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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-04-25 

 KS/2022:75 
 
 
 

Rätten att teckna bankkonton och bankgiron 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att bemyndiga finanssekreterare Ingela Rosengren, eller den 
som tjänstgör i hennes ställe, att i förening med endera av controller Harriet Enkvist, 
ekonomiassistent Håkan Nilsson, enhetschef Anders Ringstedt, förvaltningschef/ekonomichef 
Christer Lindberg, finansstrateg Axel Bernhult, systemspecialist lön Jakob Jogfors, löneekonom 
Camilla Wärmé, lönespecialist Yvonne Labor, lönehandläggare Sabina Akmetalipova eller 
lönehandläggare Helena Johnsson att teckna stadens bankgiron och bankkonton samt att i bank 
inlösa till staden ställda bank- och plusgiroutbetalningsavier, checkar, postväxlar och andra 
utbetalningshandlingar. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigar socialnämnden att besluta om teckningsrätt för checkar på det 
bankkonto, och att lyfta erforderligt utbetalningsbelopp, som särskilt öppnats för att enbart 
användas för utbetalning av försörjningsstöd. Nämnden ska namnge vilka personer som får 
utföra detta och delge kommunstyrelsen sitt beslut. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigar kultur- och fritidsnämnden att lyfta erforderligt belopp för 
återbetalning av inbetalning, på det bankkonto i staden som används för specifik verksamhet på 
kulturskolan. Nämnden ska namnge vilka personer som får utföra detta och delge 
kommunstyrelsen sitt beslut. 
 
Sammanfattning 
Beslut har tagits av kommunstyrelsen 2020-12-21, § 182, avseende rätten att teckna stadens 
bankkonton och bankgiron. På grund av personalförändringar behöver ett nytt beslut fattas. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Berörda 
 
 
 
 
Kristina Tidestav  Christer Lindberg 
Stadsdirektör   Förvaltningschef/ekonomichef 
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Avrapportering av uppdrag om en gemensam handlingsplan för att 
främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och 
unga i Solna, samt att uppdraget från verksamhetsplan och budget därmed är avrapporterat. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och 
förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam 
handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna. 
 
De verksamheter i staden som på olika sätt tillhandahåller insatser för att främja det psykiska 
välbefinnandet hos barn och unga är främst socialförvaltningen (socialnämnden och 
gemensamma familjerättsnämnden), barn- och utbildningsförvaltningen (skolnämnden och barn- 
och förskolenämnden) och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur- och fritid – AKF 
(kompetensnämnden och kultur- och fritidsnämnden). För barnet och dennes familj är det viktigt 
att få rätt insatser utifrån en helhetssyn. En avgörande faktor är därför samverkan mellan 
förvaltningarna och med andra aktörer i samhället. Inte minst är regionen en viktig i det 
förebyggande arbetet, men även som ansvarig för behandla psykiska besvär och psykiatriska 
tillstånd som kräver sjukvård.  
 
Inom stadens förvaltningar pågår mycket arbete och genomförs många insatser i barn och ungas 
vardagsmiljöer. Syftet med den övergripande handlingsplanen för staden är att lyfta fram 
insatsområden som berörda förvaltningar i staden bör prioritera i sina verksamheter, inom ramen 
för insatsområdena ”Förebyggande insatser”, ”Hälsofrämjande insatser” och ”Samverkan”. 
Förvaltningarna har i sin tur, med utgångspunkt i sina verksamheter, tagit fram mer detaljerade 
handlingsplaner för sina respektive verksamheter med aktiviteter. Handlingsplanerna har 
redovisats för respektive berörd nämnd. Den övergripande handlingsplanen riktar sig i första 
hand till de kommunala verksamheterna, men ambitionen är att även fristående förskolor, 
pedagogisk omsorg och friskolor ska kunna använda handlingsplanen som ett stöd i sitt arbete.  
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att förslaget till en gemensam förvaltningsövergripande 
handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna antas, samt att 
uppdraget från verksamhetsplan och budget därmed är avrapporterat.  
 
Kristina Tidestav                                      Anders Offerlind    
Stadsdirektör                                            Förvaltningschef   

 
Alessandra Wallman  
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Ann-Charlotte Fager  Katarina Påhlman  
Förvaltningschef Socialförvaltningen Förvaltningschef Arbetsmarknad, Kultur- och fritid 
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Inledning 
 
Solna är en växande stad med hög befolkningstillväxt. Fram till 2030 beräknas 
dagens befolkning på 84 187 invånare att öka till cirka 100 000 invånare. 
Antalet barn och unga i Solna är idag cirka 15 000 personer, vilket gör att de 
med beräknad befolkningsökning till 2030 har ökat till cirka 17 000 personer.  
 
Barnkonventionen slår fast att barn och unga har rätt att utvecklas och må bra. 
I ett internationellt perspektiv rankas svenska barn och ungas uppväxtvillkor 
relativt högt och de flesta svenska barn och ungdomar mår bra, både psykiskt 
och fysiskt. I barns och ungas liv finns det många faktorer som påverkar 
förutsättningarna för att må bra. Det kan vara allt från individuella faktorer 
som kön, ålder, arv, till olika faktorer i närmiljön, som den social situationen, 
familjens situation, kulturella krav och förutsättningar, samt samhällets 
utveckling i stort.  
 
”Livstillfredsställelse” är ett begrepp som används för hur en individ bedömer 
sitt liv i allmänhet och över tid. Folkhälsomyndigheten har genom åren 
genomfört undersökningar om livsvillkor och levnadsvanor bland 11, 13 och 
15-åringar. Av den senaste undersökningen, som gjordes 2017, framgår det att 
de allra flesta var tillfreds med sina liv. Trots att de flesta var tillfreds med sina 
liv har alla de fyra somatiska besvären huvudvärk, ryggont, magont och yrsel 
samtidigt ökat under perioden 1985 - 2017. Flickor och pojkar upplever i stort 
sett samma grad av socialt stöd från familjen, men upplevelsen av stöd minskar 
med den ungas stigande ålder.  
 
Faktorer som kan främja psykisk hälsa och fungera som ett skydd mot ohälsa 
är skyddsfaktorer, medan faktorer som kan medföra att barn och unga är mer 
sårbara för psykisk ohälsa är riskfaktorer. Genom att arbeta förebyggande med 
riskfaktorer och aktivt med skyddsfaktorer finns det goda förutsättningar att 
främja den psykiska hälsan hos barn och unga.  
 
De verksamheter i staden som på olika sätt tillhandahåller insatser och 
aktiviteter för att förebygga riskfaktorer som gör barn och unga mer sårbara 
för psykisk ohälsa är främst socialförvaltningen (socialnämnden och 
gemensamma familjerättsnämnden), barn- och utbildningsförvaltningen 
(skolnämnden och barn- och förskolenämnden) och förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur- och fritid (kompetensnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden).  
 
Många aktörer i samhället arbetar parallellt med såväl förebyggande, som 
hälsofrämjande insatser utifrån sina specifika uppdrag. För att det samlade 
arbetet ska få så god effekt som möjligt är det därför särskilt viktigt att det, 
med utgångspunkt från respektive aktörs ansvarsområden, finns en väl 
fungerande samverkan mellan olika aktörer. Det finns stora vinster med att så 
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tidigt som möjligt identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk 
ohälsa hos barn och unga. Samtidigt är det viktigt att betona att respektive 
aktör måste ta ansvar för sin del av samverkan för att helheten ska fungera. 
När staden svarar för insatser inom sina ansvarsområden behöver andra 
aktörer svara för insatser inom sina respektive ansvarsområden.  
 
Syftet med denna övergripande handlingsplan är att lyfta fram insatsområden 
som berörda förvaltningar i staden bör prioritera i sina verksamheter. De tre 
insatsområdena är ”Förebyggande insatser”, ” Hälsofrämjande insatser” och 
”Samverkan”. Stadens berörda förvaltningar har i sin tur tagit fram mer 
detaljerade handlingsplan med aktiviteter inom respektive nämnds 
verksamhetsområde, som biläggs denna övergripande handlingsplan. Den 
övergripande handlingsplanen riktar sig i första hand till de kommunala 
verksamheterna, men ambitionen är att även fristående förskolor, pedagogisk 
omsorg och friskolor ska kunna använda handlingsplanen som ett stöd i sitt 
arbete.  
 
 
 

Förebyggande insatser  
Vardagsmiljöer som erbjuder trygghet, meningsfullhet samt positiva sociala 
relationer stödjer utvecklingen av barn och ungas psykologiska och sociala 
förmågor. Föräldrarna är viktigast för att skapa en vardagsmiljö som ger barn 
och unga goda förutsättningar för en positiv utveckling. Det finns dock även 
många andra vuxna som medverkar till att skapa en trygg vardagsmiljö för barn 
och unga. Det gör alla vuxna i förskolan, skolan, inom elevhälsan, 
verksamheter som hjälper och förbereder unga på arbetsmarknaden, olika 
mötesplatser för barn- och unga och socialtjänstens verksamheter, samt ideella 
krafter inom föreningslivet.  
 
Genom att arbeta med förebyggande insatser medverkar staden till att barn och 
unga ges förutsättningar för en trygg och meningsfull vardagsmiljö med 
positiva sociala relationer med vuxna. Stadens förebyggande arbete inriktas på 
insatser inom de tre övergripande områdena: ”en meningsfull fritid”, 
”trygghet” och ”kompetenshöjande åtgärder”. 
 
En meningsfull fritid 
 
Samvaro med andra barn och unga, tillsammans med en trygg vuxennärvaro, 
främjar psykisk hälsa, minskar utanförskap och ökar den sociala tryggheten. 
Det leder i förlängningen till att barn och ungdomar på ett bättre sätt kan ta sig 
an skola och studier. Barn och unga i Solna ska därför ges möjlighet till en 
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aktiv och meningsfull fritid. Staden ska, såväl för egen del som i samverkan 
med föreningslivet, erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, som ger 
förutsättningar att nå så många som möjligt av Solnas barn och unga.  
 
Förebyggande insatser/aktiviteter för ungdomar på kvällar och helger ska 
uppmuntras såväl för stadens egna verksamheter, som för föreningslivets 
aktiviteter. För barn och unga, som av individuella faktorer eller faktorer i 
närmiljön särskilt bedöms vara i riskzonen ska riktade insatser anordnas.  
 
I skolorna är det viktigt att möjliggöra meningsfulla rastaktiviteter som skapar 
förutsättningar för gemenskap, samhörighet och lek i grupp, samt bidrar till 
ökad fysisk rörelse. Styrd rastverksamhet är ett hjälpmedel för att skapa 
förutsättningar för att hitta nya sociala relationer och skapa större gemenskap i 
de yngre elevgrupperna.  
 
Trygghet 
 
Trygghet och säkerhet spelar en stor roll för alla barn och ungas hälsa - barn 
och unga som känner sig trygga mår bra. Det är därför viktigt att de yngre 
barnen ges omsorg och trygghet redan i förskolan, att de lite äldre barnen kan 
få en trygg och säker skoltid och ungdomar ges goda och trygga förutsättningar 
att möta vuxenlivet.  
 
En trygg uppväxtmiljö präglas av att vuxna sätter konsekventa och tydliga 
gränser, där vuxna motverkar alla former av kränkande behandling, där alla 
elever kan ha lugn och ro i skolan, där barn och unga känna samhörighet och 
har goda relationer sinsemellan och med den vuxna personalen.   
 
För att stärka garantin att förskolorna i staden är en trygg miljö för barnen, ska 
alla förskolor ha tydliga, uppdaterade och kända rutiner för tillsyn av barnen 
inom och utanför förskolans område. Staden ska verka för att lärare i stadens 
egna skolor ska ges förutsättningar för att kunna tillämpa ett ledarskap med 
tydliga regler och gränser för elevernas uppförande, såväl mot lärarna som mot 
varandra och som skapar en tydlig struktur för arbetet i klassrummet. 
 
Staden ska anordna aktiviteter för att fånga upp ungdomar, ge fler möjlighet att 
delta i aktiviteter genom att erbjuda barn och unga att låna utrustning och att 
skapa trygga och säkra mötesplatser. I stadsdelar, eller områden, där det finns 
ett extra stort behov av att öka den sociala tryggheten, ska staden finnas 
närvarande även på helgkvällar. 
 
All form av kränkande särbehandling och mobbing ska motverkas genom att 
personal i stadens egna förskolor, skolor och fritidsverksamheter har 
kännedom om hanteringen av och processen kring kränkande behandling. 
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Staden ska verka för att samma inriktning tillämpas i verksamheter som 
pedagogisk omsorg, fristående förskolor och friskolor.  
 
Barns och ungas utsatthet på nätet behöver uppmärksammas särskilt och 
insatser göras för att ge barn, unga, men även vuxna, verktyg att förebygga, 
upptäcka och hjälpa dem som har blivit utsatta.  
 

Kompetenshöjande åtgärder 
 
Genom utbildningsinsatser ska medarbetarnas förståelse och förmåga stärkas 
för att ta ett särskilt ansvar för att främja barn och ungas psykiska hälsa. 
Kompetenshöjande åtgärder kan omfatta många olika områden, men det är 
särskilt angeläget med utbildningsinsatser kring barn och unga som har en 
NPF-diagnos, då det är större risk för att de hamnar i psykisk ohälsa. 
Utbildningsinsatser ska även riktas till de samverkanspartners som staden har, 
exempelvis fristående förskolor, pedagogisk omsorg och friskolor, samt 
föreningslivet.  

 
Hälsofrämjande insatser 
 
En bra start i livet främjar individers utveckling och ger förutsättningar för en 
god hälsa och ett gott välbefinnande under hela livet. Hälsa kan ses som en 
resurs för att klara de utmaningar som barn och unga ställs inför i vardagen. 
Hälsofrämjande åtgärder under barn och ungas uppväxt syftar till att stärka 
tilltron till den egna förmågan och öka kontrollen över den egna hälsan. 
 
Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna i barnens närhet, är förskolan och 
skolan viktiga arenor för hälsofrämjande aktiviteter. Alla barn ges möjlighet att 
gå i förskola och forskning visar att förskolan har positiva effekter på barns 
psykiska hälsa och utveckling. I skolan är prestationer, stimulans, mobbning 
och tillgång till stöd vid behov faktorer som kan påverka den psykiska hälsan. 
Även fritiden och möjligheten till fritidsaktiviteter har betydelse. 
 
Genom att arbeta med hälsofrämjande insatser/aktiviteter i förskolor och 
skolor kan staden erbjuda lättillgängliga insatser för de som upplever eller 
uppvisar psykiska besvär. Skolor och socialtjänsten kan var för sig eller 
gemensamt medverka med insatser som stärker föräldrarna i deras föräldraskap, 
ge råd och stöd till föräldrar som är oroliga för, inte kan komma överens med 
eller kan behöva hjälp med att sätta gränser för sina barn.  
 
Stadens hälsofrämjande arbete inriktas på insatser inom de tre övergripande 
områdena: ”Tillgängligt lärande och utbildning”, ”Elevhälsa” och 
”Föräldrastöd och hemmaplanslösningar”. 
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Tillgängligt lärande och utbildning 
 
Förskolan är det första steget i barnets utbildning och förskolans undervisning 
ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Alla barn ges möjlighet att gå i 
förskola, men inte alla gör det. Staden ska därför, som en följd av skolverkets 
nationella uppdrag, eftersträva att öka andelen barn som är inskrivna i 
förskoleverksamheten.  
 
För att kunna erbjuda en god kvalitet i förskolan är personalens kompetens 
avgörande. Staden ska därför i de egna verksamheterna fortsätta inriktningen 
med att anställa fler förskolelärare, vilket samtidigt ger förutsättningar till en 
ökad personaltäthet och minskade barngrupper. För att få barnen att nå längre 
i sitt lärande behöver rätt åtgärder vidtas. Därför ska det finnas en systematisk 
uppföljning och analys av verksamhetens måluppfyllelse inom förskolan.  
 
Skolan ska leda till goda kunskapsresultat och att varje elev är väl förberedd för 
vidare studier eller yrkesliv. Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassad efter 
alla elevers förutsättningar. Tydliga regler och strukturer för arbetet i 
klassrummet ska ge lärarna förutsättningar för att skapa ett klassrumsklimat 
som gynnar lärande. Lärarna ska vara tydliga med vilka undervisningsmål som 
gäller för eleverna. Undervisningen ska baseras på analyser av elevernas 
kunskaper. En differentierad undervisning som är anpassad efter eleverna är en 
viktig förutsättning för att förbättra kunskapsresultaten. Skolorna ska 
systematiskt analysera elevers resultat för att vid behov sätta in tidiga insatser. 
 
För elever med särskilda behov ska stadens egna skolor, inom ramen för den 
enskilda skolan, erbjuda särskilda undervisningsgrupper. För elever med 
extraordinära behov av stöd i stadens egen verksamhet ska det finnas en 
central särskild undervisningsgrupp. Friskolor ska ta ansvar för sina elevers 
särskilda behov på sätt som organiseras inom ramen för deras egna 
verksamheter.   
 
Barn och unga som är närvarande i skolan lär sig mer än de som inte är 
närvarande. Skolnärvaro är därför en viktig fråga att arbeta aktivt med. 
Oroande skolfrånvaro ska fångas upp tidigt och åtgärder sättas in.  
 
 
Elevhälsan 
 
Förskolans barnhälsoarbete och skolans elevhälsoarbete ska bidra till att skapa 
en miljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Förskolans 
barnhälsoteam ska tidigt och systematiskt identifiera hinder samt möjligheter 
för utveckling och inlärning. Elevhälsan är en första viktig instans för att kunna 
fånga upp elever som inte mår bra. I det individuellt inriktade arbetet har 
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elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs 
lärande och utveckling. 
 
