 13GA03:L2 13GA04 13GA04:L2 14W086K 21E327:L1 21E332:L1 14W018br 14W018br Läns 1 Läns, flera

Provtagnignsdag 13-09-30 21-05-03 13-09-30 21-05-03 13-09-30 21-04-30 15-02-10 21-04-29 21-04-29 15-06-29 15-07-03 dec-17 jan-18

diklormetan µg/l <0,2 <2,0 <0,2 <2,0 <0,2 <2,0 <2,0 <2,0 <2 <2

1,1–dikloretan µg/l <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 <1,00 <1,00

1,2–dikloretan µg/l <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 <1,00 <1,00 <0,5 <0,5

1,2–diklorpropan µg/l <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 <1,00 <1,00

triklormetan (kloroform) µg/l 100 <0,2 <0,30 <0,2 <0,30 <0,2 <0,30 <0,30 <0,30 <0,3 <0,3

tetraklormetan (koltetraklorid) µg/l <0,2 <0,20 <0,2 <0,20 <0,2 <0,20 <0,20 <0,20 <0,1 <0,1

1,1,1–trikloretan µg/l <0,2 <0,20 <0,2 <0,20 <0,2 <0,20 <0,20 <0,20

1,1,2–trikloretan µg/l <0,2 <0,50 <0,2 <0,50 <0,2 <0,50 <0,50 <0,50

hexakloretan µg/l

cis–1,2–dikloreten µg/l <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 8,3 14 <1,00 <1,00 20,3

trans–1,2–dikloreten µg/l <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 <1,00 <1,00

s:a 1,2-dikloreten µg/l <0,2 <1,0 <0,2 <1,0 8,3 14 0,9 20,3

trikloreten µg/l <0,2 <0,10 <0,2 <0,10 37 0,47 2,8 0,17 <0,10 9,22 11,7 36,4 22–33
tetrakloreten µg/l <0,2 <0,20 <0,2 <0,20 48 0,27 <0,1 <0,20 <0,20 23 29 53,5 45–82
s:a Tri+tetrakloreten µg/l 10 <0,2 <0,20 <0,2 <0,20 85 0,74 2,8 0,17 <0,20 32,2 40,7 89,9 67–115
vinylklorid µg/l <1,0 <1,0 <1,0 0,4 <1,00 <1,00 <1,0 <1,0

1,1–dikloreten µg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

1,1,2,2-tetrakloretan µg/l <0,2 <0,2 <0,2
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 Tygeln 3 - Behålla södra huset  
  
 2022-05-19 s 1 (2) 

Structor Vatten & Miljö Uppsala AB har på uppdrag av Fabege AB studerat vilken eventuell 

påverkan på den planerade dagvattenhanteringen inom detaljplanen för Tygeln 1 och 3 (Dp 

T1/T3) som kan uppstå till följd av förslaget att behålla det södra huset inom Tygeln 3. 

Förslaget innebär att huset, som tidigare utgjort en del av Dp T1/T3, i stället kommer att 

behålla sin befintliga detaljplan och därmed inte ingår i den kommande Dp T1/T3. Eventuellt 

kommer en ny entrébyggnad att uppföras inom ramen för befintlig byggrätt. Huset som berörs 

visas i Figur 1.  

 

Figur 1. Södra huset inom Tygeln 3, som enligt förslaget ska behållas, markerat med röd linje. Urklipp från Archus - ”Tygeln 
3 – Utredning behålla befintligt hus”. 

I dagvattenutredningen för Dp T1/T3 (Golder Associates AB, 2021-09-22) föreslås att 

dagvatten från taken på den nya byggnaden, som då skulle ersätta aktuellt hus, hanteras med 

gröna tak. Det föreslagna gröna taket syftade enbart till att hantera dagvatten från själva 

takytan och inte övrigt dagvatten i Dp T1/T3. Aktuellt förslag innebär att byggnaden behålls 

och att den befintliga detaljplanen kommer fortsätta gälla för byggnaden. Detta innebär i sin 

tur att byggnadens dagvattenhantering inte ingår som en del av dagvattenhanteringen för Dp 

T1/T3. 

Inom den befintliga detaljplanen, det vill säga den byggnad som ska behållas, kommer 

markanvändningen vara densamma som idag och dagvattenhanteringen ske på samma sätt 

som idag. Därmed påverkas inte belastningen avseende dagvattenflöden eller föroreningar för 

den befintliga detaljplanen, utan de förblir desamma som idag. 

Den planerade byggnaden skulle enligt dagvattenutredningen för Dp T1/T3 inte heller ha 

någon funktion eller påverkan på dagvattenhanteringen för andra ytor eller föreslagna 

anläggningar inom Dp T1/T3. Samtliga anläggningar för dagvattenhantering inom Dp T1/T3 

som föreslagits i dagvattenutredningen kommer därmed kunna uppföras och ha samma 
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funktion även om det berörda huset behålls. Samtliga ytor inom Dp T1/T3 kommer därför 

även fortsättningsvis att kunna hanteras och renas i enlighet med vad som föreslås i 

dagvattenutredningen. Detta innebär att dagvattenhanteringen inom Dp T1/T3 utförs i 

enlighet med Solna stads dagvattenstrategi och att recipientens möjlighet att uppnå MKN inte 

påverkas negativt av detaljplanen, utan snarare förbättras i och med införandet av förslagna 

dagvattenanläggningar som innebär att dagvatten från alla ytor inom detaljplaneområdet 

genomgår rening innan det avleds vidare till recipienten. 

Strax sydöst om byggnaden, i korsningen mellan Gårdsvägen och den gränd som löper direkt 

söder om byggnaden, finns en lågpunkt som enligt skyfallsmodelleringar riskerar att 

översvämmas vid händelse av skyfall. Enligt den skyfallsutredning som utförts av Ramboll 

gällande Gårdsvägen och dess avrinningsområde kommer vattennivån i lågpunkten att som 

högst nå +4,36 vid ett klimatkompenserat 100-årsregn. Nivå för +FG i befintlig byggnad är 

+4,52, och det föreligger således inte heller någon risk för översvämningsskador på 

byggnaden för en sådan regnhändelse. 

Sammanfattningsvis kan således följande konstateras: 

• Den byggnad inom Tygeln 3 som ska behållas behåller sin befintliga detaljplan. 

• Dagvatten från takytorna på den byggnad som behålls kommer avledas och hanteras i 

befintligt dagvattensystem. Detta innebär ingen påverkan på MKN eftersom både 

markanvändning och dagvattenbildning kommer vara desamma som idag. 

• Dagvattenhanteringen inom detaljplanen för Tygeln 1 och 3 utförs i enlighet med 

dagvattenutredningen och uppfyller därmed också Solna stads dagvattenstrategi och 

riktlinjer för dagvattenhantering. Samtliga ytor inom detaljplanen kommer kunna 

hanteras enligt förslagen. Att den byggnad som bevaras lyfts ut ur detaljplanen 

påverkar inte dagvattenhanteringen för några andra ytor. 

• Genomförandet av detaljplanen för Tygeln 1 och 3 kommer inte försvåra recipientens 

möjligheter att uppnå MKN. Eftersom dagvattenhanteringen utformas i enlighet med 

kommunens riktlinjer, där dagvatten från samtliga ytor inom detaljplaneområdet 

genomgår rening, kommer möjligheterna att uppnå MKN snarare förbättras genom 

detaljplanens genomförande. 

• Den byggnad som behålls bedöms inte riskera att ta skada vid skyfall, då den har nivå 

för +FG som ligger högre än den modellerade högsta vattennivån i lågpunkten längs 

Gårdsvägen. 
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Postadress:Box 22067
104 22 Stockholm

Telefon: 010-223 10 00 E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/stockholm

Skanska Fastigheter Stockholm AB

magnus.christiansen@skanska.se

Elektronisk delgivning

Ombyggnad av dagvattendamm i Lilla Frösunda 
park, fastigheten Järva 4:11, Solna kommun

Beslut
Länsstyrelsen förelägger Skanska Fastigheter Stockholm AB (org.nr. 

556046-6582) att vidta nedanstående försiktighetsmått i samband med 

att dagvattendammen i Lilla Frösunda park på fastigheten Järva 4:11, 

Solna kommun, byggs om för funktion som skyfallsmagasin:

1. Ombyggnaden ska utföras huvudsakligen i enlighet med de 

etapper (1 – 3) som beskrivs i avsnitt 2.2.1. i bilaga 1.

2. Utförandet av ombyggnaden ska säkerställa att citronfläckad 

kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis) kan fortleva i/vid 

dammen under hela arbetet.

3. En uppföljning av den nya dammiljöns funktion för citronfläckad 

kärrtrollslända, inklusive förekomst av arten, ska ske mellan sex 

månader och ett år efter att det nu anmälda arbetet färdigställts. 

Resultatet ska delges Länsstyrelsen (stockholm@lansstyrelsen.se) 

med hänvisning till ärende 525-69050-2021. 

Föreläggandet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken 

(1998:808).

Beskrivning av ärendet
Skanska Fastigheter Stockholm AB har, genom Golder Associates 

AB, anmält åtgärder i samband med en detaljplan som tas fram på 

fastigheten Järva 4:11, i Solna kommun, för samråd enligt 12 kap. 6 § 

miljöbalken. 

Planen omfattar att dagvattendammen i Lilla Frösunda park (se figur 

1) byggs om för funktion som skyfallsmagasin, vilket ska minska 

risken för översvämning vid extrema skyfall. Ombyggnaden föreslås 

utföras med anpassningar till citronfläckad kärrtrollslända som 

förekommer i/vid dammen, se bilaga 1. Syftet med samrådet är att 

säkerställa att ombyggnaden ska vara förenlig med bestämmelserna i 

artskyddsförordningen (2007:845) avseende citronfläckad 

kärrtrollslända och mistel, som också förekommer i området.

Beslut

Datum
2022-01-24

Ärendebeteckning 
525-69050-2021

8 Länsstyrelsen 'fJ Stockholm 

mailto:magnus.christiansen@skanska.se
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2021 gjordes en artutredning med inventering av groddjur, kärlväxter 

samt trollsländor inom det aktuella utredningsområdet. Citronfläckad 

kärrtrollslända påträffades då friflygande över dammens vattenyta, 

samt rastande på blad av bredkaveldun i dammens strandzon.

Samrådsunderlaget, se avsnitt 2.2.1 i bilaga 1, redovisar förslag om 

hur dammen ska byggas om samtidigt som kontinuerlig ekologisk 

funktion i området upprätthålls för citronfläckad kärrtrollslända. Detta 

ska tillgodose att förbud enligt 4 § artskyddsförordningen inte utlöses. 

Arbetet planeras utföras i tre faser som ska säkerställa att dammen 

med strandvegetation och trollsländan hela tiden finns kvar under 

ombyggnaden. Dammen ska även efter ombyggnaden erbjuda goda 

förutsättningar för trollsländan att fortleva i området.

Under en kompletterande utredning av träd i området påträffades även 

mistel i en poppel, som bedömdes utgöra det enda värdträdet för arten 

i utredningsområdet. För att tillgodose artskyddet i 8 § artskydds-

förordningen avses poppeln med misteln planteras om till ett område 

inom parken som ligger utanför det område som påverkas av 

exploatering (se bilaga 1, avsnitt 2.2.2).

Tillämpliga bestämmelser
Verksamheter och åtgärder, som inte omfattas av tillstånds- eller 

anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, och som kan 

C Utredningsområde 
0 20 40 60 80 700 

O Lantmäteriet, Geodata~amver1<:an ' N 
Meters 

C] Dagvattendamm '''P 
Figur 1: Undersökningsområde med tillhörande dagvattendamm i Lilla Frösunda park. Ortofoto erhållet utav ESRI. 
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komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälas för samråd till 

Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Alla i Sverige vilt levande fåglar samt ytterligare ett antal djur- och 

växtarter är fridlysta enligt 8 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken och 

artskyddsförordningen.

Enligt 4 § artskyddsförordningen är det för bl.a. citronfläckad 

kärrtrollslända förbjudet att

1. avsiktligt fånga eller döda djur,

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, 

uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller 

viloplatser. 

Förbudet gäller alla djurens levnadsstadier.

Enligt 8 § artskyddsförordningen är det för bl.a. mistel förbjudet att

1. plocka eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, 

och

2. ta bort eller skada frön eller andra växtdelar.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för miljöbalken. Tillsyns-

myndigheten får med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken meddela de 

förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna i 

miljöbalken ska följas.

Motivering till beslut
Länsstyrelsen bedömer att förbuden i artskyddsförordningen inte 

utlöses under förutsättning att åtgärderna, inklusive försiktighetsmått, 

utförs så som beskrivs i bilaga 1. Någon prövning för dispens från 

artskyddet aktualiseras därmed inte. För att säkerställa att påverkan på 

citronfläckad kärrtrollslända minimeras och att förbuden i 

artskyddsförordningen inte utlöses, förelägger Länsstyrelsen om att 

ombyggnaden ska utföras i huvudsak så som föreslås i 

samrådsunderlaget.

Åtgärderna ska utformas så att dammen även efter ombyggnaden 

erbjuder goda förutsättningar för citronfläckad kärrtrollslända att 

fortleva i området. En uppföljning av den nya dammiljöns funktion för 

trollsländan, inklusive förekomst av arten, ska göras när den nya 

dammiljön är väl etablerad.

I den artinventering som tillhör samrådsunderlaget redogörs för en 

bedömning avseende citronfläckad kärrtrollslända, att påverkan från 
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ombyggnad av dammen bör kunna ges dispens från 4 § artskydds-

förordningen. Länsstyrelsen bedömer dock att det inte visats att 

alternativa lösningar saknas för att uppnå syftet med ombyggnaden av 

dammen till skyfallsmagasin, och att dispens enligt 14 § 

artskyddsförordningen under dessa förutsättningar inte kan medges.

Länsstyrelsen bedömer att den aktuella åtgärden för mistel enligt 

rådande praxis är förenlig med fridlysningen för arten.

Upplysning
Länsstyrelsens prövning omfattar endast en bedömning av de aktuella 

åtgärdernas förenlighet med artskyddsförordningen avseende 

citronfläckad kärrtrollslända och mistel. Prövningen grundas på 

bestämmelserna i 12 kap. 6 § miljöbalken om verksamheter och åtgärder 

som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. 

Beslutet kan överklagas
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka 

tingsrätt enligt bilaga 2.

Beslutet har fattats av enhetschef Sara Sundin med miljöhandläggare 

Mattias Jansson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrifter.  

Bilagor
1. Samrådsunderlag: Samråd 12:6 vid ändring av naturmiljö, Lilla 

Frösunda park, Solna kommun. Golder/WSP 2021-12-09.

2. Hur man överklagar

Kopia till
Solna stad: kontakt@solna.se

mailto:kontakt@solna.se
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1 INLEDNING 

Skanska AB planerar att genomföra en ombyggnad av den befintliga dagvattendammen i Frösunda 
Park. Syftet med dammens och parkens ombyggnad är att förbättra områdets skyfallshantering genom 
att den centrala delen av Lilla Frösunda Park sänks vilket skapar ett skyfallsmagasin som minskar 
risken för människor vid extrema skyfall. Utbyggnaden är en del av det skyfallsprogram som ingår i 
detaljplanen för Lilla Frösunda. I samrådet för detaljplanen har Länsstyrelsen i Stockholms län i ett 
yttrande från Annsofie Edberg på Enheten för bostäder och fysisk planering daterat 2021-03-04 
framfört att det finns ett behov att utföra en riktad artskyddsutredning på fridlysta och rödlistade arter 
då det påträffats Citronfläckad kärrtrollslända i dammen enligt Artportalen. 

Golder Associates AB utförde inventeringar av groddjur, kärlväxter och trollsländor våren och 
sommaren 2021, vilket bekräftade förekomsten av den fridlysta arten citronfläckad kärrtrollslända i 
dammen. Under en kompletterande utredning av träd i området påträffades även mistel i en poppel. 

WSP, Golder Associates AB, Skanska och Landskapslaget har utarbetat ett förslag för att kunna 
utföra utbyggnaden samtidigt som kontinuerlig ekologisk funktion i dammen upprätthålls för 
citronfläckad kärrtrollslända under hela utbyggnadstiden. Bedömningen är att detta förfarande medför 
att kravet på dispens i § 4 inte utlöses. 

Anna Lundell på Länsstyrelsen i Stockholms län meddelade på telefon 2021-08-23 att 
rekommendationen var att genomföra ett 12:6 samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län där 
åtgärden som skall genomföras beskrivs, inklusive de skyddsåtgärder som planeras. 

WSP Sverige AB & Golder AB har på uppdrag av Skanska Fastigheter Stockholm AB tagit fram ett 
bedömningsunderlag som stöd för samråd enligt 12 kap. 6 § i miljöbalken i denna rapport kallad 12:6-
samråd, för två skyddade arter inom ett avgränsat område i Lilla Frösunda, Solna kommun. Syftet med 
12:6 samrådet är att Skanska antingen får ett besked om att de föreslagna åtgärderna eller andra 
åtgärder som Länsstyrelsen meddelar är tillräckliga för att undvika att utlösa dispenskravet för de två 
skyddade arterna citronfläckad kärrtrollslända och mistel, alternativt att Länsstyrelsen meddelar att 
dispens från artskyddsförordningen krävs. 

1.1 OMRÅDESBESKRIVNING 
Det berörda utredningsområdet domineras av en intensivt klippt gräsmark med en dagvattendamm i 
mitten (Figur 1). Dammen får sitt vatten via ett dike som leder till dammen. Ytan av dammen uppgår till 
130 m2, och vattnet i dammen är brunfärgat med lågt vattenstånd. Vid tidigare platsbesök finns skräp 
noterat i dammen, bl.a. plast, bildäck och en kundvagn. 

