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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.
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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.

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.

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

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

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

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

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

Naturmiljöer

Strandskydd

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.

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).

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

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.

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.

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 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.

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

2022-06-13

9 (106)

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.

Figur 2. Planområdet ligger vid Pampas marina i Solna. Bakgrundskartor:
OpenStreetmaps bidragsgivare (u.å.) och Google satellite (u.å.).

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.
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Områdesbeskrivning

1.3

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.

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

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

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.

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.

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

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

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

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 utbyggnadsområde. 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

•

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

3.1

Vattenmiljöer

•

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

•

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

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.

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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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

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

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
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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.

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.

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

Figur 11. Befintligt dagvattenledningsnät inom planområdet med utsläppspunkt i
Ulvsundasjön vid Pampas Marina. (WRS, 2022).
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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.
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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 hårdgöringsgraden (avrinningskoefficienten) ökar med motsvarande, se
Tabell 1.
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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.
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Tabell 4. Föroreningsbelastning före och efter exploatering, utan LOD, inklusive absolut
och relativ förändring. (WRS, 2022).

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

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

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

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.

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 föroreningsbelastningen 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

Figur 15. Planerad placering och utbredning av skelettjordar inom detaljplaneområdet. (WRS, 2022)
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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.

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)

Figur 16. Tunnelbanans utbredning (röda streck) under planområdet. (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.
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Tabell 6. Magasinvolymer som uppnås i gröna tak, med 20 mm fördröjningskapacitet.
(WRS, 2022).

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).

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 beläggningar 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

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.

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

2022-06-13

27 (106)

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 LODanläggningar 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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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
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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.

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.

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
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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
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-

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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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)

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
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

•

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
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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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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/årsmedeldygn

Essingeleden/E4/E20
Pampaslänken
Ekelundsvägen
Avfartsramper Solna
Påfartsramper Solna
Lokalgator

73 000
9 300
5 700 - 7 500
19 300
19 300
100–1 500

Andel
tung
trafik
10 %
9%
8%
9%
9%
4–7 %

Hastighet
70 km/h
70 km/h
40 km/h
70 km/h
70 km/h
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.

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

2022-06-13

35 (106)

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.

Figur 23. Utsnitt från Situationsplan (ekvivalentnivåer översikt). Samtliga byggnader får minst en
sida med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. (ÅHA, 2022)

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

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).

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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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).

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.

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

2022-06-13

38 (106)

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.

•

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.

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.

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

Trafikförvaltningen i Region Stockholm

Riktvärden för bedömning av komfort i byggnader

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

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

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).
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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. (ACADInternational 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.

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.

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

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).

Tabell 13. Miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2. (SLB Analys, 2022).
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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).
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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.
Figur 28. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10, under det 36:e värsta dygnet för
nuläget år 2020. (SLB Analys, 2022).

Trafiken på Essingeleden uppgår till 73 000
fordon/årsmedeldygn. På Essingeledens ramper, i båda
riktningarna, är trafikmängden 19 300 fordon/årsmedeldygn.

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

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

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.

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.

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

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.

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
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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.

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)

Figur 34. Området i ett nollalternativ, utan tillkommande bebyggelse. (SLB Analys,
2022).
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NO2. Miljömålet för NO2 timme (som är svårast att nå), uppnås
inom hela beräkningsområdet. (SLB Analys, 2022)

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.

Figur 36. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2, under det 8:e värsta dygnet i ett
nollalternativ. (SLB Analys, 2022)

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
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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.
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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 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

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.

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

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

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.

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).

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).
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Konsekvenser planförslaget
Samtlig provtagningspunkternas lägen och klassning framgår i
Figur 42 och redovisas för fastigheterna nedan.

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.

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

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.

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.

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

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.

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

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

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

I ett senare skede rekommenderas kompletterande
provtagningar av jord inom det område som planeras för
förskolegård i anslutning till skogsområdet mellan Lhuset 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.
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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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buller eller miljöfarliga utsläpp. Trafikanter på omgivande vägar
omfattas inte av analysen. Se Figur 43 för detaljplaneområdets
läge i förhållande till dess omgivning.

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,

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)
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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 påoch 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.

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 Btunnel 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.

Myndigheten Trafikanalys (med ansvar för statistik inom området
vägtrafik) upprättar årligen statistikrapporter över den totala
lastbilstrafiken, inklusive farligt gods, på det svenska vägnätet.
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Tabell 19. Uppskattat antal transporter med farligt gods på Essingeleden per år utifrån
respektive statistikunderlag. (Brandskyddslaget, 2022).

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.

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.

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
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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.

Tabell 20. Indelning av farligt gods och dess olika klasser enligt ADR-S.
(Brandskyddslaget, 2022)

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.

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).
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Tabell 21. Konsekvenser en olycka med respektive ämne kan ge upphov till.
(Brandskyddslaget, 2022).

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.

Plan- och bygglagen
Ett flertal lagar reglerar när riskanalyser ska utföras. Enligt planoch 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).

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.
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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.

Figur 45. Rekommenderade skyddsavstånd till olika typer av markanvändning. (Brandskyddslaget,
2022)

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 Btunnel, 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).

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.

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,

Figur 46. Individrisk utomhus utmed Essingeledens på- och avfartsramper. (Observera att
frekvensen redovisas med logaritmisk skala.) (Brandskyddslaget, 2022)

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

2022-06-13

78 (106)

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.

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.

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.

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)
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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.

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.

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
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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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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).
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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 insektsinventeringen 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.

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 fragmenteringsoch spridningsproblematik men resonemanget är i varierande
grad giltigt även för tall, alm, ask, andra träd, naturvårdsarter och
egentligen all trängd miljö i urban miljö.

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

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

2022-06-13

85 (106)

Figur 52. Norra delen av det inventerade området med utpekade värdeelement och
naturvårdsarter. (Adoxa Naturvård, 2020, rev 2022).

Figur 50. Detaljplaneområdet med omnejd utgör sex olika delområden i
naturvärdesinventeringen. (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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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.

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.

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, pplatser, 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 pplatser 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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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 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)

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.

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.

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
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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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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 tätteller 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

I grönplanen har fem övergripande strategier formulerats:

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.

•
•
•
•
•

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.

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.

Figur 61. 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 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 växtoch djurliv inom strandskyddat område som liten.

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.

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.
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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.

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.

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
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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 markoch 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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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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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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