För att en skolas elevhälsoarbete ska bli hälsofrämjande behöver alla som 
arbetar i skolan ta ett gemensamt ansvar utifrån sina olika roller. Insatser ska 
därför genomföras där all personal är delaktig i att skapa en samsyn om skolans 
hälsofrämjande elevhälsoarbete. Pedagoger ska ges möjlighet för att få 
konsultation av psykolog kring grupper eller individer.  
 
Eleverna i alla årskurser från årskurs 4, i stadens egna skolor, ska få utbildning i 
vad psykisk hälsa innebär. Det genomförs som en årligen återkommande insats 
med ett tema för varje år. 
 
 
Hemmaplans- och föräldrastöd 
 
Föräldrar som ofta hamnar i konflikt med sitt barn ska, genom 
utbildningsinsatser, ges möjlighet att få stöd och verktyg för att minska 
konflikterna med sina barn. Det kan ske genom att föräldrar erbjuds 
exempelvis Komet - ett utbildningsprogram för föräldrar till barn 3-11 år – 
eller föräldrastödsprogrammet ”Trygghetscirkeln” för föräldrar med barn i alla 
åldrar. Det ska även vara möjligt att hela familjen erbjuds behandling när barn 
och unga bråkar, skapar konflikter eller skolkar.  
 
Behovsprövade stöd- och hjälpinsatser för barn och unga som bor kvar i det 
egna hemmet/eller i någon form av stödboende, så kallade 
hemmaplanslösningar, är ett alternativ till institutionsplaceringar. Solna 
tillämpar hemmaplanslösningar främst för att det oftast är för barnets bästa. 

Solna stad ska i nära samarbete med hemmen främja en allsidig 
personlighetsutveckling och social utveckling hos barn och unga. Stadens 
insatser bygger på frivillig medverkan och samtycke, och ska utformas och 
genomföras tillsammans med barn och unga och deras föräldrar.  

Stadens insatser ska stärka familjers förmåga att upprätthålla trygga och stabila 
uppväxtförhållanden för barn, genom att tillämpa ett samordnat stöd för barn 
och familjer där det förekommer psykisk ohälsa. Staden ska fortsätta att 
eftersträva hemmaplanslösningar för att både uppnå bättre utfall och för att 
förhindra placeringar av barn och unga. Insatserna ger förutsättningar för att 
barn och unga kan finnas kvar i sin hemmiljö och kunna gå kvar i sin skola och 
ta del av regionens insatser.  
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För att synliggöra barnens behov, då föräldrarna inte kan komma överens om 
barnen när de ska eller redan har separerat, ska föräldrar erbjudas utbildningen 
”Barn i föräldrars fokus” (BIFF). Barnen ska samtidigt få tydlig information 
om hur en utredning går till, vad syftet är och vilka insatser det beslutas om.   

 
Samverkan 
För att kunna tillgodose barn och ungas behov behöver ofta flera olika 
ansvarsområden samverka, då olika insatser från flera olika verksamheter ofta 
erbjuds samtidigt.  För barnet och familjen är det viktigt att få rätt insatser 
utifrån en helhetssyn. En avgörande faktor är därför samverkan med andra 
aktörer i samhället. Det kan handla om samverkan mellan olika förvaltningar 
inom kommunen, samverkan med externa samhällsaktörer, samverkan med 
civilsamhället eller en kombination av flera instanser.  

Stadens arbete inriktas på samverkan i tre övergripande områden: ”Samverkan 
inom staden”, ”Samverkan med andra samhällsaktörer” och ”Samverkan med 
civilsamhället”. 
 
Samverkan inom staden 
 
Det finns stora fördelar med att så tidigt som möjligt identifiera och med 
effektiva metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. När olika 
verksamheter/funktioner i kommunen samarbetar och samordnar sina insatser 
kring samma grupper eller individer kan resurserna samordnas effektivt och 
resultaten för barn och unga och deras familjer blir bättre. 
 
För att inom en skola få ett helhetsgrepp om elevers situationer är det viktigt 
att flera aktörer samverkar. Förskolor och skolor ska medverka till att det finns 
bra rutiner för övergången från förskola till skola, då det främjar barns psykiska 
hälsa. Skolan och socialtjänsten ska fortsätta att stärka samverkan mellan 
förvaltningarna. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att ha en nära samverkan 
för att fånga upp skolelever som visar tecken på oroväckande frånvaro och 
genomföra insatser för de elever som har hamnat i omfattande och långvarig 
skolfrånvaro.  
 
Flera förvaltningar möter unga nyanlända som väntar på beslut eller har fått 
avslag på sin asylansökan. Medarbetare som möter nyanlända unga ska ha 
kompetens att bemöta de unga på ett professionellt sätt utan att själv påverkas 
negativt.  

Många unga saknar erfarenhet från arbetslivet och ett sommarjobb är för de 
flesta den första riktiga erfarenheten av att arbeta. Det ger viktiga erfarenheter, 
nya färdigheter och ett bättre självförtroende. Staden ska därför medverka till 
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att ungdomar kan sommarjobba i företag, organisationer och i stadens 
verksamheter. Ett särskilt fokus ska ligga på att samverka om ungdomar som 
får stöd av socialtjänsten eller är nyanlända unga. 

Samverkan med andra samhällsaktörer 

Ett övergripande mål för samhället är att alla barn ska växa upp under trygga 
och goda förhållanden. Föräldrarna har det grundläggande ansvaret, men 
utöver det måste alla berörda samhällsaktörer ta ett gemensamt ansvar för att 
uppmärksamma barn och unga som kan behöva särskilt stöd. Var och en har 
sitt ansvarsområde och sina insatser, men det är tillsammans som åtgärderna 
får störst effekt. När verksamheterna samverkar med sina respektive insatser 
ger det förutsättningar för ett gynnsammare resultat för barn och unga. 

De allra flesta barnen går i förskola och alla barn går i skolan. Barn och unga 
kan behöva särskilda stödinsatser från såväl stadens som regionens 
verksamheter. Förskolorna ska, med sina insatser, samverka om de yngre 
barnen med socialtjänsten och regionens barnavårdscentraler och habilitering. 
Skolorna ska med sina insatser medverka till samverkan mellan skolornas 
elevhälsa, socialtjänst och regionen. 

Genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla lindrig till måttlig psykisk 
ohälsa hos barn och unga kan mer omfattande problem förebyggas. Alla 
vårdcentraler/husläkarmottagningar i regionen har därför ett första linjen-
uppdrag som även omfattar psykisk hälsa för barn och unga. Invånare ska 
kontakta den vårdcentral eller husläkarmottagning där de är listade. För mer  
kvalificerade insatser har vårdcentralerna kunnat hänvisa till Capio i 
Turkosen/Solna centrum, Solna Husläkarmottagning i Frösunda, Hagalund 
Frösunda vårdcentral i Hagalund och vårdcentralen To Care i Solna business 
Park som har ett ansvar för ”utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga”. 
Vilka vårdcentraler som har ett utökat ansvar kan variera över tid.  

Skolorna ska med sina insatser medverka till samverkan med regionen. Om 
eleven upplever psykisk ohälsa och först kontaktar skolan, kan personalen 
hänvisa eleven och/eller hens vårdnadshavare att ta direkt kontakt med 
Hagalunds vårdcentral. Skolornas kuratorer och psykologen på Hagalunds 
vårdcentral kan vid behov i särskilda fall kontakta varandra i frågor kring 
eleven och dennes situation. Varje skola ska upprätta rutiner för hur samverkan 
ska ske.     
  

Skolorna ska med sina insatser medverka till samverkan mellan elevhälsa, 
socialtjänst, vårdcentraler och BUP. Husläkarmottagning som har ett särskilt 
ansvar för ”utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga”, har även ett 
särskilt ansvar för lokal samverkan avseende insatser för barn och unga i åldern 
6 - 17 år. Det åligger husläkarmottagningarna att utveckla samverkansrutiner 
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med barn- och ungdomspsykiatri, skola, elevhälsa, socialtjänst och den lokala 
gruppen för ”Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd” (BUS). En 
närmare samverkan genom att huvudmännens kompetenser delas i 
gemensamma lokaler kan prövas som ett möjligt utvecklingsalternativ.  

Ungdomsmottagningen ska främja en god psykosocial och sexuell hälsa bland 
ungdomar i åldern 12-22 år, samt stärka ungdomarnas identitetsutveckling. 
Verksamheten är gemensam för staden och regionen och det ska alltid finnas 
en barnmorska och en kurator på ungdomsmottagningen. Regionen ska även 
ha en läkare knuten till mottagningen. Ungdomsmottagningen ska utveckla 
arbetet med att informera om verksamheten i syfte att nå fler unga. 
 
Tidiga och samordnade insatser främjar skolnärvaro och skolorna ska därför 
fortsätta sin samverkan med externa aktörer som till exempel polis, 
socialförvaltningen, förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid och 
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Samverkansparterna ska ha särskilt fokus 
på samverkan med polisen om ungdomar som finns i riskmiljöer.     
 
För många ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med vuxenlivet 
och arbetsmarknaden. Många unga söker själva och får ett sommarjobb, men 
det är inte alltid alla har möjlighet att få ett på egen hand. Staden ska fortsätta 
att förmedla ett stort antal sommarjobb till ungdomar, såväl hos privata 
arbetsgivare som inom kommunen. Staden ska i det arbetet ha ett särskilt fokus 
på ungdomar som kan ha det svårare att få sommarjobb. 
 
För ungdomar som står utanför arbetsmarknaden startade förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och fritid under våren 2021 Jobbfabriken, som syftar till 
att hjälpa ungdomar att komma i jobb i samarbete med fritidsverksamheten. 
Hela 90 procent av de ungdomar som har fått hjälp av Jobbfabriken har gått 
vidare till jobb eller studier. Avsikten är att fortsätta med detta arbete. 
 
Samverkan med civilsamhället 
 
För att nå så många ungdomar som möjligt och erbjuda ett så brett utbud som 
möjligt är samverkan med föreningsliv och civilsamhället avgörande. Därför 
finns det ett stort utbud av aktiviteter inom staden så att barn och unga ska 
hitta den aktivitet och form som passar dem. Dessutom är samarbetet med 
föreningslivet viktigt då de med sina aktiviteter och sammanhang når så många 
som möjligt av Solnas barn och unga. 
 
Stadens fritidsverksamhet ska fortsätta att i samverkan med stadens 
föreningsliv erbjuda olika aktiviteter på sommarlovet när barn och unga är 
lediga. Det kan vara nattbad på utebaden, idrottsturneringar, utlåning av 
lekutrustning eller att ta del av kultur. I stadsdelar, eller områden, där det finns 
ett extra stort behov av att öka den sociala tryggheten, ska staden ha fokus på 
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aktiviteter under sommarlovet. Även arbetet med att hitta nya aktiviteter och 
samverkansformer ska fortsätta och fokus ska ligga på att anordna fler 
aktiviteter på helgkvällar, som exempelvis kvällsfotboll och Kvällsbasket mm.  
 
Inom skolans verksamhetsområde ska samverkan med civilsamhället ha ett 
särskilt fokus på ett aktivt mobbingförebyggande arbete, exempelvis i 
samverkan med stiftelsen Friends. 
 
Genomförande och uppföljning 
De berörda förvaltningarna har ett gemensamt ansvar för att den inriktning 
som handlingsplanen anger också verkställs genom konkreta aktiviteter.  
 
Respektive förvaltning har tagit fram aktiviteter i en nämndspecifik 
handlingsplan. Den övergripande handlingsplanen harmoniserar med dessa 
handlingsplaner. Samtliga redovisas i bilaga till denna övergripande plan. 
Kommunstyrelsen samordnar och följer genom stadsledningsförvaltningen 
genomförandet i en förvaltningsövergripande samverkansgrupp.   
 
Arbetet följs upp och redovisas på nämndnivå tillsammans med övriga insatser 
inom stadens ordinarie styr- och uppföljningssystem. Vid behov väcker 
förvaltningarna behov av förändringar av insatserna i planeringen av 
nämndernas respektive verksamhetsplan och budget. Den övergripande 
handlingsplanen följs upp inom ramen för kommunstyrelsen.  
 



SID 1(5) 
 2022-03-07 

Handlingsplan 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

   Bilaga förskolan 

Handlingsplan för främjande av psykisk 
hälsa och välbefinnande 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån aktuell forskning identifierat ett 
antal faktorer inom förskolan ansvarsområde för att främja psykisk hälsa och 
välbefinnande hos barnen i Solna stads kommunala förskolor. Det handlar om 
Tillgänglig utbildning, Trygghet, Barnhälsoteamens arbete och Samverkan med andra 
aktörer.  Inom ramen för respektive område finns prioriterade aktiviteter att 
arbeta vidare med. Handlingsplanen riktar sig till stadens kommunala 
förskolor.  
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Handlingsplan 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

  

Identifierade arbetsområden för att främja psykisk 
hälsa och välbefinnande inom förskolans 
ansvarsområde 
 

Tillgängligt lärande 
Förskolan är det första steget i barnets utbildning och förskolans undervisning 
ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Läroplanen anger att den 
pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar 
barnets utveckling och lärande. För att öka kvaliteten i förskolan krävs det 
systematisk uppföljning och analys av verksamhetens måluppfyllelse så att rätt 
åtgärder kan sättas in för att få barnen att nå längre i sitt lärande.  

Följande aktiviteter är identifierade: 

Aktivitet  Beskrivning  
Förbättra den strukturella 
kvaliteten i förskolan 

Forskning visar att det som är mest avgörande för god 
kvalitet i förskola är personalens kompetens och därför 
kommer satsningen på att anställa fler förskollärare att 
fortsätta. Personaltätheten ska också öka i syfte att 
minska barngruppernas storlek.  

Insatser för att stärka 
barnens språkutveckling 
genom det tillgängliga 
lärandet. 

Språket är ett av de viktigaste verktygen för att barnen 
ska utvecklas i undervisningen. Behovet av att arbeta 
språkutvecklande är därför stort. Det arbete som pågår 
utifrån strategin för språkutveckling i Solnas förskolor 
fortsätter.  

Insatser för att stärka 
pedagogernas kompetens. 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med 
professionsutveckling för att säkerställa att de 
medarbetare som finns i verksamheterna får möjlighet 
att fördjupa sina kunskaper i exempelvis barns 
språkutveckling, anpassningar och särskilt stöd i 
förskolan och barns psykiska utveckling. 
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Handlingsplan 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Trygghet  
Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. Barnen 
behöver känna samhörighet och ha goda relationer sinsemellan och med 
personal på förskolan.  

Följande aktiviteter är identifierade: 

 Aktivitet  Beskrivning  
Utveckla rutiner för inskolning av barn. Genomföra ett pilotprojekt inom 

förskoleområde 1 där man aktivt arbetar 
med metodutveckling för inskolning av nya 
barn. Vårdnadshavare har en central roll 
för att skapa en trygg inskolning. Ökar 
tryggheten för vårdnadshavare så gynnas 
barnen. Målet är att barnet ska känna sig 
trygg med personal och andra barn i 
förskolan samt att stärka barnet i den nya 
miljön.  

Implementera rutiner för 
tillsynsuppdraget. 

Rutiner för tillsyn inom och utanför 
förskolans område har tagits fram. 

Utbildningsinsats kopplat till processen 
gällande kränkande behandling.  

All personal i förskola behöver ha 
kännedom om processen kring kränkande 
behandling och vad kränkningar inom 
förskolans område innebär. Ett digitalt 
system för att anmäla kränkande 
behandling i förskolan ska implementeras i 
syfte att förbättra det förebyggande arbetet 
mot kränkande behandling. 

 

Barnhälsoteam 

Förskolans barnhälsoteamsarbete ska bidra till att skapa en miljö som främjar 
barnens lärande, utveckling och hälsa. Barnhälsoteamet ska tidigt och 
systematiskt identifiera hinder samt möjligheter för utveckling och inlärning, 
via ett forum med samlad psykologisk och specialpedagogisk kompetens.  

I SOLNASTAD 
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Handlingsplan 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Följande aktiviteter är identifierade: 

Aktivitet  Beskrivning  
Skapa en central barn- och elevhälsoplan.  Barn och utbildningsförvaltningen skapar 

en övergripande plan för barn- och 
elevhälsoarbetet i förskolor och skolor i 
syfte att skapa samsyn kring barn- och 
elevhälsans arbete och vilka processer som 
ingår. Det behövs för att skapa en 
systematik i alla delar i barnhälsoteamens 
arbete. I planen ska barnhälsans arbete 
med att lotsa vårdnadshavare till barn som 
mår dåligt och har behov av stöd av andra 
aktörer, framgå.  

Insatser för att skapa en samsyn om 
förskolans förebyggande och 
hälsofrämjande barnhälsa där all personal 
är delaktig.  

För att en förskolas barnhälsoarbete ska bli 
förebyggande och hälsofrämjande behöver 
alla som arbetar i förskolan ta ett 
gemensamt ansvar i arbetet utifrån sina 
olika roller.  

Genomföra ett pilotprojekt med 
barnpsykolog i förskolan. 

Pilotprojekt med barnpsykolog i förskolan 
i område 1 och 4 fortsätter under 2022. 

Förbereda rutiner för uppsökande 
verksamhet för att öka andelen barn i 
förskola. Se propositionen ”Förskola för 
fler barn”.  

Kontakt ska tas med vårdnadshavare till de 
barn som inte har en plats i förskolan och 
informera om förskolans syfte och barnets 
rätt till förskola.  