Mellan den klippta gräsmattan och dammen finns en övergångszon av våtmarksvegetation som är 
påverkad av växlande vattenstånd. Parken har flera träd och buskar. Stigar genomkorsar parken, och 
flertalet bänkar finns längs stigarna för besökare. Området närmast dammen utgörs av en gräsmatta 
och ett dike som leder dagvatten till dammen. Parken gränsar till bostadsbebyggelse och gator 
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Figur 1: Undersökningsområde med tillhörande dagvattendamm i Lilla Frösunda park. Ortofoto erhållet utav ESRI. 

1.2 ÅTGÄRD SOM SKALL UTFÖRAS 
Den nya dammen kommer att ha samma ytstorlek som den tidigare, men då dammens omformning är 
en del av att sänka den centrala delen av parken för att skapa det skyfallsmagasin i Lilla Frösunda 
park som beskrivs i Skyfallsutredningen, men en större vattenlagringskapacitet, genom att dammen 
fördjupas från dagens +7.10 till en nivå på +5.80 (Figur 2 & 3).  
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Figur 2: Utformningen av den nya dammen. Den lilafärgade första linjen inifrån visar befintlig gräns för vattenlinjen. Den 
blåfärgade andra linjen inifrån visar den nya dammens vattenlinje. Den orangefärgade tredje linjen inifrån visar gränsen för 
dagens zon av våtmarksvegetation. Den rödfärgade fjärde linjen inifrån (längst ytterst) visar gränsen för våtmarksvegetationen i 
dammen efter ombyggnaden. 
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Figur 3: Utformningen av den nya dammen med den sänkta vattennivån. 
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1.3 TIDIGARE UTREDNINGAR 
Under våren och sommaren 2021 genomförde Golder Associates AB en fördjupad artutredning av de 
tre artgrupperna groddjur, kärlväxter samt trollsländor inom utredningsområdet, med syftet att utreda 
förekomsten av juridiskt skyddade arter samt rödlistade arter inom Lilla Frösunda Park. Resultatet av 
inventeringen visade att en juridiskt skyddad art förekommer i området, citronfläckad kärrtrollslända, 
genom att två revirhävdande hannar noterades. Arten är fridlyst genom § 4 och 5 i 
artskyddsförordningen, då den är upptagen i bilaga 2 i art- och habitatdirektivet. Arten påträffades 
friflygande över vattenytan, samt rastande på blad av bredkaveldun vid den övergångszon av 
våtmarksvegetation som ligger mellan dagvattendammen och den klippta gräsmattan (Golder 2021). 

Under sommaren 2021 genomförde Skanska Fastigheter Stockholm AB även en kompletterande 
undersökning utav utredningsområdet i vilket det framkom att den juridiskt skyddad arten mistel 
förekommer inom området. Mistel är fridlyst genom § 8 i artskyddsförordningen. Artens förekomst 
inom utredningsområdet är begränsat till en poppel som utgör värdträd för arten. 

 

2 RESULTAT OCH FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

2.1 SKYDDSTATUS FÖR BERÖRDA ARTER 

2.1.1 Citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis) 
Citronfläckad kärrtrollslända har genom fridlysning av § 4 i artskyddsförordningen ett starkt skydd i 
svensk lagstiftning.   

Fridlysning enligt § 4 i artskyddsförordningen medför att det är förbjudet att:  

1) Avsiktligt fånga eller döda djur, 
2) Avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, övervintrings-, och flyttningsperioder, 
3) Avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 
4) Skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

Förbudet gäller alla levnadsstadier av djuret 

EU-domstolen har i mars 2021 i ett förhandsavgörande i de förenade målen C-473/19 samt C-474/19 
meddelat att arter skyddade i bilaga 2 i Art- och habitatdirektivet är skyddade oavsett deras nuvarande 
bevarandestatus, samt att skyddet inkluderar fortplantningsområden, övervintringsplatser samt 
viloplatser. Förtydligandet medför att dispens krävs även om arten har en gynsam bevarandestatus 
samt att skyddet gäller även om den planerade åtgärden inte försämrar artens bevarandestatus. Om 
påverkan på en individ av arten är oundviklig krävs dispens. 

2.1.2 Mistel (Viscum album) 
Mistel har genom fridlysning av § 8 i artskyddsförordningen ett relativt starkt skydd i svensk 
lagstiftning. 

Fridlysning enligt § 8 i artskyddsförordningen medför att det är förbjudet att: 

1) plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, och 
2) ta bort eller skada frön eller andra delar. 

Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel. 
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2.2 FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER 

2.2.1 Citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis) 
För att undvika att utlösa dispenskravet för citronfläckade kärrtrollslända inom utredningsområdet har 
Skanska Fastigheter Stockholm AB i samråd med Golder Associates AB, WSP samt Landskapslaget 
utarbetat ett förslag på skyddsåtgärder som bibehåller en kontinuerlig ekologisk funktion genom att 
säkerställa att dammen och strandvegetationen hela tiden finns kvar under utbyggnadsfasen, och att 
vattenytan avgränsas med spont vid sänkning av nivån i ena delen av dammen. Förslaget är uppbyggt 
i tre utbyggnadsetapper. 

Etapp 1 

Etapp 1 innebär att den befintliga dammen utökas med utgrävning mot öst och fördubblas i ytan 
jämfört med dagens storlek. Nivån på vattenytan hålls kvar vid dagens +7,10. Våtmarksväxter 
planteras runt den utökade strandkanten och det säkerställs att växter inte är kvar i den fria vattenytan 
i det området som skall avskärmas utan arten i Etapp 2. Tid ges för citronfläckad kärrtrollslända att 
etablera sig i den utökade delen av dammen. Den typ av våtmarksväxter med kraftiga blad som t.ex. 
bredkaveldun som är gynnsamma rastplatser för citronfläckad kärrtrollslända planteras vid den 
utökade strandlinjen (Figur 4). Rekommenderad tid för utförande är vinter eller tidig vår (januari-mars) 
år 1. 
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Figur 4: Utbyggnaden av dagvattendammen i etapp 1. 
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Etapp 2 

Etapp 2 är den mest kritiska fasen, och genomförs genom att 2 personer försiktigt drar ett långt insekts 
nät emellan sig från dammens ena ände till den ände som samtliga nymfer av arten skall vara i. 
Vattenytan avskärmas därefter med ett liknande nät som sätts fast i botten för att hindra nymferna för 
att gå över i den andra delen av dammen innan spontningen som avskärmar dammen hunnit 
genomföras. Eftersök genom håvning och eDNA prov görs för att säkerställa att arten finns i det 
avskärmade skyddade området där även all vegetation den behöver finns. När arten bekräftat finnas 
där tas vattnet bort väster om sponten som vid det här lagret tömts på nymfer av arten samt gynnsam 
vegetation och den nya dammen förbereds vid en sänkt nivå tillsammans med resten av 
parkanläggningens västra delar. Den nya dammen fylls sedan med vatten. Våtmarksväxter etableras 
runt om dammen och arten ges tid att etablera sig i den nya, sänkta delen av dammen (figur 5). 

Rekommenderad tid för utförande är våren år 1 (april-maj) förutsatt att arten bekräftats inom det 
område som avskärmas för den. Alternativ tid för utförande är hösten år 1, men detta medför då att 
Etapp 3 måste flyttas till hösten år 2 för att vår och sommar år 2 skall hinna passera då arten kan 
sprida sig mer. 
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Figur 5: Utbyggnaden av dammen i etapp 2. 
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Etapp 3 

Etapp 3 är den sista etappen och inleds efter att det säkerställts att arten etablerat sig i den utökade 
dammen. Sponten tas bort, så att dammens östra strandkant kan anläggas vid den slutliga nivån på + 
5,80 m. I samma skede flyttas våtmarksväxterna som tidigare omgivit den gamla dammen till den nya 
dammen i sänkt nivå. Tillförsel av dagvatten till den nya dammen anordnas likt idag i vattendrag som 
också planteras med våtmarksväxter (Figur 6). 

Rekommenderad tid för utförande är hösten år 1 förutsatt att Etapp 2 kunnat genomföras våren år 1. 
Om Etapp 2 behövts flyttas till hösten år 2, flyttas Etapp 3 till hösten år 2. 

Under den sommar som följer efter Etapp 3 genomförs eftersök av arten i den nya dammen genom 
sökning längs strandkanten av adulta individer sommartid, samt genom vattenprov av eDNA. 
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Figur 6: Utbyggnad av etapp 3. 
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Det förslag för utbyggnad i tre faser med kontroller som används säkerställer att artens damm och 
strandvegetation aldrig försvinner. Utbyggnaden sker i steg med kontroller som säkerställer att nästa 
steg inte genomförs innan arten bekräftats ha följt med i föregående steg. 

 

2.2.2 Mistel (Viscum album) 
För att undvika att utlösa dispenskravet för mistel inom utredningsområdet har Skanska Fastigheter 
Stockholm AB i samråd med Golder Associates AB tagit fram ett förslag på skyddsåtgärder för att 
minimera påverkan på arten. Förslaget innebär att poppeln med misteln planteras om till ett område 
inom parken som ligger utanför det område som påverkas av exploateringen. 
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Miljö-och 
byggnadsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 2022-06-14 
 BND/2022:93 

 
 
 

Rivningslov, rivning av enbostadshus, Kyrkvärden 5 
(BYGG.2021.634) 
 

Förslag till beslut 
Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap 34§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för 
rivning av enbostadshus i två (2) våningar med byggnadsarea om 162 kvm och bruttoarea om 
324 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan. 
 
I beslut om rivningslov ingår även skyltlov för byggskylt max 15 kvm inom egen fastighet. 
Observera att startbesked krävs. 
 
Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 

Avgift 
Avgiften för bygglovet är 7 400 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Avgiftsberäkning 
6 800 kr – Avgift för rivningslov enligt tabell 1 
   680 kr – Tillkommande avgift med 10% för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
7 480 kr – Summa avgifter (7 400 kr) 

Villkor 
Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i beslutet samt hur 
man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen. 
 
Sammanfattning 
I samband med arbeten på fastigheten sommaren 2021 uppstod sättningsskador på byggnaden. 
Dessa har i tekniska utlåtanden bedömts vara så allvarliga att byggnaden inte går att rädda. Detta 
beror delvis på att byggnaden av personsäkerhetsskäl inte går att vistas i. Alla arbeten skulle 
därför teoretiskt behöva ske från utsidan. Detta bedöms i sin tur inte genomförbart, bland annat 
därför att marken i nuläget inte kan bära tunga maskiner. Dessa skulle istället kunnat förvärra 
husets belägenhet ytterligare. 
 
Byggnaden är idag, av säkerhetsskäl, belagt med användningsförbud. 
 
Ärendet var komplett 2022-04-13. 
 
 
 
/Eget_Chef/    Björn Hellberg 
/Eget_ChefTitel/   /RedigerareTitel/ 
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Ärendet 
Fastighetsägare på Kyrkvärden 5 har inkommit med en ansökan om rivningslov för 
enbostadshus i två våningar. 
 
Bakgrunden är att fastighetsägaren hade problem med översvämning i källaren. För att 
komma tillrätta med detta avsåg man att tillföra ett dränerande marklager under huset. Sommaren 
2021 påbörjades arbetena.  
 
Huset vilade på platta på mark, på sandjord. Källargolvet, dvs plattan, bilades bort och 200-300 
mm av den underliggande jorden grävdes ut. Utrymmet hann delvis börja fyllas upp med det nya 
dränerande lagret. 
 
Då lasterna vid det här laget endast fördes ned i marken vid källarväggarna uppstod en 
allvarlig marksättning som upptäcktes 2022-07-02. Denna marksättning har sedan dess 
fortsatt bli värre. 
 
Förvaltningen har utövat tillsyn på fastigheten, ärende TILLSYN.2021.34, och ett förbud mot 
användning har utfärdats, beslut BNd 2021C:1417. 
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Kyrkvärden 5, sett från Johan Olof Wallins väg (norr) före åtgärderna 
 
Kort därefter sökte fastighetsägaren rivningslov och var angelägen om att få riva byggnaden 
med hänvisning till de säkerhetsrisker som förelåg, skulle någon olovligen bege sig in i huset 
eller vistas på tomten. 
 
Förvaltningen hade att väga dessa risker mot det faktum att fastigheten är belägen inom ett 
riksintresse för kulturmiljövården likväl som en sammanhängande kulturmiljö utpekad i stadens 
översiktsplan. Ytterligare teknisk dokumentation begärdes därför in i syfte att verifiera sökandens 
version, av bakomliggande händelseförlopp, samt att vinnlägga sig om att alla möjligheter att 
rädda huset prövas. 
 
Den efterfrågade dokumentationen har inkommit och bekräftar att det i teorin är mycket 
svårt, och i praktiken sannolikt omöjligt, att rädda huset. 
 
Ärendet var komplett 2022-04-13. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan 0404/1948 med laga kraft 1948-04-16. 
Användningsbestämmelse B - bostadsändamål. 
 
Byggnaden bedöms som särskilt värdefull/ingår i ett område med sammanhängande 
bebyggelse av särskilt värde enligt 8 kap 13§ PBL. 
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Kyrkvärden 5, fasad mot Johan Olof Wallins väg, med sättningsskador 

Motivering av beslutet 
Tekniskt underlag har inkommit till förvaltningen som bekräftar sökandens version av 
bakomliggande händelseförlopp, byggnadens dåliga skick, faran för personskada samt de 
svårigheter som ett försök att rädda huset skulle vara förbundna med. 
 
Antikvariskt utlåtande av certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL), med medverkan av 
kulturmiljöspecialist, har tagits fram på förvaltningens initiativ och konstaterar att rivning 
visserligen kommer att påverka riksintresset och omkringliggande kulturmiljö negativt, men att 
det ändå, givet att byggnaden tekniskt inte går att rädda, är rimligt att bevilja lov för rivning. 
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Från utlåtandet, om rivning av enbostadshuset på Kyrkvärden 5: 
 
Värde och konsekvens  
Genom rivning av Kyrkvärden 5 förloras en av de två byggnaderna som utgjorde den första utbyggnadsetappen i 
den moderna delen av Solna kyrkby. Raden av 1940-talsbebyggelse mellan Solnavägen och Johan Olof Wallins 
väg kortas av. Området förlorar en komponent från den epok som är tongivande i den moderna delen av Solna 
kyrkby. Byggnader från krigsåren bedöms ha särskilda dimensioner i kulturvärdet, knutna till både 
utformningsideal och materialbrist.  
 
Konsekvenserna för kulturvärden begränsas av att den relativt välbevarade Kyrkvärden 4 finns kvar. Byggnaden 
är uppförd samtidigt som Kyrkvärden 5, efter närmast identiska ritningar av samma arkitekt. Samtidigt utgår 
sammanhanget mellan de två byggnaderna men det sambandet bedöms inte vara starkt betydelsebärande.  
 
Rivningsåtgärder och bortforsling av massor innebär sannolikt negativa konsekvenser för tomtens uppvuxna 
trädgårdskaraktär och därmed för miljön som helhet.  
 
En rivning av befintlig byggnad bedöms påverka riksintresset och den kulturhistoriskt värdefulla miljön negativt. 
Konsekvenserna bedöms dock bli begränsade. Byggnaden tillhör inte den starkast värdebärande bebyggelsen i 
området och Kyrkvärden 4 representerar samma kulturhistoriska företeelser.  
 
Utlåtandet ger även en fullödig bakgrund till hela området och de närliggande fastigheterna samt 
ger en väl utvecklad och handfast vägledning till fastighetsägaren och förvaltningen om hur 
kulturvärdena kan bevakas vid utformning av en eventuellt kommande ersättningsbyggnad.  
 
I utlåtandet uttrycks tydligt att Solna Kyrkby är av trädgårdsstadskaraktär. Den uppvuxna 
trädgården på Kyrkvärden 5 hotas av rivningsarbetena likväl som av de kommande 
nybyggnadsarbeten som kan följa. Förvaltningen har i och med det antikvariska utlåtandet också 
givits vägledning i att bevaka fastighetens och områdets gröna karaktär, såväl i aktuellt som i 
kommande ärenden. 
 
Byggnaden omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan. 
 
Byggnaden anses ha sådant värde att den under andra omständigheter bör bevaras. Men med 
hänsyn till byggnadens dåliga skick, de tekniska undersökningar som gjorts samt föreliggande 
antikvariska utlåtande kan rivningslov tillstyrkas med stöd av 9 kap 34§ PBL. 
 

Föreskrifter 
Vegetation ska skyddas under rivningstiden. Antikvariskt utlåtande av certifierad sakkunnig 
kulturvärden (KUL) varnar för den risk som den uppvuxna trädgårdsmiljön utsätts för i 
samband med rivning och bortforsling av massor. För att minimera åverkan på trädgården 
ska kontrollpunkt om skydd av växtligheten inkluderas i kontrollplanen. Av samma skäl ingår 
inte bodetablering i lovet. Eventuell bodetablering kommer att behöva söka separat lov. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta inkom 2021-11-04 
• Plan-, fasad, sektionsritningar inkom 2021-11-04 
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Bilagor till beslutet 

• Förundersökning från sakkunnig kulturvärden (KUL) inkom 2022-05-25 
• Tekniskt expertutlåtande sättningsskador inkom 2022-04-13 
• Tekniskt expertutlåtande grundläggning/geoteknik inkom 2022-04-13 
• Följebrev/ översiktlig beskrivning av ärendet inkom 2022-04-13 

Övriga handlingar som ligger till grund för beslutet 

• Ansökan inkom 2022-11-04 
• Arearedovisning inkom 2022-04-13 

Upplysningar om startbesked 
Detta ärende kräver separat startbesked enligt 9 kap 40§ och 10 kap PBL. 
Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd. I samband med tekniskt samråd prövas 
frågan om startbesked. Rivningsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 
ett startbesked.  
 

Upplysningar 

• Bygglovet beräknas vinna laga kraft inom fem veckor från publicering på Post- och Inrikes 
Tidningar, observera detta gäller ej om beslutet blir överklagat 

• Beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas, trots att startbesked har getts, 
förrän efter fyra veckor från det datum beslutet publicerats på Post- och Inrikes Tidningars 
websida 

• Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft 

• I beslut om bygglov ingår även bodetablering med högst 6 stycken bodar i max två våningar 
samt byggskylt om max 15 kvm om den utförs inom egen fastighet. Observera att startbesked 
krävs. 

• Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till byggnadsnämnden 
• Om bygglov meddelats för ospecificerade lokaler ska lov för ändrad användning sökas när 

verksamheten är bestämd 
• Tillstånd för åtgärden krävs från fastighetsägaren 
• Byggherren ansvarar för att handlingar/projektering följer nytt höjdsättningssystem RH 2000. 

Skillnad i höjdsystemet jämfört med tidigare är +0.52 
• Det åligger byggherren att själv undersöka och införskaffa eventuella tillstånd avseende 

kabel/rör/ledning av ledningsrättshållare 
• Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs i enlighet med Boverkets byggregler 
• För byggarbeten gäller Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 

2004:15 
• Tillstånd för disposition av allmän plats ska sökas hos polismyndigheten 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange vilket beslut som överklagas med datum, 
diarienummer och fastighetsbeteckning, den ändring som begärs och skälen till överklagandet. 
Underteckna och namnförtydliga. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län 
men skickas till Solna stad, Byggnadsnämnden, 171 86 Solna, alternativt mejlas till 
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byggnadsnamnden@solna.se Skrivelsen måste ha inkommit till byggnadsnämnden senast 
inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Om ni inte delgivits beslutet ska 
överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet 
kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 
 
 
 
 
Expediering, delgivning och kungörelse 
Per post 
Sökanden (samt kallelse till samråd)  
 
Delges 
Fastighetsägaren 
 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar  
Meddelande om kungörelse skickas till:  
Rågrannar 
 
För kännedom  
Miljönämnden  
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Martin Lagergren 
010-452 25 46 

2022-05-25 
 

ANTIKVARISKT UTLÅTANDE KYRKVÄRDEN 5, JOHAN OLOF 
WALLINS VÄG 3, SOLNA 

BAKGRUND 

Tyréns Sverige AB har fått i uppdrag av Solna stad, Miljö- och byggnadsförvaltningen, att göra ett 
antikvariskt utlåtande avseende rivningslov för befintlig byggnad inom fastigheten Kyrkvärden 5 i 
Solna.  
 
I samband med ombyggnation och omdränering av byggnaden på fastigheten Kyrkvärden 5, 
Johan Olof Wallins väg 3, började huset att sjunka och luta starkt. 
 
Fastighetsägaren har sedan försökt undersöka om man kan ”rädda” huset genom att lyfta det. 
Efter att ha utfört geotekniska undersökningar konstaterade man att det inte är möjligt pga. 
marken inte är stabil för att använda sig av denna metod. Därför kvarstår alternativet att riva 
huset. 
 

METODIK 

Underlag och bilder har även hämtats från Solnas kulturminnesvårdsprogram, tidigare publicerat 
på Solna stads hemsida. 
 

 
Figur 1. Översiktsbild med aktuell fastighet markerad. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
Fastigheten ingår i ett område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården, Solna (ID AB 37). 
Relevanta delar i riksintressebeskrivningen är understrukna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyrkvärden 5 ingår i ett område som är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i Solna stads 
översiktsplan, Solna kyrkby och radhusbebyggelse (ID 28) och angränsar till områdena Solna 
kyrkogård (ID 29) med Solna Kyrka (ID 63) och ligger i närheten av Stockholm norra begravningsplats 
(ID 27). I det kommunala kulturminnesvårdsprogrammet är området utpekat med ambitionsnivå A och 
med följande värdering: 
 

• Miljön kring Solna kyrka har ett självklart och omistligt kulturhistoriskt värde. Alla kyrkans 
byggnader skyddas av speciell lagstiftning. Inför avvecklingen av kyrkans 
tjänstebostadssystem har Riksantikvarieämbetet på uppdrag av civildepartementet gjort en 
utvärdering av prästgårdarna i Stockholms län. I denna har man klassificerat Solna prästgård, 
Falkenerarbostället och S:t Martins stall som byggnadsminnesvärda. 

• Också huslängorna från 1940-talet väster om kyrkan har högt kulturhistoriskt och 
arkitektoniskt värde, och miljön och husens exteriörer bör skyddas från förvanskning genom 
bestämmelser i detaljplan. 

Solna [AB 37] (Solna sn) 
 
Motivering:  
A. Sockencentrum för den stora Solna socken, som ursprungligen innefattade hela nuvarande 
Stockholms innerstad, framför allt präglat av 1100-talets rundkyrka med senare tillbyggnader och 
tillhörande bebyggelse från främst 1700-talet.  
 
B. Haga - Ulriksdals kungliga slottsmiljöer med lustslott och stora parkanläggningar med nära 
vattenkontakt, som i sin utveckling framför allt speglar stormaktstiden, den gustavianska epoken 
och 1800-talets första hälft. Miljöerna har ett nära samband med ett större område dominerat av 
kungarna och staten.  
 
C. Norra begravningsplatsen, invigd 1827, som i planering och anläggningar visar begravnings-
väsendets historia i Sverige under 1800-talet.  
 
Uttryck för riksintresset:  
A. Rundkyrkan och andra till sockencentrumet  hörande anläggningar som prästboställen och 
arrendatorsbostad.  
 
B. Ulriksdals 1600-talsslott med barockträdgård och engelsk park, tillhörande byggnader samt 
kapell och andra tillskott från 1800-talets senare del. Haga med lämningar av Gamla Haga och 
andra spår från tiden före Gustav III:s inköp av området, den engelska parken med utblickar mot 
det omgivande landskapet samt tillhörande byggnader och anläggningar från Gustav III:s tid, Haga 
slott från 1800-talets början och olika boställen från 1800-talets senare del. Fd tingshus. 
 
C. Planmönstret med huvudsakligen en terränganpassad, friare karaktär men också mer rätlinjiga 
inslag. Gravkapell och dominerande gravvårdar, gjutjärnsstaket. Kvarter av olika karaktär. Sveriges 
första krematorium och urngravar. (Delar av området utgör Nationalstadspark enligt NRL 3 kap 7 
§.).  
 
I området ingår även:  
A. Falkenerarboställe som ursprungligen hörde till Karlbergs slott. Radhusområde från 1940-talet 
för anställda vid Karolinska sjukhuset.  
 
B. Haga tingshus från 1907 och Stallmästargården som är Stockholmstraktens äldsta utvärdshus 
från 1652 och som har anor som stallmästarboställe under Karlberg på 1630-talet. 
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Figur 2. Utsnitt ur Översiktsplan 2030 Solna stad, som redovisar utsträckningen av olika utpekade 
kulturmiljöer, riksintresse och kommunalt utpekade miljöer. 
 

GÄLLANDE PLAN 
 
Gällande stadsplanen 0404/1948 anger för berörd fastighet BÖII, fristående byggnadssätt, 
byggnad får uppföras i två våningar, byggnadshöjd 7,5 m, taklutning max 36 gr, huvudbyggnad 
får sammanbyggas i tomtgräns, 1/5 del av tomten får bebyggas.  
 
Planen meddelar inget skydd för kulturvärden för berörd fastighet. 
 

 
Fastigheten bedöms omfattas av: 
 
PBL kap 2 § 6  (helhetsverkan) 
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag 
ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till 
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan 
   2… 
 
PBL kap 8 § 13 (förvanskning): 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas.  
 
Första stycket ska tillämpas också på 
   1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, 
   2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 
   3. allmänna platser, och 
   4. bebyggelseområden. 
 
 

r::: Riksintresse för ku lturmiljövård 

~ Sammanhängande kulturhistoriskt 
' värderu ll miljo 

• Kulturhistorisk värdefull 
byggnad 



4 
 

Uppdrag: 325883  
Beställare: Solna stad 

 
https://tyrens.sharepoint.com/sites/325883-SE-TYR/Shared Documents/Antikvariskt utlåtande Kyrkvärden 5 Solna.docx 

 
Figur 3. Gällande stadsplan är från 1948. Obebyggd förgårdsmark är reglerad genom prickning. 
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HISTORIK  

 
Figur 4. Sammanfattning av områdets karaktäristik. Gult = byggnader i ljus puts. Rött = byggnader i falurött. 
Orange = byggnader i tegel. Mörkrött = byggnader i mörkröd puts. Ljusgult = byggnader i blont tegel. 
Byggnaderna beskrivs vidare i text. 

SOLNA SOCKENCENTRUM 
I övergången mellan järnålder och medeltid började Sverige att kristnas. Detta var en lång 
process. Kyrkor byggdes i dominanta och kommunikativa lägen, ofta i anslutning till tidigare 
kultplatser eller som gårdskyrkor vid storgårdar.  
 
Solna kyrka och socken bär namn efter en äldre enhet, en by eller gård, som tidigare låg ett 
stycke norr om prästgården. Ett gravfält låg tidigare på Norra begravningsplatsen, vid Lindhagens 
kulle, och har tolkats som tillhörande band annat Solna. Att platsen varit betydande framgår både 
av att kyrkan från början även fungerade som skydd vid anfall och av det faktum att Solna socken 
ursprungligen omfattade hela nuvarande Stockholms innerstad. Det strategiska läget som 
sockencentrum ligger vid framgår av figur 5 och läget intill infarten mot Stockholm och en väg 
som viker av mot nordväst. Vägar av det slaget kan går ofta tillbaka på förhistorisk tid. 
 
Med tillkomsten av socknarna etablerades en administrativ ram som i hög grad kom att prägla 
bebyggelsestrukturen fram till laga skifte under 1800-talet. Sockencentra utgör nav i vägsystemet 
och visar på den stora roll i samhället som kyrkorna spelade, inte bara för religionsutövningen 
utan även som mötesplats och centralmaktens förlängda arm. Kyrkan var bygdens centrum. Dit 
lokaliserades inte bara byggnader för kyrkliga ändamål  - prästgård, sockenstuga, tiondelada - 
utan även sådana som var viktiga för bygdens gemensamma funktioner. Det kunde vara 
sockenmagasin, tingshus, gästgivargård, fattighus och så småningom skolbyggnader. 
 

 
Figur 5. Sockenkartan från 1800-talet är svårtydd men visar kyrkans läge utmed en landsväg som ansluter till 
landsvägen till Stockholm. Lantmäteriet, utsnitt. 
 

-L.~----------'----=------~ 
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SOLNA KYRKA 
Solna kyrka byggdes på 1180-talet och var från början en romansk rundkyrka, där tornet skulle 
fungera som skydd vid anfall (se figur 6, samt punkt 1 i figur 4). I Mälardalen finns endast 
ytterligare två rundkyrkor - i Bromma och på Munsö – och i Sverige totalt åtta. Kyrkan har under 
århundradena byggts om och till med bland annat kor, långhus, vapenhus, sakristia, kyrktorn och 
gravkor. Målningar finns av Peter Målare och Albertus Pictor, som även lär ha snidat S:t Martin till 
häst, som även är Solnas skyddshelgon. Kyrkan ingår i riksintresset Solna [AB 37]. 
 
S:t Martins kapell är ett friliggande kapell ritat av arkitekt Carl-Ivar Ringmar och byggt 1962. 

SOLNA KYRKOGÅRD 
Den äldsta delen av Solna kyrkogård är belägen inom ett mycket begränsat område mellan 
kaplansgården och prästgården. Från 1860-talet fram till våra dagar har kyrkogården byggts ut 
ett flertal gånger. Till följd av utvidgningen har kaplansgården från 1726 hamnat på dess område. 
Området öster om kyrkan ritades på 1920-talet och arbetslösa byggde stenmuren utmed Solna 
kyrkväg 1938-1940. Minneslunden, som ligger på en platå i kyrkogårdens södra hörn ritades av 
landskapsarkitekt Sven Hermelin och invigdes 1971. 
 

 
Figur 6. Solna kyrka och intilliggande Kaplansgården. 
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Figur 7. Kyrkan och prästgården år 1637, med prästgårdens mark – prästlönetillgångarna – norr härom, på 
mark som idag utgörs av Norra begravningsplatsen. Lantmäteriet. 
 

PRÄSTGÅRDEN 
Den äldsta delen av Solna prästgårds huvudbyggnad uppfördes 1726 och bekostades av Karl XII:s 
syster, Ulrika Eleonora d y (se figur 8 samt punkt 2 på figur 4). Den har senare blivit tillbyggd, 
sannolikt under 1800-talets första hälft. Prästgården är en envånings stenbyggnad under valmat 
mansardtak av plåt och har gula putsade fasader och grönmålade fönsterluckor av trä.  
 
Flygelbyggnaden från 1700-talet inrymde ursprungligen kök och brygghus (se punkt 2 på figur 
4). Den är timrad, har brutet tak av tegel, ljusgul träpanel och gröna fönsterluckor. Flygeln 
byggdes om interiört och inreddes till bostad 1980. Under 1900-talets första hälft fanns 
ytterligare en flygelbyggnad som revs 1964. Prästgården ligger i en välskött trädgård med två 
stora vårdträd utanför entrén.  
 
 

 
Figur 8. Prästgården, tv sedd från gaveln och flygelbyggnaden, th foto från Solna stads hemsida. 

 

KAPLANSGÅRDEN 
Öster om kyrkan ligger Kaplansbostället som uppfördes 1726 och som efter utvidgningen av 
kyrkogården ligger inom den (se figur 6 samt punkt 4 på figur 4. Huset är uppfört i tegel med en 
fasad av rusticerad ljusgul slätputs. I början av 1900-talet tillkom en vindsvåning under ett brutet 
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tak som ersatte det gamla sadeltaket. Idag är byggnaden moderniserad invändigt och rymmer 
bostad åt kyrkogårdens föreståndare och kontorslokaler åt kyrkogårdsförvaltningen. 
 

SANKT MARTINSGÅRDEN 
Huset uppfördes som prästgårdsstall 1813 på initiativ av den då nyligen avflyttade kyrkoherden 
Johan Olof Wallin och blev senare kyrkstall (se punkt 3 på figur 4). 
 
1930 bildade prostinnan Edit Ekman tillsammans med några likasinnade damer föreningen S:t 
Martin, inspirerade av att statyn av Solnas skyddshelgon S:t Martin återbördats till kyrkan efter 
100 års frånvaro. Man startade en systuga och klädcentral för att sy om skänkta kläder till fattiga 
barn. Föreningen började sin verksamhet i prästgården, men fick efter något år det gamla 
kyrkstallet upplåtet åt sig. Det reparerades och byggdes om genom frivilligt arbete och 
hopsamlade pengar. Man ordnade också värmestuga för arbetslösa pojkar, och varje dag 
utspisades gröt eller välling med bröd. 
 
S:t Martins stall fick sin nuvarande utformning på 1930-talet. 1936 utökades lokalerna genom att 
stallet byggdes ihop med en annan uthusbyggnad, och året efter uppfördes ytterligare en 
byggnad. 
 
Verksamheten hade expanderat kraftigt under 1930-talets krisår, och 1938 startade man två 
yrkesskolor för ungdom i "Stallet" - en i träarbete och en i klädsömnad. Skolan fick statligt 
understöd från början och kommunaliserades 1946. Tio år senare fick yrkesskolan nya lokaler i 
den för ändamålet byggda Frösundaskolan vid Solna station och verksamheten och lärarna 
flyttade dit.  
 

 
Figur 9. St Martinsgården. 
 
 
S:t Martinsgården består av flera huskroppar av liggtimmer och plank som fogats samman till en 
långsmal vinkelbyggd länga. Taklutningen skiljer sig mellan de olika husen, men de är alla 
belagda med tegel och har taknock av trä. Huset har vitmålade, småspröjsade fönster och faluröd 
stående träpanel. 
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Figur 10. St Martinsgården, Solna stads hemsida. 
 

PRÄSTGÅRDENS ARRENDATORSBOSTAD - KV VAPENHUSET 2 
Söder om S:t Martins stall ligger prästgårdens arrendatorsbostad, som byggdes under senare 
delen av 1800-talet (se figur 11 samt punkt 5 på figur 4). Från 1911 och några årtionden framåt 
var grosshandlare Emil Lindman arrendator på prästgården. Han odlade grönsaker, men framför 
allt tobak. Lindman var en välkänd man i Solna. Han hade bland annat flera kommunala 
förtroendeuppdrag och många solnabor hade säsongsanställning hos honom. 
 

 
Figur 11. Arrendatorbostaden präglas av 1950-talets omgestaltning. 
 
1942 byggdes arrendatorsbostaden om invändigt till pastorsexpedition. 1954 gjordes ytterligare 
en genomgripande ombyggnad då en ny entré och fönster i övervåningen tillkom i femtiotalsstil, 
medan den ursprungliga fönstersättningen i bottenvåningen behölls. En stor sol monterades upp 
på framsidans gavel och fasaderna putsades med grönbeige ädelputs. 1964 flyttades 
pastorsexpeditionen till Solnas nya stadshus, och arrendatorshuset inrättades till bostad åt 
kyrkans organist. 
 