Ta fram gemensamma rutiner vid 
frånvaro. 

Förskolorna behöver ha tydliga rutiner för 
hur pedagogerna ska agera när ett inskrivet 
barn inte kommer till förskolan.  

Införa Prorenata i förskolan. Under 2022 införs ett journalföringssystem 
i förskolor för att få en sammanhållen och 
säker dokumentation för barnhälsoteamets 
hälsofrämjande och förebyggande arbete.  

I SOLNASTAD 
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Handlingsplan 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Utbildningsinsatser kring rutin för 
mottagande i särskola.  

För att barnen ska få rätt stöd från början 
genomförs återkommande utbildningar för 
barnhälsoteam, rektorer och biträdande 
rektorer. 

  

Samverkan 

Personal med olika kompetenser på förskolorna arbetar tillsammans för att 
skapa en så positiv lärandesituation för barnen som möjligt. För att få ett 
helhetsgrepp kring barnens situationer är det viktigt att fler aktörer samverkar.  

Följande aktiviteter är identifierade: 

 Aktivitet  Beskrivning  
Insatser för fortsatt och förbättrad 
samverkan med externa aktörer som till 
exempel socialförvaltning, habilitering, 
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), 
barnavårdscentral (BVC). 

Nya samverkansformer är skapade med 
socialtjänsten. Samarbete med BVC och 
habilitering pågår.  

Genomföra rutiner för övergång mellan 
förskola och förskoleklass. 

En god övergång från förskola till skola har 
positiva effekter på barns psykiska hälsa 
och kognitiva utveckling. 
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Handlingsplan 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

   Bilaga skolan 

Handlingsplan för främjande av psykisk 
hälsa och välbefinnande 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån aktuell forskning identifierat ett 
antal faktorer inom skolans ansvarsområde för att främja psykisk hälsa och 
välbefinnande hos eleverna i Solna stads kommunala skolor. Det handlar om 
Tillgänglig utbildning, Trygghet och studiero, Elevhälsans arbete och Samverkan med andra 
aktörer.  Inom ramen för respektive område finns prioriterade aktiviteter att 
arbeta vidare med. Handlingsplanen riktar sig till stadens kommunala 
grundskolor och gymnasium.  
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

Identifierade arbetsområden för att främja psykisk 
hälsa och välbefinnande inom skolans ansvarsområde 
 

Tillgänglig utbildning 

Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och att varje elev är väl 
förberedd för vidare studier eller yrkesliv. Utbildningen ska vara tillgänglig och 
anpassad efter alla elevers förutsättningar. Följande aktiviteter är identifierade: 

Aktivitet  Beskrivning  
Fortsatt arbete med att 
utveckla undervisningen  
genom att fördjupa lärarnas 
kunskaper i differentierad och 
explicit undervisning samt 
formativ bedömning. 

En differentierad undervisning som är anpassad efter 
eleverna är en viktig förutsättning för att förbättra 
kunskapsresultaten. Under 2022 fortsätter arbetet med 
kompetensutveckling för lärarna i grundskolan och 
gymnasiet i undervisningsmetoder som är baserade på 
forskning och beprövad erfarenhet. Syftet med 
utbildningarna är att ge lärarna verktyg för att göra 
undervisningen mer tillgänglig för eleverna.  
 

Skapa ett utbildningspaket i 
kompetensportalen om 
neuropsykiatriska 
funktionsvariationer (NPF)  

En stor andel av de elever som hamnar i psykisk ohälsa 
har en NPF-diagnos. Lärarna behöver ha kompetens 
och kunskap om hur de ska möta eleverna på rätt sätt 
och skapa goda relationer.  

Insatser för att förbättra 
arbetet med ledning och 
stimulans i klassrummet, 
såsom extra anpassningar och 
särskilt stöd. 

Under läsåret 20/21 infördes ett nytt 
journalföringssystem för elevhälsan i syfte att stödja 
processen kring extra anpassningar och särskilt stöd. 
Under 2022 införs detta system även för övriga 
pedagoger i stadens skolor för att ytterligare förstärka 
processen och tydliggöra att det är en process där alla 
som arbetar kring en elev är delaktiga, inklusive eleven 
själv.  
 

Fortsatt arbete för att 
förbättra analysen 
av elevresultat i syfte att 
kunna göra tidiga insatser. 

Systematiskt analysera elevernas resultat så att rätt 
åtgärder kan sättas in för att få elever att nå längre i sin 
kunskapsutveckling. Identifierade aktiviteter för högre 
måluppfyllelse ska implementeras i verksamheten. 
Tidigt stöd till elever som befaras att inte nå 
kunskapskraven gällande läsa och skriva. Till exempel 
kan personal med specialpedagogisk kompetens 
bedöma och planera hur en elevs problem bäst ska 
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Handlingsplan 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

hanteras i undervisningen utifrån vad man vet om 
bland annat elevens hälsa och sociala situation.  
 

Utbildning för lärare i 
studieteknik.  
 

Utbildning i studieteknik i syfte att hjälpa den enskilda 
eleven med att organisera och planera sin skoldag och 
sina studier. 
 

Införa en central särskild 
undervisningsgrupp 

Samtliga skolor har organiserat särskilda 
undervisningsgrupper inom ramen för den egna skolan. 
Därutöver har rektorsgruppen identifierat behov av en 
central särskild undervisningsgrupp för elever i behov 
av särskilt stöd med extraordinära behov. 
 

Pilotprojekt med insatser för 
att förbättra lärmiljö och 
skapa en tillgänglig lärmiljö 
för alla. 

Vissa klassrum har anpassats med bland annat flexibla 
möbler och skärmar för att möta alla elevers behov. 
Utvärderas under vårterminen 2022. 

  

Trygghet och studiero 

Trygghet och studiero är en förutsättning för lärandet. En skolmiljö som 
präglas av tydliga regler och förväntningar och där det är ordning och reda 
bidrar till elevernas kunskapsinhämtning. Eleverna behöver därtill känna 
samhörighet och ha goda relationer sinsemellan och med personal på skolan. 
Följande aktiviteter är identifierade: 

 Aktivitet  Beskrivning  
Utökat arbete med årskursmentorer i syfte 
att skapa goda relationer mellan vuxna 
och elever. 

Årskursmentorer har det övergripande 
ansvaret för skolans trygghetsarbete och 
elevernas sociala situation på skolan. 
Genom årskursmentorerna finns det fler 
vuxna som eleverna kan vända sig till, 
vilket ökar tryggheten. Det gör att lärarna 
kan fokusera mer på undervisningen och 
eleverna har en trygg vuxen att ha en god 
relation till.  
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Handlingsplan 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Insats gällande lärarens ledarskap i 
klassrummet. 

För att undervisningen ska ge god effekt på 
elevernas lärande behöver läraren genom 
sitt ledarskap i klassrummet, skapa ett 
klassrumsklimat som gynnar lärande. Detta 
genom att läraren har tydliga regler och 
struktur för arbetet i klassrummet och är 
tydlig med vilka undervisningsmål som 
gäller för eleverna. Undervisningen baseras 
på analyser av elevernas kunskaper. 
 

Styrd rastverksamhet Styrd rastverksamhet för elever i 
förskoleklass till årskurs 6. Syftet är att 
eleverna ska ha något meningsfullt att göra 
på rasterna där alla kan vara med och 
samtidigt bidra till en ökad trygghet och 
studiero på skolan. Rastverksamheten ska 
bidra till fysisk rörelse hos eleverna. 

Mobbingförebyggande arbete Ett aktivt mobbingförebyggande arbete i 
samarbete med stiftelsen Friends. 

Utbildningsinsats kopplat till processen 
gällande kränkande behandling 

All personal på skolan behöver ha 
kännedom om processen kring kränkande 
behandling.  

 

Elevhälsans arbete 

Skolans elevhälsoarbete ska bidra till att skapa en miljö som främjar elevernas 
lärande, utveckling och hälsa. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan 
ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och 
utveckling. Följande aktiviteter är identifierade: 

Aktivitet  Beskrivning  
Skapa en central barn- och elevhälsoplan  Barn och utbildningsförvaltningen skapar 

en övergripande plan för barn och 
elevhälsoarbetet i skolor i syfte att skapa 
samsyn kring barn och elevhälsans arbete 
och vilka processer som ingår. Det behövs 
för att skapa en systematik i alla delar i 
elevhälsans arbete. I planen ska elevhälsans 
arbete med att lotsa elever som mår dåligt 

I SOLNASTAD 



SID 5(6) 
 2021-10-26 

Handlingsplan 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

och har behov av stöd av andra aktörer 
framgå.  
 

Insatser för att skapa en samsyn om 
skolans förebyggande och hälsofrämjande 
elevhälsa där hela all personal är delaktig.  

För att en skolas elevhälsoarbete ska bli 
förebyggande hälsofrämjande behöver alla 
som arbetar i skolan ta ett gemensamt 
ansvar utifrån sina olika roller. 
 

Öppna psykologkonsultationer 
tillsammans med specialpedagogisk 
kompetens för pedagoger. 
 

Möjlighet för pedagoger att få konsultation 
av psykolog kring grupper eller individer. 

Återkommande årligt tema i alla årskurser 
från årskurs 4 om psykisk hälsa. 
 

Att utbilda barn och unga om vad psykisk 
hälsa innebär ger en god förebyggande 
effekt, därför genomförs ett årligt tema.  

Ta fram en handlingsplan för arbetet för 
att öka skolnärvaron. 
 

Barn och unga som inte är närvarande i 
skolan löper stor risk att inte klara skolans 
kunskapskrav. Skolnärvaro är därför en 
viktig fråga att arbeta aktivt med och en 
handlingsplan för att främja skolnärvaron 
som innefattar alla elever folkbokförda i 
Solna ska tas fram.  
 

Revidera rutiner för skolpliktsbevakning 
 

Riktlinjer skolplikt, skolpliktsbevakning 
och elevers längre/upprepad frånvaro 
revideras.  
Rutin tas fram för skolornas interna arbete 
vid skolpliktsärenden. 
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Samverkan 

Personal med olika kompetenser på skolorna arbetar tillsammans för att skapa 
en så positiv lärandesituation för eleverna som möjligt. För att få ett 
helhetsgrepp kring elevers situationer är det viktigt att fler aktörer samverkar. 
Följande aktiviteter är identifierade: 

 

 Aktivitet  Beskrivning  
Insatser för fortsatt och 
förbättrad samverkan med externa aktörer 
som till exempel polis, socialförvaltningen 
och barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP).     

Förvaltningen deltar i samverkansgrupp 
med polis och socialtjänst var sjätte vecka. 
Nya samverkansformer är skapade med 
socialtjänsten. Samarbete med BUP pågår.  
 

Ett aktivt mobbingförebyggande arbete i 
samarbete med stiftelsen Friends.  

Trygghetsarbetet införlivas i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Skolan 
behöver kontinuerligt kartlägga, analysera, 
planera och utveckla sitt arbete. Ett nytt 
treårsavtal ingås med Stiftelsen Friends.  

Samverkan med ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen kan bland annat 
erbjuda stöd till elever i åldern 12–22 år 
som mår dåligt. Ungdomsmottagningen 
ska utveckla arbetet med att informera om 
verksamheten i syfte att nå fler unga. 
 

Tidiga och samordnade insatser för att 
främja skolnärvaro 
 

Närvaroproblem beror på flera faktorer 
och insatserna behöver därför ske utifrån 
kompetens inom olika discipliner som 
bland annat pedagogik, socialt arbete, 
psykologi och psykiatri.  
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Bilaga socialförvaltningen 

 

 
Handlingsplan för främjande av 
psykisk hälsa och välbefinnande 
hos barn och unga 
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Inledning 
Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 
beslutat om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med 
skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa 
hos barn och ungdomar i Solna. Socialnämnden har med anledning av detta 
fått i uppdrag av kommunfullmäktige att i samarbete med kommunstyrelsen ta 
fram en handlingsplan.  

Enligt Socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att barn och unga växer 
upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden ska i nära samarbete med 
hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn och ungdomar. Socialnämndens insatser bygger på 
frivillig medverkan och samtycke, och ska utformas och genomföras 
tillsammans med barn och unga och deras vårdnadshavare. Under vissa 
förutsättningar finns möjligheter att föreslå åtgärder mot barnets/ungdomens 
eller vårdnadshavarens vilja. Det finns stora vinster, både mänskligt och 
ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva 
metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och unga samtidigt är det viktigt att 
betona att socialtjänsten inte har ansvaret för hälso- och sjukvård. Om alla 
verksamheter i kommunen samarbetar och samordnar sina insatser utnyttjas 
resurserna mer effektivt och resultaten för barn och unga och deras familjer 
blir bättre.  

Socialnämnden har skyldighet att uppmärksamma och utreda barns behov av 
skydd, stöd och hjälp. Hälso- och sjukvården har skyldighet att särskilt beakta 
barn behov av information, råd och stöd. Myndigheter vilkas verksamheter 
berör barn och ungdom och all personal inom hälso- och sjukvård och 
socialtjänst har enligt 14 kap 1§ SoL en skyldighet att anmäla till socialtjänsten 
om man befarar att ett barn far illa.  
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Uppdrag Psykisk Hälsa 
I december 2015 beslutade regeringen om en strategi för statens insatser inom 
området psykisk hälsa 2016 - 2020. Syftet var att skapa förutsättningar för ett 
långsiktigt strategiskt arbete inom området. Som en del av strategin har 
regeringen och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) slutit årliga 
överenskommelser. En central del av överenskommelserna är att kommuner 
och regioner får stimulansmedel för att göra analyser och handlingsplaner med 
syfte att utveckla insatserna kring psykisk hälsa. SKR och staten har träffat en 
tilläggsöverenskommelse som kompletterar grundöverenskommelsen om 
insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022 som 
beslutades av parterna i december 2020. 

Aktiviteter under 2022 för målgruppen 

Aktivitet Beskrivning 
Starta upp fler föräldrautbildningar  
för föräldrar som ska eller har 
separerat och inte kommer överens 
gällande barnen. Långsiktigt är målet 
att främja barn positiva utveckling 
genom att stärka relationen mellan 
föräldrar och barn.   
 
Ett flertal handläggare har gått en 
utbildning i ”Hela barn”, en 
barnfokuserad samtalsserie med fem 
strukturerade samtal för föräldrapar i 
konflikt. 
 

Barn i föräldrars fokus (BIFF) är en 
föräldrautbildning i grupp som syftar 
till att föräldrar som ska eller har 
separerat och inte kommer överens 
gällande barnen. Utbildningen 
genomförs av familjerätten i Solna. 
Syftet är att synliggöra barnens 
behov, då de ofta hamnar i 
skymundan i föräldrarnas konflikter. 
Hela Barn kan komma att användas i 
öppenvården och i den 
familjerättsliga verksamheten. 
Den 1 mars 2022 införs krav på 
att föräldrar ska ha deltagit i 
informationssamtal innan de 
inleder en tvist i domstol om 
vårdnad, boende och umgänge. 
Föräldrar ska få relevant information 
som syftar till att de ska hitta den 
lösning som är bäst för barnet i 
frågor om vårdnad, boende och 
umgänge. Ett arbetssätt har tagits 
fram och uppföljning kommer ske 
för att se om ärenden till tingsrätten 
kommer minska.  
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Utbilda fler ledare i Komet så att fler 
föräldrar kan ta del av 
utbildningsprogrammet. 
Föräldrautbildningen anordnas i 
samverkan med Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Under 
2022 utbildas 6 nya ledare och 1 
gruppledare som i fortsättningen 
kommer kunna utbilda så att 
kompetensen finns internt.  

Komet är ett utbildningsprogram 
som riktar sig till föräldrar med barn 
i åldrarna 3-11år som ofta hamnar i 
konflikt med sitt barn. Programmet 
ökar föräldrarnas och barns positiva 
samspel och förbättrar förmågan att 
hantera vardagsproblem och 
konfliktsituationer. Målet är att lära 
ut verktyg som leder till mindre bråk 
och konflikter hemma och i 
skola/förskola. 

Samverkan mellan Solna 
ungdomsmottagning och Solnas 
grundskolor. Solna 
ungdomsmottagnings kuratorer 
kommer göra klassrumsbesök och 
informera på grundskolorna i årskurs 
sex om ungdomsmottagningen och 
hemsidan UMO.se. 
 

Målet är att nå yngre tonåringar och 
särskilt killar så att de i högre 
utsträckning ska känna sig 
inkluderade. Idag vänder sig dessa 
ungdomar i låg utsträckning till 
ungdomsmottagningar På lång sikt är 
målet att stärka ungdomarnas 
psykiska välmående. Att 
ungdomarna själva ska veta vart det 
finns information om psykisk 
hälsa/ohälsa, som är faktagranskad 
och anpassad utifrån målgruppen.   

Det finns ett växande problem med 
att elever hamnar i omfattande och 
långvarig skolfrånvaro. För att 
komma till rätta med detta har 
Socialförvaltningen anställd en 
familjebehandlare som under 2022 
kommer att fortsätta att arbeta med 
familjer där barnet har omfattande 
skolfrånvaro. Mottagningsgruppen 
kommer öka samverkan med de 
kommunala grundskolorna. 
 

Elever som visar tecken på oroande 
frånvaro ska snabbt fångas upp 
tidigt. Målet är att öka elevernas 
närvaro samt stärka samverkan 
mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen 
 
Kontaktpersoner kommer finnas till 
kommunala grundskolor för 
rådgivning, samverkan och 
information om anmälningsplikten. 

Barn- och ungdomsenheten arbetar 
med Signs of Safety sedan många år 
tillbaka. Den övergripande 
målsättningen med att använda Signs 
of Safety är bland annat att öka 
involvering av nätverk och arbeta 
med delaktighet. Ett arbete med 

Att utifrån arbetet upprätta mål som 
syftar till ett självständigt liv 
tillsammans med placerade 
ungdomar samt att möjliggöra 
vårdkedja med hemmaplanslösningar 
för placerade ungdomar. 
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”Signs of Success” där den placerade 
ungdomen är med och formulerar 
mål och ett flertal nätverksmöten 
hålls för att se vilket stöd som 
ungdomar kan få för att kunna flytta 
hem. 

Signs of Success kommer förstärkas 
under 2022 genom ett projekt inom 
ramen för psykisk hälsa. 
Nätverksteamets organisering ses 
över för att i högre utsträckning 
kunna involvera nätverk för barn 
och ungdomars trygghet över tid. 

Att synliggöra barns och ungas 
utsatthet på nätet samt att både barn, 
unga och vuxna får verktyg att 
förebygga, upptäcka och hjälpa dem 
som har blivit utsatta. 
Maria Dufva är kriminolog och 
författare. Hon arbetar för att på 
olika sätt ge barn och unga ett 
medvetet liv på nätet. Maria har hållit 
lektionspass för elever i Solnas 
skolor samt föreläsningar för 
skolpersonal och föräldrar kring 
utmaningar och brottslighet på nätet 
samt vilka möjligheter till hjälp och 
stöd som finns. Aktiviteten pågår 
även under 2022. 
 

Att barn och unga ska vara 
medvetna om hur de på ett säkert 
sätt kan vistas på nätet. Att både 
föräldrar och skolpersonal har 
kunskap att förebygga barns 
utsatthet på nätet och på bästa sätt 
hjälpa barn som har blivit utsatta.  

Starta upp individuell 
föräldrautbildning som erbjuds 
föräldrar som fått en orosanmälan 
om våld eller kränkning mot barn 
 

Tryggare barn är ett individuellt 
föräldraprogram som innehåller 6 
träffar med olika teman kring ett 
lugnt föräldraskap. Träffarna syftar 
till att minska konfliktnivån, öka 
positiv samvaro och därigenom 
minska risken för fortsatt våld. 
Insatsen är tänkt att komma igång så 
snart som möjligt efter en 
orosanmälan men kan också ges 
parallellt med en pågående 
utredning. 
 

Erbjuda evidensbaserad 
familjebehandling när barn eller 
ungdomar uppvisar 
relationsförsvårande beteenden. 

Funktionell familjeterapi (FFT) är en 
väl förankrad familjebehandling när 
barn eller ungdomar uppvisar t ex 
bråk, konflikter, skolk eller missbruk. 
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Samtliga behandlare på öppenvården 
MiniMaria kommer att utbildas i 
metoden. 
 

Målsättningen är att få till en 
förändring genom att förbättra 
relationer och kommunikation i 
familjen.  

 Erbjuda föräldraskapsstöd för att 
stärka samspelet mellan föräldrar och 
barn.  

Föräldrastödsprogrammet 
Trygghetscirkeln (COS-P) utgår från 
anknytningsteorin att de barn som 
får sina behov av skydd och 
omvårdnad tillgodosedda utvecklar 
en trygg anknytning. 
Trygghetscirkeln är ett 
relationsbaserat 
föräldraskapsprogram för föräldrar 
med barn i alla åldrar där föräldrar 
träffas i grupp eller individuellt. 
Trygghetscirkeln hjälper föräldrar att 
se, förstå och möta sitt barns behov, 
vilket skapar trygghet hos barnet. 

Friyta finns inom öppenvården för att 
barn/ungdomar och familjer ska 
kunna få råd och stöd utan att bli ett 
registrerat ärende hos Socialtjänsten. 
 

Inom öppenvården erbjud öppen 
mottagning en gång i veckan för 
ungdomar och deras familjer i syfte att 
enkelt kunna få råd och stöd. 
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Meningsfull fritid  

Att ha en meningsfull fritid minskar utanförskap, ökar den sociala tryggheten, främjar 

den psykiska hälsan och leder i förlängningen till att barn och ungdomar på ett bättre 

sätt kan ta sig an skola och studier. I handlingsplanen kopplat till verksamheter inom 

kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde har fyra områden definierats: Kreativt 

utbud, social trygghet, utbildningsinsatser och samverkan 

Kreativt aktivitetsutbud 

Att ha en aktiv fritid i samvaro med andra barn och unga tillsammans med en trygg 

vuxennärvaro främjar psykisk hälsa. Därför finns det ett stort utbud av aktiviteter 

inom staden så att barn och unga ska hitta den aktivitet och form som passar dem. 

Dessutom är samarbetet med föreningslivet viktigt då de med sina aktiviteter och 

sammanhang når så många som möjligt av Solnas barn och unga.  

Aktivitet Beskrivning  

  

Kulturskola i skolan Aktiviteter tillsammans med skolan för 

att nå de som annars inte nås av 

kulturskolans utbud.  

Bokcirklar för ungdomar på biblioteket  I projektet Stärkta bibliotek (samarbete 

med Sundbybergs bibliotek) anordnar vi 

skrivträffar för ungdomar. Sker både 

digitalt och fysiskt. Vi planerar att 

återuppta bokcirklar för ungdomar. 

 

Jobbfabriken Verksamheten Jobbfabriken som 

startade våren 2021 syftar till att hjälpa 

ungdomar att komma i jobb är ett 

samarbete med fritidsverksamheten. 

Hela 90 procent av de ungdomar som 

har fått hjälp av Jobbfabriken har gått 

vidare till jobb eller studier. 

Dansa utan krav  Dans för tjejer i mellanstadiet / 

högstadiet som är i riskzon för psykisk 

ohälsa. Utifrån en metod baserad på 

forskning, får de uttrycka komplexa 
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Aktivitet Beskrivning  

känslor och de får verktyg att stärka 

självkänsla och förstå sig själv bättre. 

Allt utan att känna att de ska prestera 

och bli duktiga på dans. 

Sommarjobb Ett särskilt fokus ligger på de ungdomar 

som kan ha det svårare att få 

sommarjobb såsom ungdomar som får 

stöd av socialtjänsten och 

ensamkommande.  

 

 

Social trygghet  

Att arbeta särskilt för att öka den sociala tryggheten är viktigt för att öka den psykiska 

hälsan. Staden har idag både egen fritidsverksamhet och föreningssamarbeten runt om 

i Solna. Särskilda insatser görs för att fånga upp ungdomar på helgkvällar och på att 

finnas på plats i stadsdelar och områden där det finns ett extra stort behov av att öka 

den sociala tryggheten. Ett särskilt fokus ligger på att finnas på plats helg- och kvällstid 

för att skapa trygghet och fånga upp ungdomar och erbjuda dem attraktiva och 

meningsfulla aktiviteter.  

 

Aktivitet Beskrivning  

Fler aktiviteter på tider då vi når 

ungdomar.  

Ett ökat fokus ligger på att erbjuda 

ungdomar aktiviteter på kvällar, primärt 

helgkvällar då vi vet att det är viktigt att 

fånga upp ungdomarna. För att 

säkerställa att det finns tillräckligt med 

trygga vuxna i verksamheten har fler 

fritidsledare anställts i området som är i 

särskilt behov av att öka den sociala 

tryggheten. Exempelvis Hagalund och 

Bagartorp.  
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Aktivitet Beskrivning  

Solna Sport & Lek  Att erbjuda barn och unga gratis 

fritidsaktiviteter. “Prova på dagar” med 

föreningslivet. Utlåning av 

idrottsutrustning såsom skridskor, 

pulkor, skateboards och bollar.  

Ökade öppettider på röda dagar då det 

är viktigt att fånga upp ungdomar 

Fritidsverksamheten kommer under året 

att hålla öppet på fler röda dagar än 

tidigare eftersom det är viktigt att 

verksamheten med närvarande vuxna 

finns tillgänglig när barn och unga mest 

behöver det.  

Välkomna ungdomar i årskurs 1 på 

gymnasiet att besöka 

ungdomsmötesplatserna 

Fritidsverksamheten ska under året 

utreda hur även de ungdomar som går i 

årskurs 1 på gymnasiet ska kunna 

välkomnas till flera eller alla 

mötesplatser. I nuläget är det endast 

Fabrik 38 som välkomnar 

gymnasieelever. 

Digital mötesplats för ungdomar Fritidsverksamheten planerar att under 

året öppna en digital mötesplats där 

Solnas ungdomar kan kommunicera 

både med varandra och närvarande 

vuxna. Verksamheten ska drivas på 

försök och förhoppningen är att nå fler 

unga än de som idag fysiskt besöker 

mötesplatserna.  

Riktad verksamhet till mindre grupper 

på mötesplatserna 

Fritidsverksamheten driver viss 

verksamhet som är riktad till särskilda 

målgrupper. En viktig del är att fokusera 

på tjejer varför det finns speciella 

tjejgrupper. En annan är en grupp med 

inriktning på HBTQI+ för att fokusera 

och ge stöd till de som identifierar sig, 

eller funderar på att identifiera sig, inom 

gruppen. 
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Aktivitet Beskrivning  

Volontärsprojekt riktat mot nyanlända 

barn och unga   

Etableringsverksamhetsens 

volontärsprojektet har ett delmål att 

informera och lotsa nyanlända barn och 

unga till fritidsaktiviteter och 

kulturaktiviteter. 

 

Utbildningsinsatser  

För att medarbetare i de verksamheter som möter ungdomar i föreningslivet ska 

kunna ta ett särskilt ansvar för att främja den psykiska hälsan behövs 

utbildningsinsatser på området. Då ökar förståelsen och förmågan att fånga upp de 

ungdomar som behöver särskilt stöd.  

Aktiviteter Beskrivning  

Erbjuda medarbetare och föreningsliv 
utbildningsinsatser som främjar 
psykisk hälsa  

 

Ta fram utbildningar som kan 
genomföras under 2022. Utbildningarna 
ska både rikta sig till medarbetare inom 
förvaltningens verksamheter som riktar 
sig till barn och unga och till 
föreningslivet. För föreningslivet 
kommer detta att bli en breddning av 
satsning trygga och säkra idrottsplats.  

Erbjuda medarbetare och föreningslivet 
utbildningar kopplat neuropsykiatriska 
funktionsvariationer (NPF)  

En stor andel av de barn och unga som 
hamnar i psykisk ohälsa har en NPF-
diagnos. Medarbetare och föreningsliv 
behöver därför ha kompetens och 
kunskap om hur de ska möta dessa barn 
och ungdomar på rätt sätt och skapa 
goda relationer.  
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Samverkan  

För att nå så många ungdomar som möjligt och erbjuda ett så brett utbud som möjligt 

är samverkan med föreningsliv och civilsamhället avgörande. Därför pågår ett 

kontinuerligt arbete med att hitta nya aktiviteter och samverkansformer under de 

senaste åren har ett stort fokus legat på att anordna aktiviteter på helgkvällar.  

Aktivitet Beskrivning  

Kvällsaktiviteter/helghäng Kvällsfotboll och Kvällsbasket 

arrangeras av AIK fotboll och AIK 

basket i Ulriksdalshallen, Sunnanskolans 

idrottshall och Vasalundshallen 

Sommarlovsaktiviteter/hemesterhäng  Under sommarlovet bedriver både 

stadens fritidsverksamhet samt i 

samarbete med stadens föreningsliv 

olika aktiviteter för att främja sociala 

aktiviteter mellan ungdomar. Det kan 

vara nattbad på utebaden, sportsliga 

turneringar, utlåning av lekutrustning 

eller att ta del av kultur. 
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Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och 
budget för 2022 om inventering av vakanta lokaler   
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avrapporteringen av uppdraget från Solna stads 
verksamhetsplan och budget för 2022 om inventering av vakanta lokaler. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att vakanta lokaler ska hanteras i enlighet med tjänsteskrivelsen och 
dess bilaga och ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att utreda användningen av byggnaderna 
i kvarteret Krubban 4 i Huvudsta med anledning av Mälarbanans och den nya 
pendeltågsstationens utbyggnad genom Huvudsta. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen fick i verksamhetsplan och budget för 2022 i uppdrag att tillsammans med 
berörda nämnder göra en inventering av vakanta lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga 
vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka som kan hyras ut till externa aktörer och 
vilka som kan avyttras. Stadsledningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen 
gjort en inventering av de vakanta lokaler som finns i stadens fastighetsbestånd och tagit fram 
förslag till framtida hantering av lokalerna. 
 
Solna stads eget lokalinnehav, tillsammans stadens helägda bolag Råsunda Förstads AB:s 
lokalinnehav och de externa lokaler som staden hyr in, utgör tillsammans en total yta på cirka 
275 000 kvadratmeter fördelat på ett stort antal olika byggnader. Sammantaget har tekniska 
förvaltningen identifierat 18 vakanta lokaler/byggnader, varav 7 finns på Överjärva gård. De 
vakanta lokalerna har en total yta på cirka 8 000 kvadratmeter, vilket således utgör knappt 3 
procent av de cirka 275 000 kvadratmeter som staden totalt disponerar. 
 
Stadens inriktning är att de egna och de inhyrda lokalerna som staden disponerar ska användas 
för att möta det behov av lokaler som stadens verksamheter har. Utgångspunkten är 
förvaltningarnas befintliga och kommande lokalbehov samt att säkerställa en viss beredskap för 
oförutsedda händelser. Förvaltningarnas inventering har utöver denna utgångspunkt, även utgått 
från att de vakanta byggnadernas användning ska stämma överens med och följa gällande 
detaljplaner.  
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att stadens vakanta lokaler ska 
hanteras i enlighet med i tjänsteskrivelsen och dess bilaga. Därutöver föreslås att 
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stadsledningsförvaltningen ges ett särskilt uppdrag att utreda användningen av byggnaderna i 
kvarteret Krubban 4 i Huvudsta med anledning av utbyggnaden av Mälarbanan och den nya 
pendeltågsstationen i Huvudsta i direkt anslutning till kvarteret. 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind 
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
 
 
Catarina Ericsson  
Förvaltningschef TF 
 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen fick i verksamhetsplan och budget för 2022 i uppdrag att tillsammans med 
berörda nämnder göra en inventering av vakanta lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga 
vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka som kan hyras ut till externa aktörer och 
vilka som kan avyttras. 
 
Stadsledningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen gjort en inventering av de 
vakanta lokaler som finns i stadens fastighetsbestånd och tagit fram förslag till framtida hantering 
av lokalerna. Utöver Solna stads lokaler har även byggnaderna på Överjärva gård, som 
huvudsakligen ägs av Råsunda Förstads AB, inkluderats i översynen. I fråga om användningen av 
lokalerna har samråd skett med barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) och förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och fritid (AKF).  
 
Solna stads lokalinnehav  
 
Solna stads eget lokalinnehav, tillsammans med det lokalinnehav som stadens helägda bolag 
Råsunda Förstads AB äger och de lokaler som staden hyr in från externa fastighetsägare, utgör 
tillsammans en total yta på cirka 275 000 kvadratmeter. Solna stads eget fastighetsbestånd består 
av lokaler på totalt cirka 212 000 kvadratmeter och Råsunda Förstads AB lokaler på ytterligare 
cirka 24 000 kvadratmeter, där exempelvis stadshuset och huvudbiblioteket i Solna centrum är de 
största lokalerna, men där även byggnader på Överjärva gård ingår.  
 
Staden hyr även in lokaler från externa fastighetsägare på totalt cirka 38 000 kvadratmeter. 
Bostadsstiftelsen Signalisten är hyresvärd för en dryg fjärdedel av dessa lokaler, där vård- och 
omsorgsboendet Björkgården och filialbiblioteket i Bergshamra är de två till ytan största 
lokalerna. I övrigt handlar inhyrningen huvudsakligen om LSS-boenden, vilka av naturliga skäl 
huvudsakligen finns i bostadsfastigheter, samt inhyrda lokaler för skolor och förskolor där 
Råsundaskolans annex (fd Råsunda centralskola) är det största enskilda hyresobjektet. 
 
Stadens inriktning är att de egna och inhyrda lokaler som staden disponerar ska användas för att 
möta det behov av lokalytor som stadens verksamheter har. Utgångspunkten är förvaltningarnas 
befintliga och kommande lokalbehov samt att säkerställa en viss beredskap för oförutsedda 
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händelser. Det finns därför anledning att ha ett mindre överskott av lokalytor framförallt för att 
möta oförutsedda behov som kan uppstå hos stadens verksamheter på kort sikt. På längre sikt 
tillgodoses stadens lokalbehov framför allt inom ramen för exploateringsverksamheten, samt i 
vissa fall genom särskilda projekt. De lokaler som inte behövs för den egna verksamheten kan 
hyras ut till externa aktörer eller avyttras. 
 
Vakanta lokaler 
Inventeringen av stadens vakanta lokaler visar att nyttjandet av lokalinnehavet är mycket högt. 
Sammantaget har tekniska förvaltningen identifierat 18 vakanta lokaler/byggnader, varav 7 finns 
på Överjärva gård. De vakanta lokalerna har en total yta på cirka 8 000 kvadratmeter, vilket utgör 
knappt 3 procent av de totalt cirka 275 000 kvadratmeter som staden totalt disponerar och 
inkluderar dessutom även vakanta byggnader på Överjärva gård.  
 
De vakanta lokalerna är fyra villor av olika karaktär och standard, som är tomställda efter att de 
senaste hyresgästerna har flyttat ut. Övriga vakanta lokaler utgörs av fyra före detta 
förskolelokaler, två lokaler har använts för fritidsverksamhet eller motsvarande och gamla 
folkskolan ”Gamla Huvudsta skola” användes senast för Kulturskolans verksamheter. På 
Överjärva gård har staden de två Stinshusen (s k Rödingarna) och Råsunda Förstads AB fem 
byggnader som för närvarande är tomställda.  