Till arrendatorsbostaden hör en timrad uthuslänga från 1800-talet med faluröd träpanel och tak 
med enkupigt tegel. Denna, liksom den timrade källarboden norr om "Stallet", har ingått i 
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prästgårdens jordbruksdrift (i figur 4 sammanslagen med S:t Martinsgården mot bakgrund av den 
faluröda färgen, se södra delen av punkt 3). 

FALKENERARBOSTÄLLET 
Falkenerarbostället uppfördes 1726 som bostad åt Fredrik den I:s dressör av jaktfalkar och hade 
samma funktion tills den siste av de kungliga falkenerarna avled år 1867 (se figur 12 samt punkt 
6 i figur 4). Huset tillhörde ursprungligen Karlbergs slott, men tillföll 1890 Solna församling och 
blev sedermera en privatbostad. Den sexdelade planen är karaktäristisk för högreståndsmiljöer 
under 1700-talet och byggnaden är exteriört mycket välbevarad. Bostället ligger omgivet av en 
lummig trädgård med blomsterrabatter, syrenhäckar och grusgångar. 
 

 
 
Figur 12. Falkenerarbostället i faluröd panel med gröna fönster och fönsterluckor. Th foto från Solna stads 
hemsida. 
 

 
Figur 13. Utsnitt ur Häradsekonomiska kartan vid sekelskiftet 1900, Lantmäteriet. Solna kyrka ligger idag 
avskuret från Karlbergs slott men områdena var tidigare starkt kopplade till varandra genom ägande. 
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Figur 14. Detalj, utsnitt ur Häradsekonomiska kartan vid sekelskiftet 1900, Lantmäteriet.  
 

 
Figur 15. Utsnitt ur flygfoto ca 1960, Lantmäteriet. Fastigheterna Kyrkvärden 11 och 12 är inte bebyggda (de 
bebyggdes ca 1961). Trädgårdarna runt bostadshusen är påfallande öppna, träd och häckar har inte vuxit till 
sig. Villorna i kv. Vapenhuset har uppförts. 
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Figur 16. Utsnitt ur Ekonomiska kartan 1951, Lantmäteriet.  Fastigheterna Kyrkvärden 11 och 12 är inte 
bebyggda. Tomter är avstyckade i Kv. Vapenhuset men inte bebyggda. Kyrkvärden 4 och 5 ligger tydligt 
indragna från Johan Olof Wallins väg. 
 
 
 

 
Figur 17. Utsnitt ur flygfoto ca 1975, Lantmäteriet. Fastigheterna Kyrkvärden 11 och 12 är nu bebyggda. 
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Figur 18. Utsnitt nutida flygbild, Lantmäteriet. Strukturen i miljön är anmärkningsvärt lite ändrad med tanke 
på det centrala läget. 
 

STADSBYGGNAD – KV KYRKVÄRDEN, KAPELLANEN, KLOCKAREN OCH VAPENHUSET 
År 1942 togs den nya Solnavägen mellan Råsunda och Stockholm i bruk. Församlingen lät stycka 
upp de gamla igenvuxna åkrarna intill den nya vägen till tomter för bostadsbebyggelse. 
Kommunens fastighetsaktiebolag Falkeneraren skötte projektering och byggande.  
 
År 1943 fick arkitekt Einar Rudskog uppdraget att rita de två första småhusen i kvarteret 
Kyrkvärden, tomterna 4 och 5. Han hade året innan lett ombyggnaden av arrendatorsbostaden till 
pastorsexpedition. Byggnaderna uppfördes som tvåfamiljsbostäder med två fyrarumslägenheter, 
en per plan och med källare. Kyrkvärden 5 byggdes till i övre plan och försågs med takfönster år 
1955 efter ritningar av arkitekten Kaj Sucksdorff.  
 
För att området runt kyrkan skulle bli vackert bebyggt och väl anpassat till den känsliga miljön, 
engagerade man året därpå KF-arkitekten Dag Ribbing, en erkänt skicklig arkitekt, att rita de tre 
följande bostadshusen i kvarteret. Han fick också uppdraget att 1947 rita de fyra byggnaderna i 
kvarteret Kapellanen. 
 
I kvarteret Klockaren beslutade man att bygga bostadsrättslägenheter i form av en radhuslänga. 
Dag Ribbing fick också det uppdraget och ritade nio tvåvånings radhus och en portvaktsbostad. 
 
Därefter fick den nybildade bostadsrättsföreningen Klockaren nr 11 överta projektet. Ryktet om 
att en radhuslänga skulle uppföras hade spritt sig till det närbelägna Karolinska sjukhuset vilket 
kom att medföra att en majoritet av hushållen i föreningen kom att bestå av läkare. Husen blev 
inflyttningsklara 1950. Mellan 1950 och 1954 byggdes de tre stora friliggande enplansvillorna i 
kvarteret Vapenhuset, alla ritade av olika arkitekter i en tidstypisk och genomtänkt 50-
talsarkitektur. 
 
Tomten söder om Kyrkvärden 5, nuvarande Kyrkvärden 11 och 12, bebyggdes 1961 med ett 
tvåfamiljshus ritat av Carl-Ivar Ringmar, (Dahl Ringmar Arkitekter SAR) och med trädgård ritad av 
trädgårdsarkitekten Axel Tidermark. Ringmar ritade vid samma tid Löftets kyrka för Solna 
församling och året efter S:t Martins kapell. Till skillnad från grannhusen fördelades de två 
lägenheterna inte en per plan utan i stället uppfördes ett parhus i två plan med spegelvänd 
planlösning.  
 
Samtliga tomter i området uppläts av församlingen med tomträtt. Tomträttsinstitutet hade 
tidigare sällan tillämpats utanför Stockholms stad. 
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NULÄGESBESKRIVNING 

KYRKVÄRDEN 5 OCH 4 
 

 
Figur 19. Kyrkvärden 5. 1955 års tillbyggnad har närmast karaktären av en stuga ställd på stolpar som 
infogats i det befintliga husets takfall. Tomten kännetecknas av uppvuxen grönska. 
 
Kyrkvärden 5 är ett långsträckt friliggande småhus uppfört i två hela våningar och källare. 
Byggnaden ligger tydligt indragen på tomten som har en uppvuxen trädgårdskaraktär. Det 
ursprungliga huset är väl avläsbart med sina mörkt röda spritputsade fasader mot vilka de vita 
fönstren och slätputsade vita fönsteromfattningarna kontrasterar tydligt. Fönstren är ursprungliga 
tvåluftfönster av trä. Den ursprungliga entrén i ek är bevarad men är undanskymd med sitt läge 
under 1955 års tillbyggnad, en volym med ljusa lockpanelfasader som förtjockat övervåningen 
längs nästan två tredjedelar av byggnadens längd. 
 
Byggnadens sadeltak är belagt med tvåkupiga röda betongpannor (ursprunglig taktäckning var 
lertegel, bygglovsritningarna indikerar enkupiga pannor).   
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Figur 20. Under tillbyggnaden finns en terrass belagd med öländsk kalksten. Den tillkom sannolikt i samband 
med att tillbyggnaden uppfördes. Den ursprungliga entrédörren har en rustik 1940-talskaraktär. 
 
Kyrkvärden 5 bildar ett tydligt par med grannhuset Kyrkvärden 4 som är uppfört samtidigt och 
som ursprungligen var närmast identiskt. Intrycket av att de två byggnaderna hör samman stärks 
av en gemensam garagebyggnad uppförd på båda sidorna av tomtgränsen.  
 
Kyrkvärden 4 har byggts till på gaveln mot nordväst med en envåningsvolym, entrédörr och 
fönster har bytts ut och också här har takteglet bytts mot betongpannor. De spritputsade röda 
fasaderna och de släta vita fönsteromfattningarna är bevarade och tydliggör byggnadernas 
långtgående släktskap. 
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Figur 21. Kyrkvärden 4, Johan Olof Wallins väg 5. Den övre bilden visar att tomten behållit en utpräglad 
trädgårdskaraktär. På den nedre bilden syns den indragna tillbyggnaden. 
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KYRKVÄRDEN 11 OCH 12 
Kyrkvärden 11 och 12, Johan Olof Wallins väg 1A och 1B, uppfördes 1961 och har en tydligt mer 
modern karaktär än Kyrkvärden 4 och 5. Med flackare tak, fönster grupperade mot hörn och mot 
den lägenhetsavskiljande väggen i mitten samt längsgående balkonger mot Solnavägen är 
formspråket inte lika lågmält som grannhusens. Gavlar av tegel och grön förgårdsmark (med 
igenkännliga inslag från de ursprungliga markplaneringsritningarna)  
 

 
 
Figur 22. Johan Olof Wallins väg 1A och B. Gavlar i tegel, fasad i gul och vit puts, plåttak, öppen förgårdsmark 
och angöring med bil i tomtens hörn till ingångarna vid gavlarna. 
 

 
Figur 23. Johan Olof Wallins väg 1A och 1B. De stora närmast obrutna putsytorna är mycket framträdande i 
närområdet. Gatufasaderna är att betrakta som arkitektoniska kompositioner och de skiljer sig avsevärt från 
hål-i-mur-fasaderna på Kyrkvärden 4 och 5. 
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TEGELARKITEKTUR I KV. KYRKVÄRDEN OCH KLOCKAREN 
Dag Ribbings bostadskvarter vid Solna kyrkväg och Johan Olof Wallins väg (Kv. Klockaren och 
Kyrkvärden) har fått ett mycket utmärkande och enhetligt utseende. Husen är byggda i två 
våningar med danskinspirerad stil med fasader i rött tegel, sadeltak med enkupigt lertegel och 
utanpåliggande skorstenar på engelskt vis. Takfoten kragar ut och mönstermurade band går 
längs takfot, gavelrösten, kring entrédörrarna samt över de vitmålade fönstren. Somliga fönster 
på övervåningen har grönmålade takluckor. 
 
Kedjehusens förgårdsmark saknar häckar och ligger i direktkontakt med den smala gatan. En mur 
binder samman husen i liv med entréfasaden och kringgärdar trädgårdarna. Friliggande garage 
mellan husen utgör en länk i muren mot gatan.  
 
Entrésidorna har små förgårdar med rosenhäckar, buskar och en trappa upp till formgivna 
ytterdörrar i ädelträ. De små balkongernas smidda räcken är elegant utförda som ett ”tema med 
variation”, på motsvarande sätt som teglets mönstermurning. 
 
På baksidorna ligger vardagsrummen i utskjutande envåningsvolymer med stora fönster utanför 
fasadliv. Trädgårdarna är stora nog att rymma gräsmatta, fruktträd, köksland och soliga 
uteplatser. 
 
 

 
Figur 24. Bebyggelse längs Johan Olof Wallins väg, en för området typisk smal lummig gata med öppen 
förgårdsmark. 
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Figur 25. Bebyggelsen längs Johan Olof Wallins väg knyts ihop med murar och garage. 
 

 
 
Figur 26. ”Tema med variation” i tegel och smide, bebyggelsen utmed Solna kyrkväg.  
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Figur 27. Kedjehusen utmed Solna kyrkväg.  
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Figur 28. Villa Gordh, Johan Olof Wallins väg 6. 
 

VILLA GORDH 
På Johan Olof Wallins väg 6 ligger Villa Gordh, ritat av arkitekt Hans Åkerblad och med trädgård 
av trädgårdsarkitekt Walter Bauer. Villan består av två huskroppar som binds samman av en 
entrédel. Huset anknyter till den omgivande miljön genom rött fasadtegel i sicksackmönstrat 
munkförband, slammade fasadpartier med ofärgat bruk, grått skiffertak, olivgröna plåtarbeten 
och glaspartier med vitriolbehandlad furu. 
 

 
 

Figur 29. 1950-talsvillorna på St Martins väg 7 och 5 med förgårdsmark som öppnar sig ut mot den smala 
gatan. 
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ANSLUTANDE BEBYGGELSE I SÖDER 
 
Flerbostadshusen inom Falkeneraren 1, uppförda 1945-46 efter Dag Ribbings ritningar, har en 
gedigen karaktär tack vare tegelfasader och rustika träportar. Släktskapet med småhusen i 
området är tydligt, inte minst i balkongernas smidesräcken. Flerbostadshusen är dock inte på 
samma sätt unikt formade byggnadsverk utan har betydande likheter med byggnader från samma 
tid ritade av andra arkitekter. Byggnaderna är i allt väsentligt välbevarade och har kvar den gröna 
förgårdsmarken.   
 

 

 
Figur 30. Flerbostadshusen inom Falkeneraren 1, Prostvägen 1-13, ligger likt småhusen indragna från gatan.  
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KARAKTÄRISERING OCH KULTURHISTORISK VÄRDERING 
 
Kyrkvärden 3 ingår i ett bostadsområde som utgör en mycket särpräglad kulturmiljö i direkt 
närhet till Stockholms och Solnas centrala delar. Kulturmiljön präglas av två huvudsakliga 
kulturhistoriska sammanhang: 

• Sockencentrum med tydligt avläsbar historia från järnålder och 1800- och 1900-tal, samt   
• Stadsplanering och arkitektur i trädgårdsstad från 1940-1950-tal 

 

SOCKENCENTRUM 
Miljön kring Solna kyrka är en mycket karaktäristisk kyrkomiljö med den medeltida stenkyrkan i 
centrum, omgiven av kyrkogård, prästgård och kaplansbostad. Kyrkan och prästgården är på 
karaktäristiskt sätt belägna på höjder som förstärker byggnadernas särprägel i de historiska 
landskap de varit i funktion i. Det småskaliga vägnätet i sockencentrum bidrar till möjligheten att 
utläsa historiska samband och strukturer. De minner om äldre tiders landsvägar, som var viktiga 
lokaliseringsfaktorer för sockencentrum. Den historiska markanvändningen är i viss mån ännu 
avläsbar eftersom stora delar av tidigare åkermark idag utgörs av Norra begravningsplatsen, med 
en till stora delar bevarad topografi.  
 
Sett till funktioner sammanfattar sockencentrum en mer än tusenårig historia, där kyrka och 
sockencentrum bland annat är 

- en nyckel till järnålderns och den tidiga medeltidens maktlandskap 
- samlingsplats för socknens invånare såväl i livet som i döden 
- representant för den kyrkliga administrationen  och centralmakten  

Viktigt i sammanhanget är den höga historiska läsbarheten i området, alltså att uttrycken för 
sockencentrum med lätthet kan avläsas och förstås än idag. Det beror delvis på vad som är 
bevarat, men också på det sätt som senare tillägg – framför allt den senare trädgårdsstaden – 
förhåller sig till sockencentrumets uttryck.  
 
Sockencentrum – och kulturmiljön som helhet – rymmer flera olika årsringar där kyrkan utgör en 
av de äldsta. Prästgården, kaplansbostaden och Falkenerarbostället är byggnader från 1700-tal 
De byggnader som starkast är knutna till kyrkan – prästgården och kaplansbostaden – anknyter  
också tydligt till kyrkan visuellt genom fasader i ljus puts. Falkenersbostället, S:t Martinsgården, 
och prästgårdens ekonomibyggnad skiljer sig genom faluröda fasader, som minner om den 
tidigare starka anknytningen till jordbruksnäringen. S:t Martinsgården och Arrendatorbostaden är 
från 1800-talet. Sammantaget möjliggör miljön en samlad bild av hur ett sockencentrum kunde 
se ut och fungera. 
 
Visuellt knyts miljön samman genom smala gator och lummig grönska på kyrkogården och de 
olika tomterna. Den yngre bebyggelse som tillhör trädgårdsstaden knyter på ett fint sätt an till 
den äldre bebyggelsen. Valet av rött tegel underordnar sig centrala byggnader i sockencentrum 
och knyter samtidigt an till den faluröda färgen. Husen i mörkröd puts relaterar både till falurött 
och till tegel. Flerbostadshusen i gult tegel relaterar möjligen till den ljusa putsen. Vad gäller 
sockencentrumets kontakt med omgivningen har yngre bebyggelse lokaliserats med ett 
respektavstånd till sockencentrum och kringgärdas av gator. Den villabebyggelse från 1950-tal 
som ligger närmast S:t Martinsgården och Arendatorsbostaden separeras från bebyggelsen 
genom en allmänning. Sammantaget tycks den yngre bebyggelsen i hög grad ta hänsyn till 
visuella samband med tidigare bebyggelse. Områdets utformning och gestaltning möjliggör en 
förståelse för hur områdets utvecklats över tid. 
 
 

1940- OCH 50-TALETS TRÄDGÅRDSSTAD - MEDVETET UTFORMADE RADHUS OCH VILLOR 
 
Solna kyrkbys bostadskvarter från 1940- och 50-talen kan betraktas som en trädgårdsstad. 
Området får stadga genom radhus och kedjehus som har en utpräglad trädgårdsstadskaraktär. 
Trädgårdar och gröna gaturum är ständigt närvarande. Även de individuellt utformade villorna är 
placerade innanför en tydlig förgårdsmark. Förekomsten av förgårdsmark är medvetet reglerad i 
stadsplanen från 1948. Efter 75-80 år är miljön utpräglat grönskande och de välbevarade 
byggnaderna ligger inbäddade i lummig men ändå planerad grönska.  
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Mest iögonfallande i trädgårdsstaden är Dag Ribbings rader av arkitektoniskt bearbetade 
bostadshus. Den utmejslade danska karaktären med toner av Storbritannien gör att byggnaderna 
har få eller inga motsvarigheter i länet. Samtidigt har byggnaderna inslag som tydligt placerar in 
dem i den mer allmänna svenska 1940-talsarkitekturen. 
 