 
Förslag till användning av vakanta lokaler  
 
Utgångspunkten för utredningen är att lokalernas användning inte får stå i strid med 
bestämmelserna i den detaljplan som reglerar användningen av lokalen. Möjligheten att använda 
byggnaderna begränsas därför av gällande detaljplan.     
 
Stadsledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen (inklusive Råsunda Förstads AB) har 
ambitionen att i första hand tillgodose förvaltningarnas behov av lokaler. Målsättningen är att 
stadens tillgängliga lokaler ska nyttjas så effektivt som möjligt, men det krävs ändå att staden har 
en viss beredskap för att möta behov av lokaler som uppstår till följd av expansion eller för att 
bättre kunna möta oförutsedda behov som kan uppstå.  
 
Mot denna bakgrund föreslås att de tre lokaler som tidigare har använts för förskoleverksamhet 
och som ligger i anslutning till befintliga förskolor eller skolor bibehålls för framtida kommunal 
verksamhet till följd av expansion eller som evakueringslokaler vid oförutsedda händelser. Även 
de två lokaler som har använts som för fritidsändamål föreslås i första hand bibehållas för möjlig 
kommunal verksamhet till följd av expansion och i andra hand hyras ut till föreningslivet av 
förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. En fjärde lokal, som tidigare har använts som 
förskolelokal, trots att den är planlagd som bostad och som finns i ett bostadsrättshus, föreslås på 
kort sikt prövas för bosättning av anvisade flyktingar från Ukraina och på längre sikt avyttras.  
 
De fyra villorna har varit uthyrda eller utarrenderade i omgångar, men står nu av olika skäl tomma. 
Ambitionen är att villorna ska kunna hyras ut/arrenderas ut som bostad respektive 
sommarbostad på längre sikt efter en statusuppdatering av tekniska förvaltningen. Samtliga dessa 
villor föreslås på kort sikt prövas för bosättning av anvisade flyktingar från Ukraina. Ett undantag 
görs för villa Alnäs, som enligt gällande detaljplan får användas för småindustri/hantverk och där 
förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid föreslås få i uppdrag att hyra ut till 
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föreningslivet och/eller konstnärer efter statusuppdatering. Tekniska förvaltningen föreslås 
genomföra statusuppdateringen av villorna under 2023 och 2024.  
 
”Gamla Huvudsta skola” är belägen i kvarteret Krubban som ligger i direkt anslutning till 
utbyggnaden av Mälarbanan och den nya pendeltågsstationen i Huvudsta. Byggnaden användes 
tidigare av Solna Kulturskola, som 2016 flyttade till nya lokaler i Parkskolan. Enligt 
bestämmelserna i gällande detaljplan får byggnaden endast användas för skolverksamhet. I 
praktiken kan dock inte byggnaden användas för skolverksamhet eftersom den inte uppfyller 
moderna krav på tillgänglighet. Det var också ett av skälen till att Kulturskolan flyttade från 
byggnaden till Parkskolan. Utvecklingen av området kring Mälarbanan kommer att beröra även 
andra byggnader i kvarteret Krubban. Det mest lämpliga är därför att utreda den framtida 
användningen av kvarteret och dess byggnader i ett samlat sammanhang, där det samtidigt tas 
hänsyn till det kulturhistoriska värde som byggnadens exteriör innebär. Förvaltningen föreslår 
därför att ett särskilt uppdrag ges till stadsledningsförvaltningen om att utreda den kortsiktiga och 
långsiktiga användningen av byggnaderna i kvarteret Krubban 4 i Huvudsta mot bakgrund av 
utbyggnaden av Mälarbanan och den nya pendeltågsstationen i Huvudsta i direkt anslutning till 
kvarteret.  
 
Byggnaderna på Överjärva gård är en betydelsefull resurs i utvecklingen av Överjärva gård som ett 
attraktivt besöksmål och en sammanhängande natur- och kulturmiljö med Solna Naturskola. Här 
iordningsställs Vita villan för att kunna användas som en resurs av barn- och 
utbildningsförvaltningen om behov finns av ytterligare lärararbetsplatser när naturskolan växer. 
Inspektorsbostaden kommer att hyras ut till konstnärer genom förvaltningen för arbetsmarknad, 
kultur och fritid. Gula villan och Vinterträdgården (Kapellet) kommer att börja renoveras under 
2022 enligt tidigare beslut av Råsunda Förstads AB och därefter är inriktningen att hyra ut 
byggnaden/ byggnaderna till en intressent som vill driva café eller servering på gården. Råsunda 
Förstads AB och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid ansvarar för att utreda 
användningen av Gula Villan och Kapellet, liksom av Stinshusen (sk Rödingarna) när planerade 
upprustningsåtgärder har genomförts i byggnaderna. Råsunda Förstads AB kommer att försöka 
återställa ladugården och därefter kommer den framtida användningen även av denna byggnad att 
utredas.  
 
 
 
Bilaga:  Sammanställning av vakanta lokaler i Solna stads fastighetsbestånd 
 

I SOLNASTAD 



Populärnamn Gatuadress Fastighetsbeteckning m2 

BRA
Verksamhet Förändring Detaljplan/bestämmelse Föreslagen hantering

Taurus Hjortstigen 1 Hjorten 4 591 Förskola TOMSTÄLLD Allmänt ändamål (Bergshamraskolans tomt) Möjlig för kommunal verksamhet, framtida expansion/evakueringslokal.

Gamla Pumpan Göran Perssons väg 45 Huvudsta 3:1 744 Skola/förskola TOMSTÄLLD Allmänt ändamål TF genomför utredning om byggnadens skick under 2022.

Fd Blomgatan fsk Blomgatan 10 Rudviken 9 622 Förskola TOMSTÄLLD Allmänt ändamål Möjlig för kommunal verksamhet, framtida expansion/evakueringslokal.

Tärnan fsk Sjövägen 2 Tärnan 1 391 Förskola TOMSTÄLLD Bostadsändamål (Lokal i bv) I första hand möjlig bostad för mottagande av flyktingar från Ukraina.
I andra hand kan brf säljas som lokal eller lägenhet.

Gula Villan Stråkvägen 26 Prästkragen 1 466 Fritidslokaler
Byggetablering tom HT-
22 Bostad två våningar. Tillgänglighet enbart första våningen. Möjlig för kommunal verksamhet, framtida expansion/evakueringslokal.

Har lov till avvikande användning (fritids) I andra hand hyrs ut av AKF till föreningslivet.
Hannebergs parklek Hannebergsgatan 27 B Skyttholm 2:2 205 Parklek/Fritidslokaler TOMSTÄLLD Parkmark I första hand möjlig för framtida expansion/evakueringslokal.  

I andra hand hyrs ut av AKF till föreningslivet.
G:a Huvudstaskolan/fd KulturskolanStorgatan 32-34 Krubban 4 1 451 Skola TOMSTÄLLD Skola. Byggnad får ej rivas, byggnads exteriör får inte förvanskas. Byggnadens användning utreds tillsammans med övriga kvarteret,

kopplat till Mälarbanans utbyggnad  (Oskarsro).

Villa Alnäs Alnäsvägen 9 Alnäs 3 120 Bostad TOMSTÄLLD Småindustri/hantverk Uthyrs av AKF till föreningslivet/konstnärer efter statusuppdatering 2023-2024.

Villa Kraus Kraus väg 2 Bergshamra 3:1 ca 150 Bostad TOMSTÄLLD Ingen detaljplan Ingen kommunal användning. Statusuppdateras 2023-2024. Arrenderas ut.

Villa Karlshäll Polska Udden Ulriksdal 2:4 ca 140 Sommarbostad TOMSTÄLLD Parkmark (med befintlig byggnad) Ingen kommunal användning. Statusuppdateras 2023-2024. Arrenderas ut.

Bergmarkska villan Furugatan 15 Heimdal 1 187 Bostad TOMSTÄLLD Bostad med kulturhistoriskt värde (enligt detaljplan) Ingen kommunal användning. Iordningsställs som bostad 2023-2024. Hyrs ut.

Stinshusen Överjärva Gårdsväg Järva 2:2 412 Bostad TOMSTÄLLD Ingen detaljplan - alternativ användning möjlig Inre statusbesiktning genomförs och statusuppdateras . Användning utreds av AKF
Stinshusen Överjärva Gårdsväg Järva 2:2 412 Bostad TOMSTÄLLD Ingen detaljplan - alternativ användning möjlig Inre statusbesiktning genomförs och statusuppdateras. Användning utreds av AKF

I 
I 



BYGGNADER PÅ ÖVERJÄRVA

Populärnamn Gatuadress Fastighetsbeteckning m2 BRA Verksamhet Detaljplan/bestämmelse Föreslagen hantering

Kapellet Överjärva Gårdsväg Järva 2:2 94 Vinterträdgård Ingen detaljplan - byggnadsminne RFAB rustar upp byggnaden och hyr ut till extern hyresgäst, sannolikt kopplat till uthyrningen av Gula villan , med hjälp av AKF.

Ladugården Överjärva Gårdsväg Järva 2:2 1 564 Laugård/stall Ingen detaljplan RFAB försöker rusta upp byggnaden. Därefter utreds användningen.

Vita Villan Överjärva Gårdsväg Järva 2:2 250 Bostad Ingen detaljplan RFAB hyr ut till BUF för använding av Solna Naturskola.

Inspektorsbostaden Överjärva Gårdsväg Järva 2:2 165 Bostad Ingen detaljplan - ej boende (buller) RFAB hyr ut till AKF för uthyrning till konstnärer.

Gula villan Överjärva Gårdsväg Järva 2:2 290 Övrig byggnad Ingen detaljplan RFAB rustar upp byggnaden och hyr ut till extern hyresgäst, sannolikt kopplat till uthyrningen av Gula Villan , med hjälp av AKF.
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-05-05 

 KS/2022:82 
 
 
 

Godkännande av fusionering av Råsunda Förstads AB och 
Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
 

• uppdra till styrelserna i Råsunda Förstads AB och Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren om 
att genomföra en fusion  

• uppdra till aktieägarrepresentanten att godkänna styrelsernas fusionsplan. 
 
Sammanfattning 
Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren är, sedan åtminstone drygt 30 år tillbaka, ett vilande bolag 
som därmed inte heller har haft någon verksamhet under denna tid. Bolagets enda tillgång är en 
fordran på Solna stad om 0,5 mkr. Stadsledningsförvaltningen ser inte något mervärde av att 
bedriva bolaget vidare och har undersökt vilka möjligheter som finns för att avveckla bolaget. 
Efter dialog med bolagets auktoriserade revisor har konstaterats att en fusion mellan Råsunda 
Förstads AB och Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren går att genomföra.  
 
Då båda bolagen är helägda dotterbolag till Solna Stad och har identisk styrelse och VD går en 
fusion att genomföra på cirka fyra månader. Detta under förutsättning av att ägaren Solna Stad 
godkänner fusionsplanen som styrelserna har att ta fram. Råsunda Förstads AB övertar då via en 
fusion genom absorption Fastighetsaktiebolaget Falkenerarens samtliga tillgångar och skulder och 
Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren upplöses utan att gå i likvidation. Något vederlag till ägaren 
Solna Stad utgår inte. 
 
Styrelserna i Råsunda Förstads AB och Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren har vid styrelsemöte 2 
maj blivit informerade om planerna på fusion och ställer sig positiva till den föreslagna fusionen 
då den medför minskade kostnader och effektivare administration. 
 
 
 
Christer Lindberg    Axel Bernhult 
Ekonomichef/Förvaltningschef   Finansstrateg  
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Råsunda Förstads AB  
Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
KS/2018:145 

Tilläggsöverenskommelse till principöverenskommelse med 
Skanska Fastigheter AB samt markanvisning inom fastigheterna 
Hagalund 3:1 och Hagalund 3:2 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga giltighetstiden för Principöverenskommelse med Skanska 
Fastigheter AB samt markanvisning inom fastigheterna Hagalund 3:1 och Hagalund 3:2 till 2025-
12-31, genom att godkänna Tilläggsöverenskommelse till Principöverenskommelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Överenskommelse om medfinansiering av den västra 
överdäckningen vid Solna station med Skanska Fastigheter i Stockholm AB. 

Sammanfattning 
Solna stad och Skanska Fastigheter Stockholm AB träffade 2018-06-18 en 
principöverenskommelse med markanvisning avseende utveckling inom fastigheterna Hagalund 
3:1 och Hagalund 3:2. Överenskommelsen innebar bland annat att parterna ska verka för en 
utveckling med kontor och en partiell överdäckning av spårområdet vid Solna station. Eftersom 
inget exploateringsavtal ännu har träffats, har ett förslag till ny tilläggsöverenskommelse 
upprättats, som innebär att principöverenskommelsens giltighet förlängs till 2025-12-31. 

Ett detaljplanearbete har pågått och ett planförslag har varit föremål för samråd. Detta omfattade 
även ett område väster om järnvägsspåren. Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-14 att dela upp 
planarbetet i två etapper där detaljplaneringen väster om järnvägsspåren sker i första etappen och 
detaljplaneringen öster om järnvägen sker i andra etappen. Principöverenskommelsen med 
exploatören för området väster om järnvägen, Fabege, har förlängts och en överenskommelse om 
medfinansiering avseende överdäckning av västra delen av Solna station har träffats. Staden och 
Skanska Fastigheter AB har nu träffat motsvarande överenskommelse om medfinansiering 
avseende resterande del av överdäckningen. Denna överenskommelse om medfinansiering ska 
gälla som tillägg till principöverenskommelse med markanvisning avseende fastigheterna 
Hagalund 3:1 och Hagalund 3:2. 

Handlingar 
Tilläggsöverenskommelse till principöverenskommelse med Skanska Fastigheter AB avseende 
fastigheterna Hagalund 3:1 och Hagalund 3:2 

Överenskommelse om medfinansiering av den västra överdäckningen vid Solna station 

Ann-Christine Källeskog 
Plan- och exploateringschef  
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Mellan Solna kommun (org. nr. 212000-0183), genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Staden, 
och Skanska Fastigheter Stockholm AB (org. nr. 556046-6582), nedan kallad Exploatören, har 
under de förutsättningar som anges i § 5 nedan träffats följande  
 

Ti l läggsöverenskommelse  t i l l  
Pr inc ipöverenskommelse 

samt  markanvisn ing inom fas t igheterna 
Hagalund 3 :1  och Hagalund 3 :2  

 
Mellan Staden och Exploatören tecknades 2018-06-18 Principöverenskommelse samt 
markanvisning avseende utveckling av fastigheterna Hagalund 3:1 och Hagalund 3:2 vid 
Solna station. Denna principöverenskommelse innebar bland annat en avsiktsförklaring för 
om att träffa överenskommelse om exploatering senast 2021-09-30 för utveckling av det 
markanvisade området.  

§1 

En partiell överdäckning av Ostkustbanans spår närmast Markområdet (”Östra 
överdäckningen”) har i enlighet med Markanvisningsavtalet prövats i samrådet om 
detaljplanen i syfte att möjliggöra ett mindre avstånd mot spårområdet. Utredning har visat 
att denna överdäckning sannolikt inte är genomförbar. Mot denna bakgrund är Parterna 
överens om att gemensamt ompröva behovet av denna partiella överdäckning, och istället 
fortsatt pröva ett alternativ med en mindre byggnadsvolym om cirka 15 000 m2 ljus BTA 
kontor.   

§ 2 
 

Principöverenskommelsen för Markområdet förlängs till 2025-12-31. 

§ 3 

 
Staden och Exploatören har träffat en överenskommelse om medfinansiering avseende 
överdäckning av spårområdet väster om Solna station (”Västra överdäckningen”). Denna 
överenskommelse ska gälla som tillägg till denna principöverenskommelse och senare som 
tillägg till kommande överenskommelse om exploatering. 

§ 3 

 

Principöverenskommelsen ska i övrigt gälla oförändrat. 
 

*  *  *  *  *  
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Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit 
var sitt. 
 
 
Solna den  
 
För Solna kommun genom dess  För Skanska fastigheter Stockholm AB 
kommunstyrelse  
 
 
 
 ......................................................................   ......................................................................  
( ) ( ) 
 
 
 
 ......................................................................   ......................................................................  
( ) ( ) 
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Mellan Solna kommun (org. nr. 212000–0183) nedan kallad Staden, och Skanska 
Fastigheter Stockholm AB (org. nr. 556046-6582), nedan kallad Exploatören, har träffats 
följande 

Överenskommelse om medf inans ier ing av  
den väs tra  överdäckningen v id  Solna  s ta t ion 

Bakgrund 
Staden anvisade 2018 ett markområde, Hagalund 3:1 och Hagalund 3:2, i anslutning till kv 
Tygeln vid Solna station till Exploatören. Enligt Principöverenskommelsen med 
markanvisning (Principöverenskommelsen) ska Exploatören och Staden tillsammans 
verka för att markområdet planläggs för kontor. 
 
Arbetet med detaljplanen (Solna station) har pågått och även omfattat området väster om 
järnvägsspåren tillsammans med Fabege. Tidigare planområde framgår av Bilaga 2. Staden 
har under 2022 beslutat att detaljplanearbetet ska delas upp i två etapper, varav 
detaljplaneringen av området väster och öster om järnvägen sker i separata detaljplaner.  
 