Arkitekturen i området är generellt finstämd och i hög grad medvetet anpassad till den rika 
historiska miljön i sockencentrat. Sannolikt är valet av rött och gult tegel ett sätt att förhålla sig 
till de dominerande fasadmaterialen och kulörerna kring kyrkan, falurött trä och gul puts. 
Samtidigt var teglet under 1940-talet ett sätt för arkitekterna att visa att man nu satsade på 
materialitet och hantverksmässighet efter 1930-talet där det rationella, perfekta och maskinella 
var ledstjärnor. 
 
1950-talets villor och parhuset från 1961 är inte fullt så inkännande mot omgivningen utan 
präglas av sin tids större frihet i utformningen. Materialen tegel och puts är dock tongivande även 
här. 
 

 
Figur 31. Grönskan har blivit verkligt karaktärsskapande i takt med att träden i området vuxit till sig. Under 
avlövad säsong blir byggnaderna mer framträdande. 
 

KYRKVÄRDEN 4 OCH 5 
Befintlig byggnad och dess grannar på ömse sidor är arkitektoniskt sett av underordnad 
betydelse jämfört med den kyrkliga bebyggelsen, Dag Ribbings vårdade tegelarkitektur i såväl 
små- som flerfamiljshus och även i relation till de tidstypiska 1950-talsvillorna. 
 
Men de två villorna Kyrkvärden 4 och 5 är tidstypiska exempel på 1940-talets småhusbyggande. 
Den expressiva funktionalismen har nu övergivits till förmån för en mer rustik och jordnära 
arkitektur, delvis som en följd av den materialbrist som kriget förde med sig men också som en 
reaktion mot det maskinsamhälle som fått sitt yttersta uttryck i krigets förstörelse. Byggnaderna 
har enklare former, mer av symmetri och återigen sadeltak. De skinande släta och ljusa ytorna är 
ersatta med grov spritputs avfärgade med murriga jordpigment. Fönsterytorna är mindre och åter 
av hål-i-murkaraktär. De slätputsade ljusa fönsteromfattningarna bidrar starkt till en 
traditionalistisk karaktär. Att direkta klassicistiska former återkom efter funkisens revolution är 
av särskilt intresse, här tydligt exemplifierat av ”tempelgaveln” som utgör förstukvist på 
Kyrkvärden 4.  
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1940-talets putsade byggnader gör inte mycket väsen av sig. Med sina grundformer och 
regelbundenhet kan de betraktas som en sinnebild för ett vanligt hus – ”huset huset”. Efter kriget 
präglades vissa hus av en större lekfullhet som sedan blommade ut under 1950-talet (främst dess 
förra hälft. Trots att de så tydligt bär spår av det signifikanta historiska skede som andra 
världskriget innebar betraktas 1940-talsbyggnader ofta som alldagliga inte som kulturhistoriskt 
intressanta i den mån de förtjänar. Undantaget är de exempel som visar upp en större formvilja 
avseende exempelvis fönsterformer och smidesräcken. 
 
Många 1940-talsbyggnader har under senare årtiondena förlorat tidstypiska attribut som de 
jordfärgade fasaderna och fönsteromfattningarna då de blivit vitmålade. Tilläggsisolering under 
en annan typ av fasadputs eller avvikande fasadmaterial, byte av takpannor av lertegel till 
betongpannor samt byte av fönster och dörrar är också vanligt förekommande, liksom 
igensättning av ursprungliga garageportar. 
 
Kyrkvärden 5 präglas ännu tydligt av ursprungstiden men också av tillbyggnaden från 1950-talet 
som dominerar fasaden mot gatan. Taket har belagts med betongpannor och skorstenarna har 
sannolikt klätts in med plåt efter att ursprungligen haft exponerat tegel. Byggnaden kan efter 
tillbyggnaden inte kännetecknas som välbevarad. Men tillbyggnaden har snart funnits i 70 år och 
därmed fått hävd och i övrigt är byggnaden ett relativt väl bibehållet exempel på en villa från 
krigsåren. 
 
Tomten har en uppvuxen karaktär och för ursprungstiden typiska inslag som markbeläggning av 
öländsk kalksten, fruktträd och häck mot gatan.  
 
Kyrkvärden 4 har byggts till på norra gaveln, takpannorna har bytts ut mot betongpannor och 
fönstren har bytts ut. Byggnaden bör ändå betraktas som relativt välbevarad och som ett 
representativt exempel på 1940-talets småhusbyggande. 
 

 
 

Figur 32. Ursprungliga 
bygglovsritningar för 
Kyrkvärden 5. Kännetecknande 
är den rektangulära planen 
och den nära nog symmetriska 
uppbyggnaden av 
långsidornas fasader. Planen 
uppvisar traditionella drag 
som rum för hembiträde och 
herrum. Öppen spis var ett 
väsentligt inslag för trivsel i 
tidens byggande för 
medelklass och bättre 
bemedlade.  
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH KONSEKVENSER FÖR 
KULTURVÄRDEN 

 

RIVNING AV BEFINTLIG BYGGNAD 

Befintlig byggnad inom Kyrkvärden 5 är obrukbar efter de sättningsskador som uppstått. 
Eftersom åtgärder att säkra och återupprätta byggnaden avfärdats återstår rivning som enda 
alternativ. 
 
 Värde och konsekvens 

Genom rivning av Kyrkvärden 5 förloras en av de två byggnaderna som utgjorde 
den första utbyggnadsetappen i den moderna delen av Solna kyrkby. Raden av 
1940-talsbebyggelse mellan Solnavägen och Johan Olof Wallins väg kortas av. 
Området förlorar en komponent från den epok som är tongivande i den moderna 
delen av Solna kyrkby. Byggnader från krigsåren bedöms ha särskilda dimensioner 
i kulturvärdet, knutna till både utformningsideal och materialbrist. 
 
Konsekvenserna för kulturvärden begränsas av att den relativt välbevarade 
Kyrkvärden 4 finns kvar. Byggnaden är uppförd samtidigt som Kyrkvärden 5, efter 
närmast identiska ritningar av samma arkitekt. Samtidigt utgår sammanhanget 
mellan de två byggnaderna men det sambandet bedöms inte vara starkt 
betydelsebärande. 

 
Rivningsåtgärder och bortforsling av massor innebär sannolikt negativa 
konsekvenser för tomtens uppvuxna trädgårdskaraktär och därmed för miljön som 
helhet.  
 
En rivning av befintlig byggnad bedöms påverka riksintresset och den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön negativt. Konsekvenserna bedöms dock bli 
begränsade. Byggnaden tillhör inte den starkast värdebärande bebyggelsen i 
området och Kyrkvärden 4 representerar samma kulturhistoriska företeelser.  

 
 
 

RIKTLINJER FÖR UPPFÖRANDE AV EVENTUELL 
ERSÄTTNINGSBYGGNAD 

Om rivningslov beviljas finns en potentiellt större utmaning för kulturmiljön än rivningen i sig. En 
eventuell ersättningsbyggnad riskerar att påverka kulturmiljön negativt och kan innebära skada 
på riksintresset om den placeras och utformas på ett sätt som inte är medvetet anpassat till 
kulturmiljöns karaktär. 
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Figur 33. Kyrkvärden 11 och 12 är placerat något sidoordnat sett till en av kyrkogårdens entréer. Kontakten 
mellan kyrkomiljön och byggnaderna i trädgårdsstaden är stark. Av den anledningen är det av synnerligen 
stor betydelse att en eventuell ny byggnad inom Kyrkvärden 5 utformas med ett medvetet förhållningssätt 
till omgivningen. 
 
Ny bebyggelse på platsen bör i möjligaste mån undvika negativ påverkan på riksintresset och får 
inte förvanska den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön. Plan- och bygglagens paragraf 
om god helhetsverkan och anpassning till natur- och kulturvärdena på platsen framstår som 
synnerligen relevanta i den särpräglade miljön. 1940- och 50-talens nytillskott gjordes med god 
lyhördhet för sockencentrats kulturvärden och har paradoxalt nog skapat en kulturmiljö som är 
känsligare för individuella tillägg än vad sockencentrat var före 1940. Den trädgårdsstad som 
byggts från 1943-61 baseras på en hög grad av gemensamma inslag och en samlad struktur.  
 
Att bygga nytt inom Kyrkvärden 5 innebär att en ny byggnad uppförs på första gången på över 60 
år. Detta faktum gör i sig att det krävs ett medvetet förhållningssätt till uppgiften att infoga en ny 
byggnad i miljön. 
 
Att göra infills eller ersätta äldre byggnader i ett etablerat område kan göras på olika sätt. Det 
finns inga absoluta sanningar kring vad som är bästa tillvägagångssätt. I vissa fall är det 
motiverat att utforma byggnader som helt bryter mot det befintliga mönstret. Med god 
utformning och skicklig inplacering på tomten kan en avvikande byggnad ge ett lyckat resultat 
sett till både stads- eller landskapsbild och till kulturvärden. Med det är ett riskabelt 
tillvägagångssätt. När en ny byggnad infogas i ett tidsmässigt sammanhållet område bör den nya 
byggnaden som grundregel inte göra onödigt väsen av sig utan i huvudsak inordna sig och 
ansluta till befintlig karaktär. I andra fall, där nya byggnader representerar ett skifte, en ny 
årsring eller nytt kapitel i området kan det vara motiverat med ett mer självständigt formspråk. 
Men i detta fall, när en ny byggnad olyckligtvis måste ersätta en annan av tekniska skäl, finns 
inga sådana förutsättningar. Den riksintressanta miljöns särpräglade helhetskaraktär där 
grönskan och vårdad arkitektur bidrar till en upplevelsemässigt stark inramning och buffertzon 
runt den medeltida kyrkan ger vid handen att man bör förhålla sig med stor respekt för 
omgivningen.  
 
Det blir automatiskt större variation i den berörda delen av området såtillvida inte den nya 
byggnaden uppförs som en kopia av den rivna byggnaden. Att uppföra en kopia bör för övrigt ses 
som en från kulturmiljösynpunkt ”tillåten” väg kopplat till resonemanget ovan, att det är olyckliga 
omständigheter som gör att byggnaden måste ersättas. 
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Om byggnaden inte uppförs som en kopia blir det tre individuella byggnader mellan Ribbings 
byggnader längs Johan Olof Wallins väg. Här uppstår då en pendang till villorna i kv. Vapenhuset. 
Detta ger en påverkan på den historiska strukturen och läsbarheten men konsekvenserna för den 
riksintressanta miljön bedöms bli små - under förutsättning att den nya byggnaden i övrigt 
utformas med hänsyn till områdets karaktärsdrag. 
 
För att få till en anpassning av den nya byggnaden till sammanhanget är det av stor vikt att 
byggnaden uppförs indragen på tomten och att såväl förgårdsmark som tomten i övrigt får en 
grön karaktär. Byggnaden bör orienteras med långsidan mot gatan och med fasadliv ungefär i 
samma läge som befintlig byggnad. Volymen bör trots det indragna läget ha en tydlig frontverkan 
mot Johan Olof Wallins väg. Detta för att upprätthålla trädgårdsstadens stadsmässiga karaktär, att 
rummet har väggar som ger stadga åt miljön. En ny volym bör därför inte brytas upp utan vara 
sammanhållen åt detta håll. 
 
Grönskan mellan byggnaderna är av avgörande betydelse för karaktären, byggnaden bör därför 
inte få en alltför långsträckt form och inte komma för nära tomtgränserna. 
 
Byggnaden bör få ett välstuderat möte med marken, den bör landa naturligt utan iögonfallande 
grundmurar, urgrävningar etc. 
 
Fasaderna bör utföras av traditionella material med kända egenskaper som åldras på ett 
behagfullt sätt. Tegel, puts och inslag av målat eller ofärgat trä är tänkbara val. Renodlade 
träfasader bör undvikas med tanke på trädgårdsstadens huvudkaraktär. Färgskalan bör vara dov, 
mer omfattande vita eller ljusa ytor är olämpligt. 
 
Fönstersättningen har stor betydelse. En jämförelse mellan Kyrkvärden 4 och 5 å ena sidan och 
Kyrkvärden 11 och 12 å den andra visar hur arkitekturen kan få helt olika karaktär beroende på 
om fönstren placeras traditionellt eller mer fritt. Fönstersättningen behöver inte vara strikt 
traditionell men den bör baseras på grundformer som finns i sockencentrat och trädgårdsstaden. 
Exempelvis bör fönsterband, ett stort inslag av liggande smala fönster och riktigt stora 
fönsterpartier undvikas. Större fönster bör orienteras mot Solnavägen och inte mot kyrkomiljön 
där de kan uppfattas störande. Fönster bör ha en medveten kulörverkan och god detaljering. De 
bör företrädesvis vara utförda helt i trä likt övriga fönster i området. 
 
Sadeltak i olika varianter är dominerande takform i riksintresseområdet och för en eventuell 
nybyggnad förespråkas sadeltak eller asymmetriskt sadeltak. Takvinkeln bör inte vara för brant 
eftersom grannbyggnaderna har relativt flacka tak. Taktäckning bör utgöras av takpannor eller 
slät, falsad plåt. Det kan också finnas andra taktäckningsmaterial som samverkar på ett bra sätt 
med kringliggande byggnader. 
 
Skulle byggnaden ersättas med ett tvåfamiljshus bedöms detta inte vara problematiskt från 
kulturmiljösynpunkt. Befintlig byggnad innehöll ursprungligen två lägenheter. Det var vanligt 
kring 1900-talets mitt att tvåfamiljsbostäder uppfördes i villaområden och trädgårdsstäder. I 
detta fall finns också det senare uppförda parhuset Kyrkvärden 11 och 12 i direkt närhet.  
 
En potentiell följd av om byggnaden uppförs som tvåfamiljshus är att större ytor kan komma att 
behövas för biluppställning. Det är av stor betydelse att uppfarter och parkeringsplatser endast 
tar begränsade delar av förgårdsmarken i anspråk. Uppfart och uppställning bör anordnas vid 
sidan av byggnaden och inte rakt framför. Den centrala ytan bör reserveras för trädgård och häck. 
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1. Uppdrag 
Hansson & Co har fått i uppdrag att upprätta utlåtande kring uppkomna skador på 
rubricerad fastighet. Uppdraget innefattar att beskriva rådande förhållanden på plats, 
uppkomna skador och dess orsaker samt ge förslag på åtgärder för hantering av 
skadorna. 
Översiktligt beskrivet så har jorden under huset fått ett bärighetsbrott i samband med att 
källargolvet tagits bort. Tyngden från huset har förts ned på jorden på en för liten yta mot 
vad jorden under huset klarar av. Detta resulterade i en snabb sättning av huset på 0,5 – 
1,5 m.  

2. Underlag  
Följande underlag har använts vid upprättande av detta dokument: 
1. Bilder på huset innan skadorna. Tillhandahållna av fastighetsägaren 21-09-21. 
2. Bilder och filmer på huset och dess skador. Tillhandahållna av fastighetsägaren 21-09-

21. 
3. Tidslinje över ”huset som sjönk” – upprättad 2021-09-23 av fastighetsägare Andreas 

Alexandersson. 
4. Telefonsamtal och genomgång av det inträffade med fastighetsägaren Andreas 

Alexandersson 210924. 
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3. Bakgrund 

3.1. Byggnaden 

 
Figur 1. Sydvästra fasaden. 

 
Figur 2. Sydöstra gaveln. 

 
Figur 3. Norra fasaden. 

Byggnaden är en enfamiljsvilla på 2 våningar och källare. Huset är grundlagt 1-1,5 m under 
omgivande markyta.  
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Figur 4. Källargolv. 

När man tittar på golvet så får man känslan att det är välvt. Detta kan tolkas som tecken på 
att huset fått sättningar under de lastbärande delarna, det vill säga källarväggar och 
hjärtvägg i källaren. Genom att spänningen (last per ytenhet) under de delarna är högre än 
under det utbredda golvet så kan det utvecklas större sättningar där än under det fria 
golvet som ger upphov till mindre spänningar. Det vill säga att väggarna har sjunkit nedåt 
mer är själva golvet. Därav kan golvet bli välvt.  
Detta är också ett tecken på att undergrundens bärighet är högre utnyttjad än vad den bör 
vara. När bärigheten är normalt utnyttjad ska inga sådana välvningstendenser kunna 
urskiljas.  
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Figur 5. Uppbyggnad gränssnittet källarvägg och 

armering. 

 
Figur 6. Källargolvets armering. 

 
Vid provgropar i källaren utförda i maj 2021 konstaterades det att huset är grundlagt med 
platta på mark. Ingen kantbalk under grundmurar påträffades. Kantbalkens syfte är att föra 
ned och fördela ut lasterna från huset på undergrunden. Kantbalkens bredd avgörs utifrån 
undergrundens bärförmåga för belastning.  
Det konstaterades också att golvet sammanlänkas med källarväggarna och hjärtvägg med 
armeringsjärn. 
Man kan också konstatera att huset till stor del vilar på väggens kontakt med 
undergrunden och får till viss del hjälp av golvet.   
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3.2. Arbeten i huset i samband med skadan 

 
Figur 7. Urgrävning av källaren. 

 
Figur 8. Urgrävningen djupare än tidigare nivå. 

 
Figur 9. Urskiftningen ersätts med dräneringsbädd. 

 
Figur 10. Material till dräneringsbädd. 

 
Golvet bilades bort i källaren och därefter grävdes jordmassor ur ytterligare 200-300 mm 
under ursprunglig nivå. Urgrävningen planerades att ersättas av en dräneringsbädd och 
nytt golv i hela källaren.   
Vid tidpunkten för skadan hade hela källaren schaktats ur och visst dräneringsmaterial 
börjat fyllas in i källaren vid nordöstra väggen. Den var dock inte färdigt utlagd än. Längs 
sydvästra väggen hade bara punktvisa delar lagts ut. Återfyllning av massor hade alltså 
inte utförts till ursprunglig nivå i hela källaren utan bara för vissa delar.  
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3.3. Markförhållanden  

 
Figur 11. Utdrag från jordartskartan, SGU. 

 
Figur 12. Provgrop i källaren 

 
Enligt jordartskartan (SGU) består undergrunden av sand. Detta bekräftas av den provgrop 
som utförts i källaren där även grundvattennivån kontrolleras i och med att det är flytande 
vatten i gropen. Grundvattennivån bekräftas av brunnsarkivet (SGU) och Lantmäteriets 
höjdmätningar som i närheten visar på en grundvattennivå på cirka +9 vilket på denna 
tomt motsvarar cirka 1-2 m under markytan.  
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4. Skadan 

4.1. Iakttagelser 
 

 
Figur 13. Sydvästra fasaden och sydöstra gaveln. 

 
Figur 14. Nordöstra fasaden. 

 
Skadan som inträffat har skett under den sydvästra delen av huset. Detta syns i figur 13 
och kan jämföras med figur 1 och 2. Det syns tydligt genom att källarfönstren inte syns 
utan ligger under markytan. 
I figur 14 framgår nordöstra fasaden. Huset har här lyfts eller snarare ser man att det börjat 
luta mot sydväst. 
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Figur 15. Sydvästra källarväggen. 

Sydvästra källarväggen har i underkant rört sig mot hjärtväggen och därmed fått en 
längsgående spricka som ligger strax under ovanliggande bjälklag. Jordmassor har tryckt 
upp i källarutrymmet. Jordmassorna som pressats upp ser ut att ha rört sig som en 
cirkulärcylindrisk glidyta i undergrunden. Eller som en halvcirkel i jorden där 
rotationspunkten är densamma som centrum på den raka delen i halvcirkeln. Detta kan 
man se en tendens till på undersida av de jordmassor som tryckts upp. 
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Figur 16. Mitt på hjärtväggen. 

 
Figur 17. Östra delarna på hjärtväggen. 

Hjärtväggen har fått en längsgående spricka placerad strax under ovanliggande bjälklag. 
Sprickans utseende uppkommer utav att husets yttervägger får en vinkeländring jämfört 
med varandra, i och med att ena sidan sjunker och inte den andra sidan. Det medför att 
även en vinkelförändring sker vid hjärtväggen vilket resulterar i en spricka på den sida vars 
vägg ligger högst. Sprickan har dessutom blivit större på grund av andra rörelser som 
uppstår i samband med det brott i jorden som inträffat. 
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5. Orsak till skadan och dess utseende 

 
Figur 18. Bärighetsbrott i jord. 

 
Brottet som har inträffat kallas ofta för ”Allmänna bärighetsbrottet” och finns att läsa om i 
många geotekniska skrifter. Brottet innebär att en last Q trycker på underliggande jord 
som överbelastas och det bildas ett cirkulärt brott i jorden som resulterar i att markytan 
trycks upp vid sidan om. 
Brottet är därmed beroende på hur hög pådrivande last (Q) jorden utsätts för, hur mycket 
mothållande friktion jorden kan uppbringa samt mothållande last i omkringliggande jord. 
De mothållande delarna måste vara större än de pådrivande. Höjs de pådrivande delarna 
sänks säkerheten liksom om de mothållande delarna sänks så sänks och säkerheten mot 
brott. 
När golvet bilades bort så ökade Q i och med att lastfördelande yta (B) minskades. Det 
resulterade i en ökad spänning (last per ytenhet) på jorden. Det vill säga den pådrivande 
lasten ökade.  
Genom att bila bort golvet och schakta ur jordmassor i källaren så tog man bort 
mothållande last.  
Detta ledde till att de pådrivande lasterna övergick de mothållande och då med ett brott i 
jorden som följd.  
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6. Slutsatser 
Följande slutsatser kan konstateras: 

• Skadan på huset beror på ett brott i jorden vilket är ett resultat av att mothållet togs 
bort, det vill säga golv och jord i källaren. 

• Husets grundläggning var inte utformad som normalt med kantbalk utan golvet var 
till viss del bärande. Utan uppbyggd på ett ovanligare sätt. 

• Grundens utformning noterades innan rivnings- och schaktarbetet inleddes. Det 
vore rimligt att kontrollera dess utformning och bärighet med en konstruktör innan 
vidare arbete. 

• Säkerheten mot brott var mycket låg i grundläggningen.  

7. Förslag på åtgärd 
Huset kan bli mycket svårt att återställa med avseende på dess skador och risken för att 
huset rasar. För att kunna utföra arbeten inne i huset och i nära anslutning utanför huset 
måste risken mot ras säkerställas och erforderlig säkerhet uppnås. Allt detta arbete måste 
ske utifrån på ett säkert avstånd från huset.  
Ett förslag till att återställa huset är att det slås pålar eller annat typ av upplag utanför 
huset vid gavlarna. På upplagen lägger man en balk som går genom hela källaren till 
upplaget på andra sidan huset. Upplagen och balken placeras så att de går strax innanför 
den sydvästra väggen. Troligen krävs flera balkrader. Notera att balken måste träs genom 
källaren och allt arbete sker utifrån. Under balkarna på upplagen placeras domkrafter. Med 
domkrafterna lyfter man sedan huset till ursprunglig nivå. Därefter besiktigas husets rasrisk 
så arbeten kan börja göras inne i källaren. Eventuella förstärkningar utförs. Därefter 
schaktar man ur källare och ersätter de skadade väggarna med nya och bygger upp en ny 
grundläggning. Till sist åtgärdar man alla ytskikt med mera i huset. Det bör noteras att vid 
många av dessa arbetsmoment så föreligger en stor rasrisk.  
Förslaget ovan innehåller många osäkerheter samt att det troligen blir mycket dyrt. 
Säkrast, enklast och billigast blir troligen att riva huset och bygga ett nytt på samma plats.  
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PM  Denna PM behandlar orsaker och åtgärder samt därmed förbundna 

risker i samband med arbeten för villa Alexandersson, Kyrkvärden 5, 

Solna. PM´n är upprättad på uppdrag av ägaren Andreas Alexandersson. 

 

 

Underlag Utlåtande 2021-10-01, Hansson & Co, [1]. 

 

 

Skada/ orsak Byggnaden Kyrkvärden 5 har drabbats av mycket kraftiga sättningar/ 

lutningar. Sättningarna uppgår till närmare 1,5m vilket har medfört att 

byggnaden lutar kraftigt. Sättningarna beror av felaktigt utförda 

invändiga grundarbeten vilka har orsakat bärighetsbrott i underliggande 

jordlager.  

 

Man har försökt dränera källaren och därvid rivit källargolven. 

I samband med detta har man schaktat sig ned ca 0,3m under golvnivå. 

Lasten från väggarna har då blivit så stor att bärighetsbrott uppkommit. 

Bild 15 på sidan 10 i [1] visar följderna av ett klassiskt bärighetsbrott. 

”Jordmassorna som pressats upp ser ut att ha rört sig som en 

cirkulärcylindrisk glidyta i undergrunden”. (citat ur [1]).  

 

 

Geoteknik Geotekniska förutsättningar, utförda arbeten och följder av detta 

beskrivs i [1]. 

 

 

 

Dokumentation Utlåtande [1] innehåller fotodokumentation före samt efter skadan. 

Foton på sidan 4 i [1] visar byggnaden före skadan. Byggnadens sockel 

har sin överkant ca 0,8- 1 m över mark. Foton 13 och 14 på sidan 9 

visar byggnaden efter bärighetsbrottet där sockeln är helt under 

marknivån. 

 

 

Åtgärder/ risker Byggnaden måste stabiliseras för att några arbeten skall vara möjliga. 

Inga arbeten kan dock utföras inifrån byggnadens källare då rasrisken är 

uppenbar. För att komma åt att stabilisera byggnadens bärande delar 

måste jordmassorna som tryckts upp inne i källaren tas bort. Schaktas 

massorna bort så tas även mothållande last bort vilket med säkerhet 

skulle medföra ett ras.  

 

Stabilisering utifrån bedöms även den som mycket riskfylld. Stabilisering 

med utvändiga pålar medför att relativt tunga maskiner måste användas 

på bägge sidor. Detta ger last på mark som kan bidraga till ytterligare 

bärighetsbrott. Dessutom medför byggnadens stora lutning att pålar inte 

kan drivas direkt invid grunden.  

 

Att säkra byggnaden med stålkonstruktioner såsom utvändiga stämp 

mot fasad förutsätter grundläggning av stämpen (pålar, fundament mm) 

samt att ytterväggarnas konstruktion klarar krafter från stämpen. Detta 
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Status Ändrings datum Bet. 

Utg 1 2022-00-00 - 
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förefaller inte möjligt. Vidare skulle arbete inne i källaren även i detta 

fall vara mycket riskfyllda. 

 

 

 

Slutsats Jag bedömer att riskerna vid arbete inne i byggnaden eller invid 

byggnaden är allt för stora.  

 

Utschaktning av jordmassor innebär extremt stor risk för ras. 

Stabilisering med pålar utifrån låter sig inte göras på grund av den stora 

lutningen. Stämpning mot fasad kommer att ge för stora laster på 

ytterväggsstommen. 

 

Den rimliga åtgärden måste tyvärr vara rivning och återuppförande av 

byggnaden. 

 

 
 

 

 
Torbjörn Eriksson 
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2022-04–11 
BYGG.2021.634
GERMANIA 10, DANDERYD

FÖLJEBREV TILL BYGGNADSNÄMNDEN
RIVNINGSLOV - KOMPLETTERING
KYRKVÄRDEN 5

Andreas Alexanderson
Utflyktsvägen  5
168 41 Bromma

tel 070 488 84 19

BESKRIVNING
Huset renoverades sommaren 2021 efter att vårens kraftiga regn översvämmat källaren. Grunden skulle dräneras och 
källargolvet skulle återställas. Marken närmast källarväggen grävdes bort och där placerades dräneringsskiva och 
fyllnadsmassor. Grundplattan bilades bort och marken under grävdes ur för att ge plats åt ett nytt dränerande skikt samt 
ett nytt källargolv i betong. På morgonen den 2 juli 2021 upptäckte byggentreprenören kraftiga marksättningar i källare 
och att hela huset lutade, och ringde därefter mig som fastighetsägare. Fortsättningen av händelserna finns beskrivna i 
förvaltningens egen tjänsteanteckning daterad 2021-09-24 i ärende TILLSYN.2021.34.
Under hösten och vintern har flertalet konsulter och experter varit inblandade i att bedöma möjligheterna till att återställa 
huset. 

TEKNISKA SVÅRIGHETER
På grund av stor rasrisk försågs byggnaden med omedelbart användningsförbud efter tillsyn av kommunens 
byggnadsinspektör. Användningsförbudet kan enbart hävas om kommunen godkänner en åtgärdsplan för hur byggnaden 
kan lyftas, stabiliseras och säkras. Enligt två separata expertutlåtanden är lyft och stabilisering av byggnaden förenat 
med stora risker. På grund av instabil mark behöver lyftutrustningen säkras genom omfattande pålning, tyngre fordon 
kan inte köras in på tomten och allt arbete måste ske utifrån byggnaden på grund av rasrisken. Vid försök till lyft enligt 
detta förfarande är det dock inte troligt att byggnaden klarar sig. Risken att den rasar helt eller delvis är överhängande. 
Om så ändå inte sker, kommer byggnadsdelar och detaljer av värde för byggnaden skadas i sådan utsträckning att de 
inte kan sparas utan måste återuppbyggas.

ANTIKVARISKT VÄRDE
Bebyggelseområdet är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården och har en hög kulturhistorisk klassificering. 
Byggnaden i sig har haft ett högt kulturhistoriskt värde och en positiv inverkan i stadsbilden. Värdet har dock utplånats i 
och med skadans omfattning och de tekniska svårigheterna att spara värdefulla detaljer och byggnadsdelar.

SAMMANFATTNING
Byggnaden sjönk och satte sig kraftigt under pågående mark- och grundarbeten i juli förra sommaren. Sättningen var så 
kraftig att det innebär fara att vistas i och runt huset. Möjligheterna att återställa byggnaden till ursprungligt skick har 
utretts av flera specialister under en längre tid. Samstämmigt bedömer dessa att det är tekniskt mycket komplicerat och 
förenat med betydande risker att ge sig på ett försök att lyfta och stabilisera byggnaden. Byggnadens antikvariska värde 
har förstörts genom den omfattande skadan och tekniska svårigheter att spara viktiga och tidstypiska detaljer. 
Byggnaden måste därför rivas och återuppbyggas.

Denna ansökan omfattar rivning av befintlig byggnad och förhandsbesked om återuppbyggnad av byggnad. 

Se bifogade utlåtanden och övriga handlingar:
1. Expertutlåtande, Geoteknik, Hansson & Co 
2. Expertutlåtande, Geoteknik, GeoStatik Erikssonwallin AB
3. Underlag rivningslov, Jansson Entreprenad AB
4. Underlag rivningslov, fotodokumentation befintlig byggnad.
5. Förbud mot användning
6. Tjänsteanteckning

Bromma 2021-04-11

Andreas Alexanderson
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Miljö-och 
byggnadsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 2022-04-26 
 BND/2022:69 

BYGG.2018.337 
 
 
 

Byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd, plank (BYGG.2018.337) 
Befästningskullen 8, Anders Lundströms gata 5, Solna 
 

Förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL samt 9 kap. 12 § 8 plan- och 
byggförordningen (2011:338) PBF tas en byggsanktionsavgift om 9 516 kronor ut av 
verksamhetsutövaren på fastigheten Befästningskullen 8 i Solna stad, Vittraskolorna AB,  
556458-6716. 
 
Byggsanktionsavgift ska inbetalas på Solna stads konto, bankgiro 620-7898, inom två månader 
efter delgivning av detta beslut (ange ref.kod BYGG.2018.337). 
 
Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, handlingar som ingår i beslutet samt hur man 
överklagar framgår av återstående sidor i tjänsteskrivelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked ha uppfört ett plank, 
med längd 17,2 meter och konstruktionshöjd 1,97 - 3,36 meter, på fastigheten 
Befästningskullen 8 i Frösunda, Solna.  
 
Förvaltningen har vid besök på platsen 2018-09-21 konstaterat olovligt byggande av plank och 
efter begäran om förklaring 2018-10-22 erbjudit verksamhetsutövaren Vittraskolorna AB 
möjlighet att ansöka om bygglov i efterhand för ett plank anpassat enligt förvaltningens 
anvisningar. Vittraskolorna AB, som också informerats om att frågan om sanktionsavgift för 
olovligt byggande kommer att hanteras i separat ärende, har inte återkopplat. Förvaltningen 
förelade därför 2021-12-20 Vittraskolorna AB att inkomma med en ansökan om bygglov i 
efterhand. En ansökan inkom samma dag. Ärendet är inte komplett. 
 
Fastigheten ägs av Solna stad.  
 
Åtgärden är planstridig med avseende på utformning (höjd och längd) och placering på mark som 
inte får bebyggas.  
 
Enligt 6 kap. 1 § första stycket 7 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, krävs bygglov för 
uppförande av plank. 
 
Enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får en åtgärd som kräver lov inte 
påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 
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Av 11 kap. 51 § PBL följer bland annat att om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. PBL 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 12 § PBL. 
 
 
Åsa Bergström    Mariam Mboob  
Förvaltningschef   Bygglovshandläggare  
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På fastigheten Befästningskullen 8 i Frösunda, Solna, har Vittraskolorna AB uppfört ett plank utan att bygglov 
och startbesked varken sökts eller getts.  

 

Ärendet  
Ärendet avser byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked ha uppfört ett plank, 
med längd 17,2 meter och konstruktionshöjd 1,97 - 3,36 meter, på fastigheten 
Befästningskullen 8 i Frösunda, Solna.  
 
Fastigheten ägs av Solna stad. 
 
Efter en anmälan har förvaltningen vid besök på platsen 2018-09-21 konstaterat att ett 
bygglovspliktigt plank uppförts på fastigheten Befästningskullen 8 i Solna stad utan att 
bygglov och startbesked varken sökts eller getts, se foton Bilaga 1 och Bilaga 2. Vid inmätning 
av planket har det framkommit att det har en längd på 17,2 meter, se Bilaga 3. 
 
Förvaltningen har begärt en förklaring. Enligt förklaringen som inkom 2018-09-28, se Bilaga 4, 
har man sökt information på kommunens hemsida och 2018-06-20 skickat en mejlfråga angående 
bygglovsplikt till förvaltningen men inte fått något svar. Frågan avser ett trädäck nära tomtgräns 
mot Befästningskullen 11 som ska vara 110 cm högt och bli insynsskyddat så att det ser snyggt ut. 
Det framgår inte att frågan avser ett plank placerat i sluttande terräng med konstruktionshöjd 
som överskrider 3 meter. I mejlet meddelades att man önskar snabbt svar då åtgärden planeras 
starta veckan därpå. Vid eftersökning i förvaltningens system har man inte kunnat se att mejlet 
kommit fram till bygglovsbrevlådan, det nådde inte förvaltningen förrän det inkom tillsammans 
med förklaringen. 
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Förvaltningen har 2018-10-22 i begäran om komplettering erbjudit Vittraskolorna AB möjlighet 
att ansöka om bygglov i efterhand för ett plank anpassat enligt förvaltningens anvisningar och 
informerat om att frågan om sanktionsavgift för olovligt byggande kommer att hanteras i separat 
ärende.  
 