Staden och Exploatören har som långsiktigt mål att utveckla området runt Solna station till 
en attraktiv och trygg knutpunkt. Ambitionen är att överbrygga den fysiska barriär som 
Ostkustbanan utgör och skapa en bättre koppling mellan Arenastaden, Solna station och 
Hagalund genom en partiell överdäckning av spårområdet väster om Solna station (”Västra 
överdäckningen”). Även en partiell överdäckning öster om Solna station (”Östra 
överdäckningen”) har prövats i samrådet i syfte att möjliggöra ett mindre avstånd mot 
spårområdet, men bedöms inte vara genomförbar.  
 
Parterna är överens om att den Västra överdäckningen, bilaga 1, är av stort värde 
förutvecklingen av Exploatörens blivande fastighet och Exploatören ska därför bidra till 
finansieringen av Västra överdäckningen enligt vad som närmare följer av denna 
överenskommelse. Denna överenskommelse gäller som ett tillägg till 
Principöverenskommelsen och senare som ett tillägg till ett kommande exploateringsavtal.   
 
 
Medfinansiering   

Utöver vad som anges i Principöverenskommelsen är Parterna överens om att Exploatören 
ska ersätta Staden med ett belopp motsvarande häften av den faktiska kostnaden för den 
Västra överdäckningen inklusive projektering, överbyggnader och anslutande arbeten (dvs 
fullt färdig torgyta), dock maximalt 70 miljoner kronor i penningvärde 2021-01-01. 
Beloppet (70 miljoner kronor) ska omräknas till penningvärde vid tidpunkten för 
Ersättningens erläggande, genom användning av SCB:s Entreprenadindex littera 251 
(broarbeten betong). Exploatören och Staden gemensamt ska verka för att kostnaden för 
överdäckningen blir så låg som möjligt. Kostnaden för 900 kvm överdäckning har av 
Staden beräknats till 140 miljoner kronor i penningvärde 2021-01-01. 
 
För det fall att kostnaden för Västra överdäckningen bedöms överstiga 140 miljoner kronor 
i penningvärde 2021-01-01, är parterna överens om att pröva mindre omfattande lösningar 
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som ändå uppfyller det övergripande syftet att överbrygga den fysiska barriär som 
Ostkustbanan utgör och skapa en bättre koppling mellan Arenastaden, Solna station och 
Hagalund. Under förutsättning att en sådan mindre omfattande lösningen beslutas och 
genomförs ska Exploatörens ansvar för att medfinansiera åtgärd uppgå till 50 procent av 
den totala kostnaden för den mindre omfattande lösningen.  
 
Exploatören är medveten om att Västra överdäckningen förutsätter godkännande av 
Trafikverket och en utveckling av området väster om järnvägsspåren. Staden avser att ingå 
en överenskommelse med Trafikverket, där Trafikverket åtar sig att medverka vid 
utredningar föranledda av Västra överdäckningen.  
 
Förutsättningar för ersättningen och dess erläggande 
Ersättningen enligt ovan ska erläggas mot faktura, när Västra överdäckningen är klar 
(slutbesiktigad och godkänd),  
 
Exploatörens åtagande enligt denna överenskommelse förutsätter att:  

1. markområdet Hagalund 3:1 och Hagalund 3:2 detaljplaneläggs och att nämnda 
detaljplan antags och vinner laga kraft, och 

2. Exploatören förvärvat och tillträtt det i Principöverenskommelsen avsedda 
markområdet. 

 
Överlåtelse av Exploatörens förpliktelser 

Exploatören förbinder sig vid ett vite om SJUTTIOMILJONER (70 000 000) kronor i 
penningvärde 2021-01-01, att vid överlåtelse av äganderätten till fastigheter inom det nya 
planområdet tillse att den nye ägaren övertar Exploatörens samtliga kvarvarande 
förpliktelser enligt denna överenskommelse, genom att i avtal angående överlåtelse införa 
följande bestämmelse: 
  
”Köparen förbinder sig vid ett vite av 70 miljoner kronor i penningvärde 2021-01-01, i av 
Solna stad påfordrade delar efterkomma mellan Solna stad och Exploatören träffat 
överenskommelse om medfinansiering (överdäckning Solna station). Köparen ska vid 
överlåtelse av äganderätten tillse att varje efterföljande ägare binds vid överenskommelsen, 
vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i 
överlåtelsehandlingen. Sker ej detta ska köparen utge vite till Solna stad med 70 miljoner 
kronor i penningvärde 2021-01-01. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny köpare. Vitet ska 
omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning, genom 
användning av SCB:s Entreprenadindex littera 251 (broarbeten betong). 
  
Om Exploatören ska utge vite enligt denna punkt ska vitet omräknas till penningvärdet vid 
den tidpunkt då vitet förfaller till betalning, genom användning av SCB:s Entreprenadindex 
littera 251 (broarbeten betong). Något vite ska inte utgå för det fall Exploatören fullföljt sitt 
betalningsåtagande enligt detta avtal. Staden äger heller inte rätt att framställa anspråk 
utöver nämnda vitesanspråk, vid Exploatörens bristande uppfyllande av överlåtelse av 
förpliktelser enligt detta avtal. 
 
Ändringar och tillägg 
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Ändringar och tillägg till denna överenskommelse får endast göras genom en skriftlig 
handling undertecknad av behöriga företrädare för Staden och Exploatören. 
 
Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse gäller från och med dagen då den undertecknats av båda parter 
till och med den dag Överdäckningen är genomförd och Exploatören har erlagt 
ersättningen, dock längst till och med 2040-12-31.  
 
Oaktat ovan är överenskommelsen till alla delar förfallen utan ersättningsrätt för någondera 
parten om inte Solna stads kommunfullmäktige senast 2025-12-31antar en ny detaljplan för 
Hagalund 3:1 och 3:2 genom beslut som senare vinner laga kraft. 
 

*  *  *  *  *  

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit 
var sitt. 
 
 
Solna den       2021 
 
För Solna kommun För Skanska Fastigheter Stockholm AB 
  
 
 
 
 ...............................................................   ...............................................................  
( ) ( ) 
 
 
 
 ...............................................................   ...............................................................  
( ) ( ) 
 
 
 
BILAGOR: 
1. Överdäckningen 
2. Tidigare planområde  
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Bilaga 1 
 
 
Överdäckningen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Område markerat med rött utgör ”Västra överdäckningen” som Exploatören ska 
medfinansiera enligt denna överenskommelse 
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Bilaga 2 
 
 

Tidigare planområde 
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SID 1 (2) 

Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-05-03 
KS/2022:81 

Exploateringsavtal för uppförande av regionnätstation inom 
fastigheten Tomteboda 10 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna exploateringsavtal för uppförande av 
regionnätstation inom fastigheten Tomteboda 10. 

Sammanfattning 
Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Tomteboda 10 har stadslednings-
förvaltningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med Vattenfall Eldistribution AB. 
Föreliggande exploateringsavtal ersätter i sin helhet den principöverenskommelse som träffades 
2015-06-15 mellan staden och Vattenfall Eldistribution. 

Vattenfall Eldistribution AB är lagfaren ägare till fastigheten Tomteboda 10, fastighetsgränserna 
förändras inte vid genomförandet av planen. Solna Vatten har en ledningsrätt för vatten- och 
avloppsledning som behöver omprövas då ledningarna måste flyttas. Planförslaget innebär att ett 
nytt u-område läggs ut för Solna Vattens ledning och Vattenfall har medgivit att ledningsrätt ska 
upplåtas till Solna Vatten för detta område. Det finns ett avtal som reglerar denna fråga mellan 
Solna Vatten och Vattenfall. Genomförandet av planen medför i övrigt förändringar av vissa 
officialservitut för in- och utfart samt gångväg.  

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för, bekostar och genomför utbyggnaden inom 
kvartersmarken. De ansvarar för, bekostar och genomför även de återställande- och 
anslutningsarbeten, som måste göras inom allmän platsmark invid kvartersmarken som blir en 
följd av bygg- och anläggningsarbeten på kvartersmarken. Gestaltningsprogram, miljöprogram 
och dagvattenutredning skall följas. 

Stadsledningsförvaltningen konstaterar att överenskommelsen följer principöverenskommelsen. 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet. 

Handlingar 
Bilaga 1 Exploateringsavtal för uppförande av regionnätstation inom fastigheten Tomteboda 10 

Ann-Christine Källeskog 
Plan- och exploateringschef  

I SOLNASTAD 
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Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 

I SOLNASTAD 
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Mellan Solna kommun (org. nr. 212000-0183), genom dess kommunstyrelse, nedan kallad 

Staden, och Vattenfall Eldistribution AB (org. nr. 556417-0800), nedan kallad Vattenfall, 

har träffats följande 

Exploater ingsavta l  
för  uppförande av  regionnäts tat ion inom 

fast igheten Tomteboda 10   

 

Bakgrund 

Inom ramen för projektet Stockholms Ström behöver Vattenfall gradera upp det regionala 

elnätet i Solna med bland annat två nya regionnätstationer. Parterna har gemensamt 

identifierat fastigheten Tomteboda 10 som en möjlig plats för en sådan regionnätstation.  

 

Parterna träffade 2015-06-15 en principöverenskommelse avseende planering och 

byggande av regionnätstation inom fastigheten Tomteboda 10. Föreliggande 

exploateringsavtal ersätter principöverenskommelsen i sin helhet.  

 

§ 1 

MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN 

 
1.1 Markägande 

Vattenfall är ägare till fastigheten Tomteboda 10, nedan kallad Fastigheten.  

 

Fastigheten är markerad med röd linje på bifogad detaljplanekarta, Bilaga 1.  

 

 
1.2 Detaljplan 

Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att detaljplan för Tomteboda 10 antages och 

vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslag BND 2015:614, 

nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga 1. Detaljplanens geografiska 

område omfattas av Fastigheten.  

 

  
1.3 Övriga lov och tillstånd 

Vattenfall ansvarar för att ansöka om och inhämta de övriga lov och tillstånd som krävs för 

att exploateringen ska kunna genomföras. Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för 

att nödvändiga lov och tillstånd ska kunna beviljas respektive inhämtas. Vattenfall ansvarar 

för och bekostar beställning av nybyggnadskarta. 
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§ 2 

FASTIGHETSBILDNING, SERVITUT OCH LEDNINGSRÄTTER, MM  

 

2.1 Fastighetsbildning  

Detaljplanen innebär ingen förändring av fastighetsgränserna för Fastigheten. Vid 

genomförandet av Detaljplanen behöver dock vissa befintliga officialservitut och 

ledningsrätter, se § 2.2 nedan, förändras.  

 
 

2.2 Servitut och ledningsrätter 

Vattenfall ska ansöka om erforderlig fastighetsbildning. Ansökan ska lämnas in till 

lantmäterimyndigheten senast 6 månader efter undertecknandet av detta exploateringsavtal. 

Parterna ska medverka till att fastighetsbildning kan ske så snart som möjligt efter det att 

Detaljplanen vunnit laga kraft. Vattenfall svarar för förrättningskostnaderna. 
 

Servitut  

Inom Fastigheten finns ett officialservitut med beteckning 0184-03/11.A för in- och 

utfartsväg till förmån för Fastigheten, belastande Stadens fastighet Tomteboda 5 samt 

fastigheterna Tomteboda 8 samt Hagalund 4:1. Servitutet ska i huvudsak bestå, men den 

del av servitutet som betecknas a, Bilaga 2, utgår då möjlighet till infart genom Detaljplanen 

tillgodoses på annat sätt.   

 

Inom Fastigheten finns även ett officialservitut 0184-99/9.2 för gångväg till förmån för 

Stadens fastighet Haga 4:1 belastande Fastigheten. Då det i angränsande detaljplan med 

BND 2015:2931 planeras en allmän lokalgata i anslutning till Fastigheten där behovet av 

gångväg uppfylls, har servitutet uttjänat sitt syfte och ska upphävas.   

 

Ledningsrätter 

Inom Fastigheten har Solna Vatten en ledningsrätt 0184-99/9.3 för vatten- och 

avloppsledning. Planförslaget innebär att ett nytt u-område läggs ut för Solna Vattens 

ledning, eftersom ledningen i och med planförslaget behöver flyttas. I och med detta 

behöver ledningsrätten omprövas. För ledningsflytten ska Vattenfall träffa avtal med Solna 

Vatten AB.  

 

Vattenfall medger Staden, eller den som Staden sätter i sitt ställe, att inom Fastigheten utan 

ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och ombygga allmänna ledningar med 

därtill hörande anordningar inom de områden som angivits med u på bilagda 

detaljplanekarta, Bilaga 1. Vattenfall medger vidare att inom de områden som angivits med 

u på bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, upplåta ledningsrätt till det av Staden helägda 

bolaget Solna Vatten AB.  

 

 
2.3 Markföroreningar 

Vattenfall ansvarar för arbeten och kostnader för att sanera marken inom Fastigheten i den 

omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens 

bestämmelser. 
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2.4 Gatukostnader, anslutningsavgifter mm 

Vattenfall är, såsom ägare till Fastigheten, befriad från gatukostnadsersättning enligt 

Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator eller andra 

allmänna platser med därtill hörande anordningar. 

 

Vattenfall svarar för alla övriga kostnader inom Fastigheten såsom eventuella 

anslutningskostnader.  

 

§ 3 

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

 
3.1 Samordning och tidplan 

Vattenfall förbinder sig att genomföra exploatering inom Fastigheten i enlighet med 

Detaljplanen och detta exploateringsavtal.  

 

Vattenfall ska verka för att samordna sina entreprenader med övriga byggherrar i 

anslutning till Fastigheten och med berörda ledningsägare. 

 

Vattenfall ska, i samråd med Staden, upprätta en huvudtidplan för exploateringen. 

 

 
3.2 Bebyggelse inom Fastigheten 

Vattenfall förbinder sig att inom Fastigheten i enlighet med Detaljplanen uppföra en 

regionnätstation med tillhörande omgivande markanläggningar vilken upptar en 

sammanlagd markyta om ca 800 kvm. Regionnätstationen kommer att byggas ut i två 

etapper, illustrerat i Gestaltningsprogrammet, Bilaga 3.    

 

Vattenfall ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten på 

kvartersmarken inom Fastigheten. Vattenfall ansvarar för och bekostar därvid även 

projektering och genomförande av återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i 

allmän platsmark invid kvartersmarken och som är en följd av Vattenfalls bygg- och 

anläggningsarbeten på kvartersmarken. Projektering och utförande av alla återställande- och 

anslutningsarbeten ska utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard. 

 

Vattenfall bär hela ansvaret för och bekostar de åtgärder som erfordras för att bebyggelsen 

inom Fastigheten ska erhålla erforderligt skydd mot buller och vibrationer från vid 

tidpunkten för inflyttningen omgivande verksamheter.  

 

 
3.3 Gestaltningsprogram 

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i nybebyggelsen och för att samordna 

utformningen av regionnätstationen med utformningen omkringliggande allmän plats har 

Staden, genom dess stadsbyggnadsnämnd i samråd med Vattenfall, upprättat ett 

gestaltningsprogram, Bilaga 3. Detta gestaltningsprogram ska utgöra ett underlag för 
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Vattenfalls projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av bebyggelse inom 

Markområdet. Vattenfall ska, vid projektering, upphandling och uppförande av bebyggelse 

och anläggningar på tomtmark, verka för att detta program följs och ha kostnadsansvaret 

för dess genomförande. 

 

Eventuell konstnärlig utsmyckning inom Fastigheten ska anordnas och bekostas av 

Vattenfall. Förslag till sådan utsmyckning ska tas fram i samråd med Staden i samband med 

bygglovsansökan för exploateringen inom Fastigheten. 

 

 
3.4 Kommunala anläggningar  

Ingen om- eller utbyggnad av allmän plats, eller allmäntekniska anläggningar som ägs av 

Staden, kommer att utföras med anledning av Vattenfalls utbyggnad i enlighet med 

Detaljplanen och detta Avtal. Vattenfall befrias med anledning av föregående mening 

därmed från att erlägga exploateringsbidrag.   

 

 
3.5 Ledningar 

Vattenfall bekostar alla ledningsåtgärder inom Fastigheten samt följdåtgärder utanför 

Fastigheten.  

 

 
3.6 Åtgärder under byggtiden 

Allmän platsmark 

Vattenfall ansvarar för att gatu-, park- och naturmarksträd samt annan vegetation såväl 

intill Fastigheten, som intill eventuellt område för byggetablering utanför Fastigheten, inte 

skadas under den tid exploateringen genomförs. Vattenfall ska skydda träd och vegetation 

på ett betryggande sätt genom att avgränsa dem med ett stabilt två meter högt staket. 

Vattenfall ansvarar för att Vattenfall, eller något företag som Vattenfall anlitar, inte på 

något sätt nyttjar denna mark utan skriftligt tillstånd från Staden. 

 

Storleken på vitet beräknas utifrån trädets värde för skadan och skadans omfattning, i 

enlighet med vad som framgår av bifogad formel och skaderegleringsmatris, Bilaga 4.  

 

Innan byggstart ska Staden och Vattenfall gemensamt inspektera träd och annan vegetation 

som omfattas av denna § 3.6. Vid denna inspektion ska status och eventuella 

skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation säkerställas. 

 

Viten och krav på återplantering kommer inte att falla ut eller ställas i de fall Vattenfall 

genom fotografier och annan erforderlig dokumentation kan påvisa att skyddsåtgärder 

efterlevts till fullo samt att skador på träd och annan vegetation som uppkommer under 

den tid exploateringen pågått inte har uppkommit på grund av försumlighet från Vattenfall 

eller av Vattenfall anlitad entreprenör. 
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3.7 Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden 

Vattenfall ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela 

utbyggnadstiden för rättighetshavare utanför Fastigheten som behöver och har rätt att 

nyttja anläggningar som ligger inom Fastigheten. Samråd med Staden ska ske. 