Förvaltningen har 2021-12-20 förelagt Vittraskolorna AB att inkomma med en ansökan om 
bygglov i efterhand. Vittraskolorna AB ansökte samma dag om bygglov genom Ulrika Rydsheim 
som även meddelade per telefon att man skickat in en ansökan om bygglov 2018. Någon sådan 
har dock inte registrerats i stadens ärendehanteringssystem. Ärendet är inte komplett. 
 
Åtgärden är planstridig med avseende på utformning (höjd och längd) och placering på mark som 
inte får bebyggas.  
 
Vittraskolorna AB har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till byggsanktionsavgift men har 
inte anfört några omständigheter i sak. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan P03/0514 från 2003 med användningsbestämmelse S - skola, 
förskola. Skolbyggnaden har skyddsbestämmelse q1 – Byggnad får inte rivas, byggnads exteriör 
inklusive färgsättning får inte förvanskas. 

Tillämpliga bestämmelser 
I 6 kap. 1 § 7 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, anges att i fråga om andra 
anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller 
väsentligt ändra murar och plank. 
 
Av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, följer bl.a. att en åtgärd inte får påbörjas 
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller 
rivningslov. 
 
I 11 kap. 51 § PBL anges följande:  
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ eller mot en bestämmelse i en 
EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en 
särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. 
 
I 11 kap. 52 § PBL anges bland annat följande:  
Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som regeringen har meddelat med 
stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken. 
 
I 11 kap. 53 § PBL anges följande: 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan 
fullgöra sin skyldighet 
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort 
förutse eller kunnat påverka, eller 
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3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 
 
I 11 kap. 53 a § PBL anges följande: 
En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till 
den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre 
allvarlig art. 
 
Av 11 kap 54 § följer att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om 
sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde 
med tillsynsmyndigheten. 
 
Av 11 kap. 57 § PBL följer att en byggsanktionsavgift ska tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som 
överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 
 
Av 11 kap. 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktions-
avgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig och vidare att en byggsanktions-
avgift inte får beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom 
fem år efter överträdelsen. 
 
I 11 kap. 60 § PBL anges att om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de 
solidariskt ansvariga för betalningen. 
 
I 11 kap. 61 § PBL anges bland annat följande:  
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften 
har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet 
har bestämt en senare betalningsdag. 
 
Av 1 kap 7 § PBF framgår bland annat att med sanktionsarea avses i förordningen den area som i 
fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en 
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter.  
 
Av 9 kap. 1 § PBF framgår följande:  
En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska tas ut för de överträdelser och med det belopp 
som följer av kapitlet. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det 
år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
 
Enligt 9 kap. 12 § är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och 
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad som 
kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 3 eller 5 plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 § eller 
anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
   1. 1,5 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt, 
   2. 5 prisbasbelopp när det gäller en linbaneanläggning, 
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   3. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när 
det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke, en skidlift, en campingplats, en 
skjutbana, en hamn för fritidsbåtar, ett friluftsbad, en motorbana eller en golfbana, 
   4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area 
när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats eller en 
begravningsplats, 
   5. 5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga 
produkter eller varor, 
   6. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett torn, 
   7. 2,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk, 
   8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur 
eller ett plank, och 
   9. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp av anläggningens area när det gäller 
en transformatorstation. 

Förordning (2021:786). 

Motivering sanktionsavgift  
På fastigheten Befästningskullen 8 har en träkonstruktion med höjd 1,97 - 3,36 meter och längd 
17,2 meter uppförts. Utifrån omständigheterna på platsen kan konstateras att den uppförts i syfte 
att avskilja fastigheten Befästningskullen 8 från flerbostadshuset på fastigheten Befästningskullen 
11. Med hänsyn till dess höjd, längd, genomsiktlighet, utformning, ändamål och 
omgivningspåverkan bedöms den som ett plank.  
 
Uppförande av mur och plank är bygglovspliktiga åtgärder. Åtgärder som kräver bygglov får inte 
påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 
 
Åtgärden är planstridig med avseende på utformning (höjd och längd) och placering på mark som 
inte får bebyggas.  
 
Verksamhetsutövaren Vittraskolorna AB har i detta fall genomfört åtgärden utan att ha bygglov 
och startbesked. En byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt 11 kap. 51 § PBL.  
 
Vid inmätning av planket har det framkommit att det har en längd på 17,2 meter, se Bilaga 3.  
 
Enligt 9 kap. 12 § 8 PBF är byggsanktionsavgiften för att påbörja uppförande av ett plank utan 
startbesked 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter.  
 
Byggsanktionsavgiften ska därmed beräknas till 9 516 kronor. 
[0,025 x 48 300 + (0,01 x 48 300 x 17,2) = 9 515:10] 
 
Byggsanktionsavgiften ska med stöd av 11 kap. 57 § PBL tas ut av den som begick överträdelsen, 
verksamhetsutövaren Vittraskolorna AB. 
 
Rättelse har inte skett (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 januari 2014 i mål nr 
P 7235-13). 
 
Vid en bedömning enligt 11 kap 53 § PBL menar förvaltningen att det inte är oskäligt att ta ut en 
byggsanktionsavgift. 
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Vid en bedömning utifrån 11 kap 53a § PBL menar förvaltningen att avgiften står i rimlig 
proportion till överträdelsen. Åtgärden är vidtagen uppsåtligen eftersom man inledningsvis inte 
lämnat erforderlig information angående åtgärden - ett plank i sluttande terräng, och därefter 
nonchalerat förvaltningens erbjudande om möjligheten att ansöka om bygglov i efterhand för ett 
plank placerat på stadens fastighet. Åtgärden kan inte anses vara av mindre allvarlig art. 
Nedsättning av avgiften ska därför inte göras. 
 
På grund av det anförda ska en byggsanktionsavgift om 9 516 kronor tas ut av Vittraskolorna 
AB.  

Bilagor 
Bilaga 1  Foton utsida plank, tillsynsbesök 2018-09-21 
Bilaga 2 Foton insida plank 2019-02-15 
Bilaga 3 Inmätning plank 2019-02-15  
Bilaga 4 Verksamhetsutövarens förklaring inkom 2018-09-28 

Upplysningar 
Ange ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning vid inbetalning av byggsanktionsavgiften. 
 
Av 11 kap. 61 § PBL följer bland annat att ett beslut om byggsanktionsavgift efter sista 
betalningsdagen får verkställas som en dom som har vunnit laga kraft. 
 
Av 9 kap. 2 § PBF följer att om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den 
avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan 
ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med kapitlet. Den samman-
lagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får 
beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.  

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange vilket beslut som överklagas med datum, 
diarienummer och fastighetsbeteckning, den ändring som begärs och skälen till överklagandet. 
Underteckna och namnförtydliga. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län 
men skickas till Solna stad, Byggnadsnämnden, 171 86 Solna, alternativt mejlas till 
byggnadsnamnden@solna.se Skrivelsen måste ha inkommit till byggnadsnämnden senast 
inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
 
Expediering  
 
Delges 
namn (verksamhetsutövare) 
 
För kännedom  
namn (fastighetsägare) 

mailto:byggnadsnamnden@solna.se


Foton utsida plank, tillsynsbesök 2018-09-21 

BILAGA 1



Foton insida plank, inmätning 2019-02-15 

BILAGA 2
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Miljö och byggnadsförvaltningen

171 86  SOLNA

SOLNA  STAD

© Stadsbyggnadsförvaltningen, Solna stad

Höjd:   

Plan:

Höjd: RH 2000  

Plan: Sweref 99 18.00Koordinatsystem:

Datum 2019-02-15

4:11

A
B

C
D

Planket mellan A och D är
17,20 meter långt.
Mellan A och B är det 1
meter högt.
Konstruktionshöjden från
marken vid B är 2,34 meter.
Vid C är den 3,36 meter
och vid D 1,97 meter.
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Stödmuren mellan E
och F är13,98 meter
lång.
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Från: Ulrika Rydsheim <Ulrika.Rydsheim@vittra.se> 
Skickat: den 28 september 2018 10:51
Till: Birgitta Engstrand Norén <Birgitta.Engstrand-Noren@solna.se>
Ämne: Bifogar ansökan om bygglov. 

Hej!

Detta mail skickade vi 20/6-2018. Det var denna information vi hittade på kommunens 
hemsida, om det är en ansökan eller inte vet jag ej. Men som sagt, vi har inte hört ett ljud från 
kommunen. 

Den vi haft kontakt med i Bostadsrättsföreningen är sekreteraren Lisbet Gustav. 

Hälsningar

Ulrika Rydsheim
Bitr.rektor och specialpedagog

Vittra Frösunda
Anders Lundströms gata 5
169 73 Solna
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Tel 08 444 94 70 

ulrika.rydsheim@vittra.se

www.vittra.se

Här växer människor och kunskap
Vittra är en del av AcadeMedia som är Nordens största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela 
utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Mer information finns 
på www.academedia.se

Page 2 of 2VB: Bifogar ansökan om bygglov. - Byggnadsnämnden
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Bygglov Vittra Frösunda

Hej!

Vi planerar att bygga ett trädäck över en slänt på skolgården, se bild. Detta trädäck kommer att ligga mot

tomtgränsen mot bostadsrättsföreningen signalen 1.

Vi hade tidigare fått information om att bygglov inte skulle behövas men är nu osäkra då det angränsar

till annan mark. Bostadsrättsföreningen har tidigare uttryckt missnöje över slänten och har tidigare velat

att vi snyggar till ytan.

Trädäcket kommer mot grannarna att vara 110 cm högt och bli insynsskyddat /täckas med trä mot dem

så att det ser snyggt ut.

Tyvärr är bygget planerat att starta redan nästa vecka och vi skulle därmed behöva ett snabbt svar.

Hälsningar

Ulrika Rydsheim
Bitr.rektor och specialpedagog

Vittra Frösunda
Anders Lundströms gata 5

169 73 Solna

Tel 08 444 94 70

ulrika.rydsheim@vittra.se

www.vittra.se

Här växer människor och kunskap 

Vittra är en del av AcadeMedia som är Nordens största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan: förskola,

grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Mer information finns på www.academedia.se

Ulrika Rydsheim

on 2018‐06‐20 12:58

Sent Items

Till:bygglov@solna.se <bygglov@solna.se>;

. 1 bifogade filer ﴾3 MB﴿

bild skolgård 1. slänten .jpg;
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Byggsanktionsavgift för olovligt anordnande av sex 
parkeringsplatser 
 

Förslag till beslut 
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL och 9 kap. 12 § 4 plan- och 
byggförordningen (2011:338) PBF tas en byggsanktionsavgift om 10 565 kronor ut av ägaren till 
fastigheten Kastanjen 5 i Solna stad, HSB Bostadsrättsförening Kastanjeträdet 1, 769619-3387. 

Byggsanktionsavgift ska inbetalas på Solna stads konto, bankgiro 620-7898, inom två månader 
efter delgivning av detta beslut (ange ref.kod TILLSYN.2020.59). 
 
Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, handlingar som ingår i beslutet samt hur man 
överklagar framgår av återstående sidor i tjänsteskrivelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser byggsanktionsavgift för anordnande av sex parkeringsplatser utan lov och 
startbesked.  
 
Förvaltningen fick den 20 februari 2020 kännedom om att markarbeten utförts på fastigheten 
Kastanjen 5 i Solna stad. Vid besök på platsen den 11 november 2020 konstaterade förvaltningen 
att en bygglovspliktig anläggning genomförts utan att bygglov och startbesked varken sökts 
eller getts. Förvaltningen har begärt en förklaring, Av förklaringen framgår att den gamla asfalten 
har ersatts med ny asfalt. Antalet parkeringsplatser är oförändrat till antal, läge och storlek. 
Markering av sex parkeringsrutor har utförts. Bygglov och startbesked i efterhand har meddelats. 

 

Enligt 6 kap. 1 § första stycket plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, krävs bygglov för 
anläggande av parkeringsplatser utomhus. 
 
Enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får en åtgärd som kräver lov inte 
påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 
 
Av 11 kap. 51 § PBL följer bl.a. att om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 12 § PBL. 
 
 
Åsa Bergström   Mariam Mboob  
Förvaltningschef   Bygglovshandläggare 
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På fastigheten Kastanjen 5, Råsundavägen 133 A& B i Solna har parkeringsplatser anlagts utan bygglov och 
startbesked.  

Ärendet  
Ärendet avser byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked ha anlagt 
parkeringsplatser för sex bilar med en berörd area om ca 82,5 kvm på fastigheten 
Kastanjen 5.  

Fastigheten ägs av HSB Bostadsrättsförening Kastanjeträdet 1. 

Förvaltningen fick den 20 februari 2020 kännedom om att markarbeten utförts på fastigheten 
Kastanjen 5 i Solna stad. Vid besök på platsen den 11 november 2020 konstaterade 
förvaltningen att en bygglovspliktig anläggning ändrats utan att bygglov och startbesked 
varken sökts eller getts. Markarbeten såsom asfaltering, markering av parkeringsplatser samt 
uppförande av stödmurar om cirka 0,5 meter har utförts, se foton Bilaga 1. 
 

Förvaltningen har begärt en förklaring samt förelagt fastighetsägaren att i ett lovföreläggande, 
inkomma med en ansökan om bygglov i efterhand. Av förklaringen, som inkom den 23 februari 
2020, framgår att antalet parkeringsplatser är oförändrat till antal, läge och storlek. Markering av 
sex parkeringsrutor har utförts. Bostadsrättsföreningen anser sig inte ha utfört några förändringar 
som kräver bygglov eller marklov, se Bilaga 2. 

Bygglov och startbesked i efterhand har getts. Enligt fastställd bygglovsritning framgår att varje 
parkeringsruta upptar en yta om 13,75 kvm (5,5 x 2,5). Den berörda ytan för de sex platserna 
uppgår till 82,5 kvm, se Bilaga 3. 

HSB Bostadsrättsförening Kastanjeträdet 1 har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till 
byggsanktionsavgift men har inte anfört några omständigheter i sak. 
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Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 0401/1934 med användningsbestämmelse B- bostadsändamål. 
 

Tillämpliga bestämmelser 
I 6 kap. 1 § 8 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, anges att i fråga om andra 
anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller 
väsentligt ändra bl.a. parkeringsplatser utomhus. 
 
Av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, följer bl.a. att en åtgärd inte får påbörjas 
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller 
rivningslov. 
 
I 10 kap. 4 § PBL anges att ett byggnadsverk inte får tas i bruk i de delar som omfattas av ett 
startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte 
beslutar annat. 
 

I 11 kap. 51 § PBL anges följande: 

Om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ eller mot en bestämmelse i en 
EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en 
särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. 

 
I 11 kap. 52 § PBL anges bl.a. följande: 
Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som regeringen har meddelat med 
stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken. 
 
I 11 kap. 53 § PBL anges följande: 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan 
fullgöra sin skyldighet 
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort 
förutse eller kunnat påverka, eller 
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 
 
I 11 kap. 53 a § PBL anges följande: 
En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till 
den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre 
allvarlig art. 
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Av 11 kap 54 § följer att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse sker innan frågan om 
sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde 
med tillsynsmyndigheten. 
 
Av 11 kap. 57 § PBL följer att en byggsanktionsavgift ska tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som 
överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 
 
Av 11 kap. 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 
byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig och vidare att en 
byggsanktions- 
avgift inte får beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom 
fem år efter överträdelsen. 
 
I 11 kap. 60 § PBL anges att om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de 
solidariskt ansvariga för betalningen. 
 
I 11 kap. 61 § PBL anges bl.a. följande:  
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften 
har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet 
har bestämt en senare betalningsdag. 
 
Av 1 kap 7 § PBF framgår bl.a. att med sanktionsarea avses i förordningen den area som i fråga 
om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en 
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter. 
 
Av 9 kap. 1 § PBF framgår följande:  
En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska tas ut för de överträdelser och med det belopp 
som följer av kapitlet. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det 
år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
 
I 9 kap. 12 § PBF anges följande: 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja 
en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § 
första stycket 3 eller 5 plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 
   1. 1,5 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt, 
   2. 5 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana, 
   3. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när 
det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke med lift, en campingplats, en 
skjutbana, en småbåtshamn, ett friluftsbad, en motorbana eller en golfbana, 
   4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
berörd area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en 
parkeringsplats eller en begravningsplats, 
   5. 5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga 
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produkter eller varor, 
   6. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett torn, 
   7. 2,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk, 
   8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur 
eller ett plank, och 
   9. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp av anläggningens area när det gäller 
en transformatorstation. 
Förordning (2019:413) 
 
I 9 kap. 23 § PBF anges följande: 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en 
annan anläggning än en byggnad i bruk efter anläggande, flyttning eller ändring innan 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är 
   1. 0,3 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt, 
   2. 1 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana, 
   3. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när 
det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke med lift, en campingplats, en 
skjutbana, en småbåtshamn, ett friluftsbad, en motorbana eller en golfbana, 
   4. 0,005 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area 
när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats eller en 
begravningsplats, 
   5. 1 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga 
produkter eller varor, 
   6. 0,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett torn, 
   7. 0,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk, 
   8. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp av anläggningens area när det gäller 
en transformatorstation. 

Om endast en del av en anläggning tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan-och bygglagen, ska det 
som anges i första stycket om area i stället avse den area som tas i bruk. 
Förordning (2013:308) 

Motivering  
Anordnande av parkeringsplats utomhus är en lovpliktig åtgärd. En åtgärd som kräver  
bygglov får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 
 
Enligt Boverket gäller bygglovsplikten för parkeringsplatser främst vid fysiska förändringar av 
marken, såsom asfaltering eller avgrusning och anordnande av räcken och markeringar.  
Bygglovsplikten gäller även ianspråktagande av mark som parkeringsplats även om ingen fysisk 
förändring av marken behöver göras. Således kan en bygglovspliktig p-plats anses vara påbörjad 
både om man ställt en bil där utan att asfaltera, eller om man asfalterat och målat upp platsen 
men inte ställt någon bil där. Se även Prop.1985/86:1 sid 691. 

Fastighetsägaren har i detta fall anlagt parkeringsplatser genom att måla upp parkeringsrutor utan 
att ha bygglov och startbesked. Byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt 11 kap. 51 § PBL.  

Enligt fastställd bygglovsritning framgår att varje parkeringsruta upptar en yta om 13,75 kvm (5,5 
x 2,5). Den berörda ytan för de sex platserna uppgår till 82,5 kvm, se Bilaga 4.  
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Enligt 9 kap 12 § 4 PBF är byggsanktionsavgiften avseende anläggande av en parkeringsplats utan 
startbesked 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
berörd area. 
 
Byggsanktionsavgiften ska därmed beräknas till 21 132 kronor. 
[0,025 × 48 300 + (0,005 × 48 300 × 82,5)] = 21 131,25. 
 
Byggsanktionsavgiften ska med stöd av 11 kap. 57 § PBL tas ut av  
fastighetsägaren HSB Bostadsrättsförening Kastanjeträdet 1. 
 

Rättelse har inte skett (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 januari 2014 i mål nr 
P 7235-13). 
 
Vid en bedömning utifrån 11 kap 53a § PBL menar förvaltningen att åtgärden inte står i rimlig 
proportion till överträdelsen. Byggherren har av oaktsamhet gjort en felaktig bedömning av när 
bygglovsplikt infaller. Erforderliga byggregler har följts, startbesked och slutbesked har meddelats 
i efterhand. Förvaltningen bedömer att överträdelsen har formell karaktär och är av mindre 
allvarlig art. Sanktionsavgiften står därför inte i rimlig proportion till överträdelsen och 
nedsättning ska ske till hälften. 
 
På grund av det anförda ska en byggsanktionsavgift om 10 565 kr tas ut av HSB 
Bostadsrättsförening Kastanjeträdet 1. 

Bilagor 
Bilaga 1 Foto från förvaltningens platsbesök 
Bilaga 2 Svar på begäran om förklaring 
Bilaga 3 Beslut om bygglov och startbesked i efterhand 
Bilaga 4 Berörd area 

Upplysningar 
Ange ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning vid inbetalning av byggsanktionsavgiften. 

Av 11 kap. 61 § PBL följer bl.a. att ett beslut om byggsanktionsavgift efter sista betalningsdagen 
får verkställas som en dom som har vunnit laga kraft. 
 
Av 9 kap. 2 § PBF följer att om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den 
avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan 
ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med kapitlet. Den samman-
lagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får 
beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.  
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Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange vilket beslut som överklagas med datum, 
diarienummer och fastighetsbeteckning, den ändring som begärs och skälen till överklagandet. 
Underteckna och namnförtydliga. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län 
men skickas till Solna stad, Byggnadsnämnden, 171 86 Solna, alternativt mejlas till 
byggnadsnamnden@solna.se Skrivelsen måste ha inkommit till byggnadsnämnden senast 
inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. 

 

Expediering  
 
Delges 
HSB Bostadsrättsförening Kastanjeträdet 1 (fastighetsägare) 
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Foto från förvaltningens platsbesök 2020-11-11 

BILAGA 1



BILAGA 2
Lt~O cfil 

LEHO BYGG KONSUL r AB 

Solna Stad 

Sida 1 av 16 

Att: Mariam Mboob 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
171 86 Solna 

Tillsyn.2020.59, Olovligt åtgärd, markarbeten 
Fastigheten Kastanjen 5, Råsundavägen 133B 

Föreningen Brf Kastanjeträdet 1 har i brev daterat 2021-01-28 från Solna Stad, Miljö- och 
byggnadsförvaltningen fått en begäran om en förklaring gällande olovlig åtgärd . Solna Stad, Miljö- och 
byggnadsförvaltning har via en anmälan som registrerats 2020-02-20 uppmärksammats på att åtgärder i 
form av markförändringar, stödmurar och parkeringsplatser genomförts utan att lov beviljats. 

Föreningen har anmodats att inkomma med en skriftlig förklaring. Avsikten med ombyggnaden har varit 
att underhålla föreningens markytor samt öka säkerheten då det finns marknivåskillnader mellan 
fastigheterna. Föreningen har varit mån om att använda sig av befintliga och tidstypiska attribut, se 
Bilaga 1 Uppfart före och efter. Föreningens uppfattning är att det inte utförts några förändringar som 
kräver marklov enligt gällande bygglag. Marknivåerna är förändrade inom tillåten gräns vilket 
framkommer i Bilaga 2 Marknivåer och avvägning före och efter ombyggnad . 

Föreningen har terrasserat jorden mot Kastanjen 4 för att förhindra marken från att erodera, se Bilaga 3 
Terrassering mot Kastanjen 4. 

Mot Kastanjen 1 har föreningen kompletterat med förhöjd kantsten för att förhindra att jorden eroderar, 
se Bilaga 4 Kantsten mot Kastanjen 1. För att öka säkerheten och ta bort fallrisk mot Kastanjen 1 och 4 
har föreningen kompletterat med smidesräcken med liknande utseende som tidigare smidesräcken inom 
fastigheten. 

Antalet parkeringsplatser är oförändrat både till antal, läge och storlek 2,5 x 5,0 meter, se Bilaga 5 
Parkering före och efter. Föreningen har ersatt den gamla asfalten med ny asfalt. 

Bilaga 6 Redovisning av höjder och bredder av murar och kantstöd. 

Avstånd till gräns mot Kastanjen 1, 2 och 4 är oförändrad, se Bilaga 7 Utdrag av baskarta . 

Leif Rosell 
Av RISE certifierad besiktningsman och kontrollansvarig PBL 

Lero Byggkonsult AB 
C/o Leif Rosell, Långholmsgatan 9B Tele: 070-777 43 71 
117 33 Stockholm Mail : leif@lero-bk.se 

Claes Lundström 
Ordförande HSB Brf Kastanj eträdet 1 
Tel : 0708-345 720 
Mai/: info@kastanjetradet.com 
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LERO BYGGKOl'JSUL T AB 
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Bilaga 1 Uppfart före och efter 

Uppfart före ombyggnad 

Uppfart efter ombyggnad 

Lero Byggkonsult AB 
C/o Leif Rosell, Långholmsgatan 9B Tele: 070-777 43 71 
117 33 Stockholm Mail : leif@lero-bk.se 



Bilaga 2_Marknivåer och avvägning före och efter. 
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Inmätning före ombyggnad 
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Lero Byggkonsult AB 
C/o Leif Rosell , Långholmsgatan 9B Tele : 070-777 43 71 
117 33 Stockholm Mail: leif@lero-bk.se 
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LERO BYGGKONSUL T AB 
Sida 5 av 15 

Bilaga 3 Terrassering mot Kastanjen 4. 

Före ombyggnad Efter ombyggnad 

Lero Byggkonsult AB 
C/o Leif Rosell, Långholmsgatan 9B Tele : 070-777 43 71 
117 33 Stockholm Mail : leif@lero-bk.se 
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LERO BYGGKONSUL T AB 
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Bilaga 4 Kantsten mot Kastanjen 1. 

Kant mot Kastanjen 1 före ombyggnad Kant mot Kastanjen 1 före ombyggnad 

Kantsten mot Kastanjen 1 efter ombyggnad 

Lero Byggkonsult AB 
C/o Leif Rosell, Långholmsgatan 9B Tele : 070-777 43 71 
117 33 Stockholm Mail: leif@lero-bk .se 



l{~O ji_ 
LERO BYGGKONSULT AB 

Sid 7 av 16 

Bilaga 5 Parkering före och efter. 

Parkering före ombyggnad 

Parkering före ombyggnad 

Lero Byggkonsult AB 
C/o Leif Rosell, Långholmsgatan 9B Tele: 070-777 43 71 
117 33 Stockholm Mail : leif@lero-bk.se 
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Bilaga 5 Parkering före och efter. 

Parkering efter ombyggnad 

Parkering efter ombyggnad 

Lero Byggkonsult AB 
C/o Leif Rosell , Långholmsgatan 9B Tele : 070-777 43 71 
117 33 Stockholm Mail : leif@lero-bk.se 



LERO BYGGKOl'lSUL T AB 

Bilaga 6 Redovisning av höjder och bredder av murar och kantstöd. 

Terrass mot Kastanjen 4 

Mur mot söder undre del 

Mur mot söder mellandel 

Lero Byggkonsult AB 
C/o Leif Rosell, Långholmsgatan 98 Tele: 070-777 43 71 
117 33 Stockholm Mail : leif@lero-bk.se 

Sida 9 av 15 



LERO BYGGKONSUL T AB 

Bilaga 6 Redovisning av höjder och bredder av murar och kantstöd. 

Terrass mot Kastanjen 4 

Mur mot söder övre del 

Bredd på murar mot söder 

Lero Byggkonsult AB 
C/o Leif Rosell, Långholmsgatan 9B Tele: 070-777 43 71 
117 33 Stockholm Mail : leif@lero-bk.se 
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Bilaga 6 Redovisning av höjder och bredder av murar och kantstöd. 

Mur mot öster 

Mur mot öster (mot Kastanjen 1) 

\ 

Bredd på mur mot öster 

Lero Byggkonsult AB 
C/o Leif Rosell, Långholmsgatan 9B Tele : 070-777 43 71 
117 33 Stockholm Mail : leif@lero-bk .se 

Sida 11 av 16 
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Bilaga 6 Redovisning av höjder och bredder av murar och kantstöd. 

1ur från trappan och uppåt 

Mur från trappan och uppåt 

Mur från trappan och uppåt 

Lero Byggkonsult AB 
C/o Leif Rosell, Långholmsgatan 9B Tele: 070-777 43 71 
117 33 Stockholm Mail: leif@lero-bk.se 



LERO BYGGKONSUL T AB 

Bilaga 6 Redovisning av höjder och bredder av murar och kantstöd. 
Mur från trappan och uppåt 

/ 

Mur från trappan och uppåt 

Mur från trappan och uppåt 

Lero Byggkonsult AB 
C/o Leif Rosell, Långholmsgatan 98 Tele: 070-777 43 71 
117 33 Stockholm Mail: leif@lero-bk.se 

Sida 13 av 15 



LERO BYGGKONSUL T AB 
Sida 14 av 16 

Bilaga 6 Redovisning av höjder och bredder av murar och kantstöd. 

Bredd på mur från trappa och uppåt 

Lero Byggkonsult AB 
C/o Leif Rosell , Långholmsgatan 9B Tele : 070-777 43 71 
117 33 Stockholm Mail : leif@lero-bk .se 
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LERO BYGGKONSULT AB 

Bilaga 6 Redovisning av höjder och bredder av murar och kantstöd. 
Mur från trappan och nedåt 

Mur från trappa och nedåt 

Mur från trappa och nedåt Bredd på mur från trappa och nedåt 

Lero Byggkonsult AB 
C/o Leif Rosell, Långholmsgatan 9B Tele: 070-777 43 71 
117 33 Stockholm Mail: leif@lero-bk.se 

Sid 1 5 av 1 6 
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SOLNA STAD DELEGATIONSBESLUT Sid 1 (3)
Miljö- och byggnads- 2021-09-03 BYGG.2021.369
förvaltningen

KASTANJEN 5, RÅSUNDAVÄGEN 133B HSB Bostadsrättsförening Kastanjeträdet
1, Claes Lundström

Bygglov i efterhand för parkeringsplatser,
flerbostadshus Råsundavägen 133 B, 4 tr

BNd 2021C:1153 16950 Solna

Beslut bygglov med startbesked

Bygglov i efterhand beviljas med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL),
för sex stycken parkeringsplatser med de villkor och förutsättningar som anges nedan.

Någon kontrollansvarig krävs inte.

Detta beslut gäller även som startbesked enligt 10 kap 23-25§§ PBL. Byggnadsarbetet får
påbörjas, byggherren bör dock försäkra sig om att bygglovet inte är överklagat innan
byggnadsåtgärder påbörjas. Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked meddelats. För
upplysningar om slutbesked se längre ner i beslutet.

Kontrollplanen fastställs.

Handlingar som ska inlämnas inför slutbesked

· Begäran om slutbesked

· Verifierad kontrollplan, med signaturlista (textat namn samt signatur på alla som
vidimerat kontrollplanen)

· Intyg av byggherre att bygglov är efterföljt

I de fall åtgärden får tas i bruk enligt beslut om bygglov och startbesked måste slutbesked
sökas och erhållas inom fem år från startbesked. I de fall slutbesked inte erhållits inom
angiven tid ska byggnadsnämnden enligt 11 kap PBL ta ut en byggsanktionsavgift.

Avgift

Avgiften för bygglovet är 3 300 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning
3 300 kr – Avgift för bygglov enligt tabell 8
3 300 kr – Summa avgifter

Ärendet

HSB Bostadsrättsförening Kastanjeträdet 1, Claes Lundström inkommit med en ansökan om
bygglov i efterhand för sex stycken parkeringsplatser. Ansökan inkom efter ett beslut om
lovföreläggande i ärende (TILLSYN 2020.59). Påföljd hanteras i tillsynsärendet.

Ärendet var komplett 2021-06-28.

Motivering av beslutet

Förslaget bedöms vara planenligt samt uppfyller kraven enligt 2 kap 6§, 8 kap 1, 2 och 17§§
PBL. Bygglov kan därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap 30§ PBL.

BILAGA 3
Be

slu
t f

at
ta

t a
v 

By
gg

lov
sc

he
f ls

ra
 H

us
se

in
 ,2

02
1-

09
-0

3,
 B

YG
G.

20
21

.3
69

 

D
 



Sid 2 (3)

Villkor, föreskrifter

Dagvatten ska omhändertas på egen fastighet.

Handlingar som ingår i beslutet

· Situationsplan inkom 2021-06-28

· Kontrollplan inkom 2021-06-28

Övriga handlingar som ligger till grund för beslutet

· Ansökan inkom 2021-06-12

Förutsättningar

För fastigheten gäller detaljplan 0401/1934 samt tilläggsplan P09/3.

Upplysningar

· Bygglovet beräknas vinna laga kraft inom fem veckor från publicering på Post- och
Inrikes Tidningar, observera detta gäller ej om beslutet blir överklagat

· Beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas, trots att startbesked har
getts, förrän efter fyra veckor från det datum beslutet publicerats på Post- och Inrikes
Tidningars websida

· Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft

· Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till
Byggnadsnämnden.

· Startbesked upphör att gälla den dag då beslut om lov upphör gälla

· Tillstånd för åtgärden krävs från fastighetsägaren/na

· Byggherren ansvarar för att handlingar/projektering följer nytt höjdsättningssystem
RH 2000. Skillnad i höjdsystemet jämfört med tidigare är +0.52

· Det åligger byggherren att själv undersöka och införskaffa eventuella tillstånd avseende
kabel/rör/ledning av ledningsrättshållare

· Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs i enlighet med Boverkets byggregler
För byggarbeten gäller Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS
2004:15

· För att få använda allmän plats krävs tillstånd från stadsmiljöavdelningen på tekniska
förvaltningen (tekniskanamnden@solna.se ) samt tillstånd från polismyndigheten.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange vilket beslut som överklagas med datum,
diarienummer och fastighetsbeteckning, den ändring som begärs och skälen till
överklagandet. Underteckna och namnförtydliga. Överklagandet ska vara ställt till
länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Solna stad, Byggnadsnämnden, 171 86
Solna, alternativt mejlas till byggnadsnamnden@solna.se Skrivelsen måste ha inkommit
till byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
Om ni inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom fyra
veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.
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Bygglovhandläggare
Mariam Mboob

Expediering, delgivning och kungörelse
Per post/e-post
Sökanden

Delges
Fastighetsägaren/arrendator

Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar
Meddelande om kungörelse skickas till:
Rågrannar
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Råsundavägen 133 

Ka
st

an
je

n 
5

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Sopskåp

Sopskåp

Lundström Design

Södra Långgatan 31 NB, 169 59 Solna, Sweden
T: +46-8-15 46 63 • +46-708-345 720 • info@touchcad.com

Uppmärkning av sedan länge befintliga P-platser vid 
renovering av Råsundavägen 133 i Solna, Kastanjen 5

1:400 21-06-08CL 21-06-08
Drawn by Scale Date Rev

P-Plats 5.5 x 2.5 m

P-Plats 5.5 x 2.5 m

P-Plats 5.5 x 2.5 m

P-Plats 5.5 x 2.5 m

P-Plats 5.5 x 2.5 m

P-Plats 5.5 x 2.5 m

Infart till fastigheten från Råsundavägen 
133
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Norr

Bygglov för parkeringsplatser, 
flerbostadshus BNd 2021C:817

Berörd area 82,5 kvm
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