 
 

3.8 Provisorier under genomförandet  

Vattenfall skall utföra och bekosta de provisoriska anläggningar inom och i anslutning till 

Fastigheten som erfordras för exploateringens genomförande. 

 

Befintlig allmän plats (gator samt gång- och cykelvägar mm) i anslutning till Fastigheten 

skall i den utsträckning som krävs, under hela utbyggnadstiden kunna användas för sitt 

ändamål. Vattenfall skall svara för att det under hela byggnadstiden finns erforderliga 

trafikanordningar, skyltar, tillfällig belysning mm uppsatta enligt Stadens anvisningar. 

 

Vattenfall skall säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela 

utbyggnadstiden för rättighetshavare utanför Fastigheten som behöver och har rätt att 

nyttja anläggningar som ligger inom Fastigheten.  

 

 
3.9 Byggetablering  

Byggetablering ska i första hand ske inom Fastigheten. Skulle Staden och Vattenfall 

bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i anspråk för byggetablering, ska 

Vattenfall tillse att Vattenfall, eller av Vattenfall anlitad entreprenör, i god tid före byggstart 

samråder med Staden om vilka ytterligare ytor som behövs för byggetablering och under 

hur lång tid dessa behövs.  

 

Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Vattenfall ska ansöka om polistillstånd för den med 

Staden överenskomna etableringsytan.  

 

Vattenfall ska tillse att Vattenfall, eller av Vattenfall anlitad entreprenör, håller sig inom 

Fastigheten och godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd enligt 

ordningslagen. Vattenfall är införstådd med att Staden kan komma att kräva skadestånd för 

olovlig markanvändning om Vattenfall eller dess entreprenör nyttjar mark utanför 

Fastigheten och den godkända byggetableringsytan.  

 

Fastigheten och den godkända byggetableringsytan ska avgränsas med ett stabilt två meter 

högt stängsel. Vattenfall ansvarar för att Fastigheten och den godkända byggetableringsytan 

hålls i ett säkert och vårdat skick. 
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3.10 Miljöprogram  

Staden och Vattenfall har gemensamt tagit fram ett miljöprogram med målformulering och 

handlingsplan för Fastigheten, Bilaga 5, med syfte att sammanfatta miljömål samt åtgärder 

och uppföljning.  

 

Då utvecklingen inom teknikområdet är snabb är parterna medvetna om att mål och 

åtgärdsförslag kan komma att behöva revideras innan exploateringen är genomförd. 

Miljöprogrammet med handlingsplan ska följas intill dess överenskommelse träffats mellan 

parterna angående revidering. Eventuell revidering bekostas av Vattenfall. 

 

Vattenfall ska upprätta ett kontrollprogram för den miljö- och omgivningspåverkan som 

kan uppkomma under byggtiden. Programmet ska även innehålla åtgärder för att minimera 

sådan påverkan. Kontrollprogrammet ska tas fram i samråd med miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen och ska vara fastställt senast två månader före byggstart. 

Vattenfall ska stå för samtliga kostnader hänförliga till kontrollprogrammet. 

 
 

3.11 Dagvatten 

I enlighet med Stadens dagvattenstrategi samt till detaljplanen knuten dagvattenutredning, 

Bilaga 6, förbinder sig Vattenfall att rena dagvatten inom Fastigheten från tungmetaller och 

andra miljögifter, samt att omhänderta detta dagvatten på Fastigheten. Den slutliga 

dagvattenhanteringen för dagvatten inom Fastigheten ska följa de i dagvattenutredning 

föreslagna åtgärderna, Bilaga 6.  

 

Vattenfall ansvarar för att anmäla de dagvattenanläggningar som anläggs i samband med 

exploateringen inom Fastigheten. Anmälningsblankett skall skickas till Stadens miljö- och 

byggnadsförvaltnings miljöskyddsenhet i enlighet med Stadens rutiner. Vid bedömning och 

anvisningar rörande hantering av dagvatten kan Staden komma att sätta Solna Vatten AB i 

sitt ställe. 

 

 

3.12 Riskanalys 

Vattenfall har tagit fram en riskutredning, Bilaga 7, som ska följas. 

 

 
3.13 Informationsskyltar 

Vattenfall förbinder sig, under förutsättning att det kan ske ur säkerhetssynpunkt, att utan 

kostnad för Staden med skyltar på plats kontinuerligt informera allmänheten om projektet 

och byggnadsarbetena och därvid ange Stadens medverkan i projektet. Text på byggskylten 

angående Stadens medverkan i projektet ska utformas efter anvisningar från Staden.  
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§ 4 

ÖVRIGA VILLKOR  

 

 
4.1 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering 

Vattenfall förbinder sig vid vite av 1 000 000 kronor i penningvärde 2022-05-01 att vid 

överlåtelse av denna överenskommelse om exploatering tillse att de nya ägarna övertager 

samtliga förpliktelser enligt denna överenskommelse genom att i respektive avtal angående 

överlåtelse införa följande bestämmelse: 

 

”Köparen förbinder sig vid ett vite av 1 000 000 kronor i penningvärde 2022-05-01, i av 

Solna stad påfordrade delar efterkomma mellan Solna stad och Vattenfall träffat 

Exploateringsavtal för uppförande av regionnätstation inom fastigheten Tomteboda 10. 

Exploateringsavtalet bifogas i avskrift. Köparen skall vid överlåtelse av äganderätten tillse 

att varje efterföljande ägare binds vid överenskommelsen, vilket skall fullgöras genom att 

denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i överlåtelsehandlingen. Sker ej detta 

skall köparen utge vite till Solna stad med 1 000 000 kronor i penningvärde 2022-05-01. 

Motsvarande ansvar skall åvila varje ny köpare. 

 

Vitet skall omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det.” 
 

 
4.2 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal får endast göras genom en skriftlig handling 

undertecknad av behörig företrädare för Staden och Vattenfall. 

 

 
4.3 Hävning 

Vid väsentligt brott mot detta avtal äger parterna häva avtalet om inte rättelse sker efter 

skriftlig tillsägelse därom. Vid hävning ska ekonomisk reglering utgå för skada som är 

anledning till hävningen. 

 

 
4.4 Force majeure 

Force majeure såsom eldsvåda, miljökatastrof eller annan omständighet som parterna inte 

råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar part 

från fullgörelse av berörd förpliktelse. 

 

Det åligger part att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten av 

force majeure liksom dess upphörande. När hindret upphört eller undanröjts är part skyldig 

att utan dröjsmål återuppta sina åtaganden enligt avtalet. 
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4.5 Ansvar för skada 

Part ansvarar för skador som åsamkas motpartens egendom som följd av oaktsamhet i 

samband med utförandet av förpliktelse enligt detta avtal. Part ansvarar också för 

skadeståndsskyldighet gentemot tredje man som kan uppkomma vid oaktsamt utförande av 

förpliktelse enligt avtalet. 

 

 
4.6 Tvist 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande 

rättsfrågor skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.  

 

 
4.7 Överenskommelsens eventuella upphörande 

Efter att samtliga punkter i detta exploateringsavtal uppfyllts skall Vattenfall anmäla detta 

till Staden. Om Staden godkänner att alla åtaganden är genomförda kan parterna genom 

tilläggsöverenskommelse till exploateringsavtalet bekräfta att parterna är överens om detta 

samt att exploateringsavtalet därmed upphör att gälla. Staden avgör ensam om en sådan 

tilläggsöverenskommelse kan träffas. 

 

 
4.8 Exploateringsavtalets giltighet 

Detta exploateringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten 

om inte  

 

dels  Solnas kommunfullmäktige senast 2022-12-31 godkänner exploateringsavtalet genom 

beslut som senare vinner laga kraft, 

 

dels  Solnas kommunfullmäktige senast 2022-12-31 antar ny detaljplan enligt § 1.2 genom 

beslut som senare vinner laga kraft. 

 

Exploatören är medveten om  

 

att Solnas byggnadsnämnd eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan. 

Beslut om att anta detaljplan skall föregås av samråd med dem som berörs av planen 

och andra beredningsåtgärder. Vattenfall är även medveten om att sakägare har rätt 

att anföra besvär mot beslut att antaga detaljplan och att beslut om antagande av 

detaljplan kan prövas av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen samt bli 

föremål för rättsprövning, 

 

att detta exploateringsavtal inte är bindande för kommunens myndighetsutövande organ, 

med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av förslag till detaljplan. 

 

 

* * * * * 
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Solna den       

 

För Solna kommun genom dess  För Vattenfall Eldistribution AB 

kommunstyrelse  

 

 

 ...............................................................   ...............................................................  

( ) ( ) 

 

 ...............................................................   ...............................................................  

( ) ( ) 

 

BILAGOR: 

1. Detaljplanekarta med Fastigheten markerad. 

2. Servitut 0184-03/11.A 

3. Gestaltningsprogram 

4. Trädbilaga-Beräkning av vite med skaderegleringsmatris 

5. Miljöprogram (Begränsat hemlig) 

6. Dagvattenutredning  

7. Riskutredning 
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h3 Högsta nockhöjd är 15 meter över angivet nollplan

Markens anordnande och vegetation
n1 Trädplantering ska finnas

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Skydd mot störningar
m1 Yta för fördröjning av minst 600 kubikmeter skyfallsvatten ska

finnas totalt inom kvartersmarken
m2 Fläktar för utluft får ej placeras på fasad mot Solnavägen eller på
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Utförande
b1 Väggar mot transformatorrum ska ha minst brandklass EI90,

alternativt EI 60 tillsammans med automatiska sprinkler
b2 Lägsta schaktningsnivå är -20 meter över nollplanet (begränsas av

sekundär egenskapsgräns)
b3 Lägsta schaktningsnivå är -18 meter över nollplanet (begränsas av

sekundär egenskapsgräns)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL
KVARTERSMARK
Skydd mot störningar

Buller från transformatorstationen får inte överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på större
avstånd än 10 meter från fastighetsgräns
Färdig golvnivå i byggnader ska vara minst 9.8 meter över angivet nollplan
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Utformning
Fasadmaterial ska vara huvudsakligen rött tegel för byggnader och murar

Utförande
Minst 45 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig
Minst 27 % av fastighetsarean ska vara grönyta

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för markåtgärder som kan förändra markens genomsläpplighet.

Genomförandetid är 5 år från den dagen detaljplanen vunnit laga kraft
GENOMFÖRANDETID

P2020/05, ändring av detaljplan genom tillägg Tunnelbana till Arenastaden (laga kraft
2020-07-07), ska fortsätta att gälla jämsides denna detaljplan
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Bilaga 2. Servitut 0184-03/11.A
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TOMTEBODA 10
REGIONNÄTSTATION SOLNAVÄGEN
GESTALTNINGSPROGRAM 
2021-10-05

Komplettering 22-01-20; 22-03-08; 22-04-22

Bilaga 3. Gestaltningsprogram

VATTENFALL I SOLNASTAD LJ REJLERS 



TOMTEBODA 10    REGIONNÄTSTATION SOLNAVÄGEN     GESTALTNINGSPROGRAM sida 2 

INNEHÅLL

3 INLEDNING

4 PLATSEN
 omgivning och närmiljlö
 styrande förutsättningar

5-6 GESTALTNINGSPRINCIPER
 tomt och volym

7-8 ILLUSTRATIONSPLAN 
 tomtdisposition 
 sektioner

9-11 SITUATIONSPLAN
 byggnader plan 1
 sektioner

12-13 FASADER

14-17 MATERIAL
 referenser 
 mark och grönska
 byggda element

18 DAGVATTENHANTERING

19 VY SOLNAVÄGEN

MEDVERKANDE

DETALJPLAN: SOLNA STAD   
Lamija Perenda

BYGGHERRE: VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB
Robert Käck
Magnus Myrén

BYGGHERRE ARKITEKTUR: VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 
Dan Cvetkovski
Anders Bodin

ARKITEKTUR: SWECO SVERIGE AB 
Anna Undén
Henning Peinerud 
Daniel Cross

LANDSKAPSARKITEKTUR: SYDVÄST ARKITEKTUR OCH LANDSKAP AB 
Per Andersson
Ellen Arkander

LJUSDESIGN: JLC AB
Johan Lidström

DAGVATTEN: SWECO SVERIGE AB
Elisabeth Nejdmo 

TEKNISK RÅDGIVNING EL: REJLERS AB
Johan Melz
Patrik Johansson

Komplettering 22-01-20 omfattar:

Text rörande fasad mot lerslänt                                  sid 7            
Tvärsektion utvidgad till Johan Olof Wallins väg sid 11 

Komplettering 22-03-08 omfattar:         

Text rörande mur vid Solnavägen kompletterad sid 5
Text tillagd om att fasadelevationer utgör exempel sid 12-13
Text tillagd om belysning av tomt och byggnad sid 17 

Komplettering 22-04-22 omfattar:

Situationsplan (träd utmed Solnavägen flyttade) sid 7            
Sektion A-A (träd utmed Solnavägen flyttade) sid 8  
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LÄNGDSEKTION SOLNAVÄGENELEVATION MOT SOLNAVÄGEN (1:500)

TOMTEBODA 10    REGIONNÄTSTATION SOLNAVÄGEN     GESTALTNINGSPROGRAM sida 3 

INLEDNING

 Vattenfall Eldistribution AB är ett fristående bolag inom Vattenfall-
koncernen. Bolaget är Sveriges största eldistributör på regionnivå. Vatten-
fall Eldistribution AB ansvarar för bygge och drift av nät och nätstationer. 
Sedan tiotalet år har nybyggandet av nätstationer ökat av många skäl. 
Mer digital styrutrustning och ökad vädersäkerhet kräver fler klimatskyd-
dade anläggningar. Utbyggnad för ökad driftsäkerhet och ökad elkonsum-
tion. Uppnådd teknisk livslängd kräver reinvesteringar.

Den nya stationen vid Solnavägen kommer att säkra elförsörjningen till 
stora delar av Solna, bland annat till Nya Karolinska sjukhuset.

Som ett stöd vid utformningen av byggnaderna arbetar Vattenfall efter 
dessa riktlinjer:

 Vattenfalls byggnader är, efter noggranna studier och i nära 
 kontakt med ansvariga myndigheter, medvetet och vackert 
 placerade. 

 Vattenfalls byggnader är välbyggda av tåliga material. De 
 innehåler bara det för byggnaden nödvändiga och detaljerna är  
 omsorgsfullt utformade. 

 Vattenfalls arkitektur är rättfram och saklig. Inte insmickrande 
 eller påklistrad. Byggnaderna ska vara, och uppfattas som, 
 pålitligt robusta.

 Vattenfalls byggnader är enkla pålitligt robusta bruksbyggnader  
 för vilket krävs ett gediget ingenjörs- och arkitektarbete.

VATTENFALL w, 
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TOMTEBODA 10    REGIONNÄTSTATION SOLNAVÄGEN     GESTALTNINGSPROGRAM sida 4 

PLATSEN

Vy mot bensinmacken

Nyexploatering, 
Fogdevreten

Fastigheten Tomteboda 10 ligger längs Solnavägen. I öster gränsar 
tomten mot Fogdevreten, en kommande nyexploatering som är en 
del i omvandlingen av Solnavägen till Solna boulevard - en levande 
stadsgata. I söder gränsar tomten mot McDonalds och i väster mot en 
Preem-mack. Tomteboda 10 ska bebyggas med en ny regionnätstation 
för att säkra stadens framtida elförsöjning. Vattenfall Eldistribution som 
äger det regionala elnätet i staden har köpt tomten och ska uppföra 
regionnätstationen. 

Fastigheten har tidigare inrymt en biltvätt men idag finns ingen 
bebyggelse kvar (frånsett en mindre lokalnätstation som ämnar ersättas  
i detta projekt). 

Vy från snabbmatsrestaurangen mot Solnavägen Vy från Solnavägen mot Fogdevreten

Tomteboda 10

VATTENFALL w, LI REJLERS 
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GESTALTNINGSPRINCIPER

Grönt möte mot 
Solnavägen

EkosystemtjänsterInfart används ca vart 10:e år

Infart 
servicefordon

Skyfallshantering 600m3

Allt dagvatten inom tomten 
leds till grönytanParkering, 13 platserFriyta framför byggnad

TRAFIK DAGVATTEN/SKYFALLVEGETATION GRÄNSER

Mur längs Solnavägen

LO
KALG

AT
A

Mur mot Preem

Mur mot McDonaldsGrönt möte mot söder

Tomtens södra del består av själva regionnät-
stationen samt tillhörande hårdgjorda serviceytor. 
En större yta längs med fasaden mot Solnavägen 
behöver vara hårdgjord och fri från fasta objekt för 
att möjliggöra leverans och service till byggnaden. 
Det finns utrymme att iordningsställa minst 13 
parkeringsplatser inom området. Infarten längs 
Solnavägen används enbart vid leverans och 
eventuella reparationer av transformatorerna. Övriga 
servicefordon kör in och ut via servitutet i tomtens 
sydvästra del.

Närmast Solnavägen finns en yta som utformas som 
en tillltalande grönyta som skapar mervärden till 
omgivningen. 
Ytan kan med en omsorgsfull gestaltning rymma 
både ekosystemtjänster, fördröja dagvatten och 
skyfall samt vara en tilltalande grön miljö för boende 
i området. Med hjälp av en variation av arter är det 
möjligt att öka den biologiska mångfalden och att 
skapa variation i upplevelsen av det gröna över 
året. Mot söder planteras en trädrad för att bryta ner 
skalan samt skapa en grön ridå mot McDonalds.

Styrande för utformningen av grönytan är 
hanteringen av skyfallsvatten. 600m3 skyfall 
skall kunna tas omhand inom tomten vid 
behov. U-området längs tomtens västra sida 
och ledningsstråket längs tomtens östra sida 
påverkar utbredningen av den nedsänkta 
ytan. Volymen skyfallshantering kommer från 
Dagvattenutredningen från Sweco (21-09-08). 
Här finns fler förutsättningar för dagvatten- och 
skyfallshantering beskrivna. Exakt utformning av 
skyfallsytan studeras vidare i projekteringsfasen. 

Tomten ramas in av låga murar på alla sidor. 
Längs tomtens östra del kommer det byggas en ny 
lokalgata som stiger från Solnavägen och vidare 
upp cirka 2.4m. Även denna mur bör i sin fria sida 
mot Tomteboda 10 kläs med rött tegel likt övriga 
murar, för att hålla samman materialanvändningen 
i det idag relativt splittrade området. Denna mur 
utgör också en fond för tomten. Mot McDonalds 
bevaras så mycket som möjligt av den naturliga 
sluttningen men en mur tillkommer för att ta 
upp höjskillnaderna mellan de två fastigheterna. 
Samma princip används i väster, mot Preem. Längs 
Solnavägen byggs en mur för att rama in den 
utvecklade stadsgatan, styra bort skyfallsvatten 
och förhindra att någon ofrivilligt hamnar i den 
nedsänkta grönytan.

Mur mot lokalgata (Solna)

···-........... . 
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GESTALTNINGSPRINCIPER II

LokalnätstationRegionnätstation

DISPOSITION

Regionnätstationen placeras efter studier av 
alternativ i tomtens bakkant. Detta för att respektera 
säkerhetsavstånd mellan transformatorer och 
Preem respektive den beslutade exploateringen 
av grannfastigheten för bostäder. Utmed tre av 
fastighetens tomtgränser finns ledningsstråk under 
mark som påverkat placeringen, då dessa ska 
lämnas obebyggda.

Placeringen syftar också till att möjliggöra en 
framtida reinvestering inom fastigheten, som 
behöver vara tillräckligt stor, En ny byggnad kan då,  
för att uppfylla dessa framtida nu okända behov,  
uppföras innan den nu presenterade volymen rivs. 

Reinvesteringsreserv

GIS-ställverk
framtida tillbyggnad

VOLYM

En samlad volym har eftersträvats i en något 
orolig omgivning. Fasadens höjd styrs av de stora 
transformatorernas behov. För att förenkla och hålla 
nere gavlarna har en horisontell takfot valts, vilken 
i de flesta betraktningsvinklar kommer att utgöra 
volymens avslut uppåt, då takvinkeln är flack.

Fasaderna är med nödvändighet slutna för att 
skydda sitt känsliga elintensiva inre, men mot 
bostadkvarteren ligger ett trapphus som kan förses 
med ljusinsläpp. Fönstersättning och luckor kan 
bidra i den fortsatta moduleringen av volymen.

För detaljplanen redovisas en station utbyggd med 
del för GIS-ställverk. 

Ledningsstråk

Horisontell takfot

C) 
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ILLUSTRATIONSPLAN TOMT  SKALA 1:400 (A3)

Fasad till bef.

jordslänt

En planteringsyta mot Solnavägen ger ett grönt mellanrum, som tar 
omhand skyfall och utför ekosystemtjänster (se sidan 15).
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SEKTION B-B  TOMT  SKALA 1:200 (A3)

Höjd på taket ej inmätt

SEKTION A-A TOMT  SKALA 1:200 (A3)
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(GIS)
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+33,6
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LOKALNÄT-
STATION

NYA SOLNAVÄGEN

BOSTÄDER
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SITUATIONSPLAN BYGGNADER    SKALA 1:400 (A3)

FÖRSKOLA

Regionnätstationen ligger i fastighetens bakkant som en samlad volym, 
för transformatorer, ställverk och kontrollrum. 
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Skala 1 : 400PLAN 01 2021-09-30
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PLAN 1 (FG+9,80)    SKALA 1:400 (A3)

U-OMRÅDE

20 KV 
LEDNINGSSTRÅK

130 KV
LEDNINGS-
STRÅK (3m)

Stationen innehåller utrymmen för två transformatorer samt ställverk, och 
på plan två ett kontrollrum. Mot lokalgatan ett trapphus med utrymning. 
Mot U-området redovisas stationen utbyggd med gasisolerat ställverk.
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GATA

OKQ8PREEM
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SEKTIONER  REGIONNÄTSTATION   SKALA 1:200/ 1:500 (A3)

LÄNGDSEKTION (MED ELEVATION MOT NORR) TVÄRSEKTION TRAPPHUS (MED ELEVATION MOT SÖDER)

TVÄRSEKTION SOLNAVÄGEN OCH TOMTEBODA 10 (GENOM GIS-TILLBYGGNAD)

+42,3

+33,7

+9,2

+39,8

NÄTSTATIONGRÖNYTA & 
DAGVATTENMAGASIN

MC DONALD’S

BANVALL

+22,5

SOLNAVÄGEN

GRÖNYTA/
DAGVATTENHANTERING

NÄTSTATION

+9,2

+33,7

+39,8
+42,3

+14,7

MC DONALD'S

BANVALL

+22,5

NY LOKAL-
GATA

OKQ8PREEM

Skala  1 : 500REGIONNÄTSTATION GATUSEKTIONER 2021-09-30

TVÄRSEKTION SOLNAVÄGEN

LÄNGDSEKTION SOLNAVÄGEN
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Skala  1 : 200ELEVATIONER SOLNAVÄGEN 2021-09-13

ELEVATION MOT NORRELEVATION MOT ÖSTER

ELEVATION MOT SÖDERELEVATION MOT VÄSTER

Skala  1 : 200ELEVATIONER SOLNAVÄGEN 2021-09-13

ELEVATION MOT NORRELEVATION MOT ÖSTER

ELEVATION MOT SÖDERELEVATION MOT VÄSTER
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FASADER   SKALA 1:200 (A3)

FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT NORR

FASAD MOT VÄSTER FASAD MOT SÖDER

Placering av dörrar och andra öppningar är hårt styrt av funktionella 
och tekniska krav. Spelrummet för komposition är litet men viktigt 
för gestaltningen. Elevationerna redovisar exempel på utförande av 
exempelvis ventilation. Fortsatt bearbetning kommer att göras.
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Skala  1 : 200ELEVATIONER SOLNAVÄGEN
KULÖR

2021-09-30

ELEVATION MOT NORR KULÖR

ELEVATION MOT SÖDER KULÖRELEVATION MOT VÄSTER KULÖR

ELEVATION MOT ÖSTER KULÖR

Skala  1 : 200ELEVATIONER SOLNAVÄGEN
KULÖR

2021-09-13

ELEVATION MOT NORR KULÖR

ELEVATION MOT SÖDER KULÖRELEVATION MOT VÄSTER KULÖR

ELEVATION MOT ÖSTER KULÖR
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FASADER KULÖR   SKALA 1:200 (A3)

FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT NORR

FASAD MOT VÄSTER FASAD MOT SÖDER

Placering av dörrar och andra öppningar är hårt styrt av funktionella 
och tekniska krav. Spelrummet för komposition är litet men viktigt 
för gestaltningen. Elevationerna redovisar exempel på utförande av 
exempelvis ventilation. Fortsatt bearbetning kommer att göras.
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MATERIAL - MARK

Markant från S:t Eriks för industriytor. Gräsmunk från S:t Eriks för ökad infiltration. Äng som fältskikt för ökad biologisk mångfald.

Tomteboda 10 - markmaterial

Marken måste dimensioneras för att klara de tunga transportena som 
sker vid leverans och eventuell reparation/utbyte av transformatorerna. 
Det ställer särskilda krav på val av betongmarksten. 

Huvuddelen av den körbara ytan beläggs med Markant från S:t Eriks, en 
betongmarksten med kraftig låsning framtagen för industriytor. 

På ytan för planerade parkeringsplatser byts markstenen Markant ut 
mot gräsarmeringen Gräsmunk, också från S:t Eriks. Genom att använda 
Gräsmunk ökar infiltrationen av dagvatten inom tomten. 

Den gröna ytan besås med äng istället för klippt gräs för att öka den 
biologiska mångfalden, vilket samtidigt ger en mer skötselextensiv yta. 
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VEGETATION

En variation av arter ökar den biologiska mångfaldeni staden.Medvetna artval ger möjlighet till kvalitér över hela året.Uppstammade träd ger stor genomsikt och minskar upplevelse av 
otrygghet.

Ekosystemtjänster (ill: the New Division/ Boverket, www.boverket.se)

Grönområden, grönska och vatten i en stad tillhandahåller ekosystem-
tjänster som kan ge bättre luftkvalitet, bättre lokalklimat, bullerdämpning 
och naturupplevelser. En väl gestaltad grönyta kan bidra med 
vattenreglering, kolbindning, pollinering och natur för upplevelser. 
Biologisk mångfald är i sig ingen ekosystemtjänst, men är en 
grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera 
ekosystemtjänster. Biologisk mångfald är en prioriterad fråga inom 
Vattenfall. 

Ytan på fastigheten är begränsad men med rätt växtkomposition 
finns möjlighet att tillskapa viktiga ekosystemtjänster. Fältskiktet 
föreslås bestå av äng, vilken tillhör vår allra mest artrika marker. Övrig 
vegetation består främst av stamträd, för att skapa en trygg miljö med 
stor genomsiktlighet. Träd ger många ekosystemtjänster så som att 
fördröja dagvatten, ge skugga och sänka temperaturen lokalt, skydda mot 
vind och reducera både buller och partikelhalter i luften. Träd är också 
boplatser, mat och skydd för en mängd olika arter av smådjur, fåglar, 
insekter, mossor och lavar. Träd skapar också upplevelsemässiga värden 
och har ett pedagogiskt värde för till exempel närliggande skolor och 
förskolor.

REGLERANDE TJÄNSTER

STÖDJANDE TJÄNSTER

Vegetationen på tomten bidrar även till balansera skalan på den stora 
byggnaden och genom en variation av arter med olika kvaliteter att 
erbjuda värden över hela året. De träd som berörs av byggnationen på 
Tomteboda 10 kompenseras för genom en balanseringsmodell som 
framgår på följande sida. 
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utfört av TRÄDMÄSTARNA AB Besiktningsman: Jörg Roepcke

Besiktningsdag: 2021-07-13

DBH Kronradie Riskklass Vitalitet

Nr
Art

(svensk/latin)

diameter på 
1,3m
(cm) (m)

(strukturell 
kondition)

(biologisk 
kondition) 1 2 3 4

1 fågelbär
Prunus avium 79 4 A God tidigare hårt 

beskurit 4 4 2 1

2 fågelbär
Prunus avium 111 4 A God tidigare hårt 

beskurit 6 6 2 1

3 Asp
Populus tremula 172 8 C Godkänd Äldre stamskada döda krondelar

dåliga 
framtidsförutsättnin
gar

9 5 1 1

4 Tall
Pinus sylvestris 1111mats gikorkdoGA252

5 Tall
Pinus sylvestris 35 2 A God står på berg delvis friliggande 

rotsystem 2 2 1 1

6 Björk
Betula sp. 55 4 A Nedsatt krokig stam gles krona något lutande 3 3 1 1

7 Tall
Pinus sylvestris 1111ppot gikorklönkrusamdoGA472

8 Ek
Quercus robur 30 3 A Godkänd växer undertryckt död topp något lutande, 

ensidig krona 2 2 2 1

9 Ek
Quercus robur 1222-doGA503

10 Ek
Quercus robur 48 4 B Godkänd äldre stamskada död topp något lutande 3 3 2 1

11 Tall
Pinus sylvestris 1111ppotlebbuD-doGA581

12 Tall
Pinus sylvestris 1122ppotlebbuD-dnäkdoGA623

13 Björk
Betula sp. 1122ednatul togånrappot adödttasdeNB713

14 skogslönn
Acer platanoides 1223-doGA344

15 Ek
Quercus robur 1223anork gidisnedoGA684

16 skogslönn
Acer platanoides 37 7 A God dubbelstammig delvis friliggande 

rotsystem rotskada 2 2 2 1

17 Ek
Quercus robur 1211tkcyrtrednu rexävdnäkdoGA261

18 Björk
Betula sp. 1111ednatul togånanork selGttasdeNA522

19 Ek
Quercus robur 1122ednatul togåntkcyrtrednu rexävdnäkdoGA273

50 44 28 19

(allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)

Träd Anmärkningar

A - trädet utgör låg risk för omgivningen.
B - viss risk föreligger. Trädet har vissa defekter som kan åtgärdas. 
Inga akuta åtgärder.
C - ett riskträd som utgör hot för omgivningen. Bör åtgärdas.

Mätningar
(sondering/

tomogr.)

Trädinventering på fastigheten 
Tomteboda 10, SollentunaSolna
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VEGETATION II

Trädinventering Tomteboda 10

Att i exploateringsprojekt eller samhällsbyggnadsprojekt utföra särskilda 
åtgärder för att balansera ingrepp och påverkan i natur och landskap 
kallas ofta kompensationsmetod eller balanseringmetod. Kortfattat 
innebär det att den som tar bort värden, dvs exploatören, som ska ge 
tillbaka värden av samma slag i direkt samband med projektet. 

Vattenfall har låtit göra en naturvärdesbeskrivning av befintlig vegetation 
och genom att hitta stöd i både teori och praktik har vi tittat på en 
balanseringsmodell för återplantering av träd på fastigheten Tomteboda 
10. Det finns flera olika sätt att räkna på. Balanseringsmodellen vi använt 
oss av bygger främst på en värdering av storlek och art. 

19 befintliga träd som står på tomten eller i direkt anslutning till, 
kommer behöva fällas för att möjliggöra exploateringen. Till höger 
framgår trädinventeringen (utförd av Trädmästarna) och fyra möjliga 
balanseringsmodeller. 

Befintligt stamomfång delas med stamomfång på den kvalitet som 
återplanteras och ger ett högre antal träd för nyplantering. Ädellövträd 
värderas högre än övriga. Balanseringsmodell 1 tar ingen hänsyn 
till skicket på de träd som fälls. Modell 2 tar väger in skicket på det 
träd som fälls. Modell 4 värderar rakt av ett fällt träd mot ett nytt. 
Balanseringsmodell 3 fungerar likt 4 men för ädellöv gäller två nya träd 
istället för ett. Vi har här valt att arbeta efter modell 2, dvs. att även 
värdera trädens skick.  

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB Besiktningsman: Jörg Roepcke

Besiktningsdag: 2021-07-13

DBH Kronradie Riskklass Vitalitet

Nr
Art

(svensk/latin)

diameter på 
1,3m
(cm) (m)

(strukturell 
kondition)

(biologisk 
kondition) 1 2 3 4

1 fågelbär
Prunus avium 79 4 A God tidigare hårt 

beskurit 4 4 2 1

2 fågelbär
Prunus avium 111 4 A God tidigare hårt 

beskurit 6 6 2 1

3 Asp
Populus tremula 172 8 C Godkänd Äldre stamskada döda krondelar

dåliga 
framtidsförutsättnin
gar

9 5 1 1

4 Tall
Pinus sylvestris 25 2 A God krokig stam 1 1 1 1

5 Tall
Pinus sylvestris 35 2 A God står på berg delvis friliggande 

rotsystem 2 2 1 1

6 Björk
Betula sp. 55 4 A Nedsatt krokig stam gles krona något lutande 3 3 1 1

7 Tall
Pinus sylvestris 27 4 A God masurknöl krokig topp 1 1 1 1

8 Ek
Quercus robur 30 3 A Godkänd växer undertryckt död topp något lutande, 

ensidig krona 2 2 2 1

9 Ek
Quercus robur 30 5 A God - 2 2 2 1

10 Ek
Quercus robur 48 4 B Godkänd äldre stamskada död topp något lutande 3 3 2 1

11 Tall
Pinus sylvestris 18 5 A God - Dubbeltopp 1 1 1 1

12 Tall
Pinus sylvestris 32 6 A Godkänd - Dubbeltopp 2 2 1 1

13 Björk
Betula sp. 31 7 B Nedsatt döda toppar något lutande 2 2 1 1

14 skogslönn
Acer platanoides 44 3 A God - 3 2 2 1

15 Ek
Quercus robur 48 6 A God ensidig krona 3 2 2 1

16 skogslönn
Acer platanoides 37 7 A God dubbelstammig delvis friliggande 

rotsystem rotskada 2 2 2 1

17 Ek
Quercus robur 16 2 A Godkänd växer undertryckt 1 1 2 1

18 Björk
Betula sp. 22 5 A Nedsatt Gles krona något lutande 1 1 1 1

19 Ek
Quercus robur 37 2 A Godkänd växer undertryckt något lutande 2 2 1 1

50 44 28 19

(allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)

Träd Anmärkningar

A - trädet utgör låg risk för omgivningen.
B - viss risk föreligger. Trädet har vissa defekter som kan åtgärdas. 
Inga akuta åtgärder.
C - ett riskträd som utgör hot för omgivningen. Bör åtgärdas.

Mätningar
(sondering/

tomogr.)

Trädinventering på fastigheten 
Tomteboda 10, Sollentuna
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BYGGDA ELEMENT

Tomteboda 10 - murar

Exempel på tegelmur, Bara mineraler. Exempel på murelement i sitthöjd. Exempel på tegelfasad med relief. Wingårdhs till höger, med slätt parti en 
bit upp på fasaden.

Fastigheten kommer nästan uteslutande att omges av murar. Den östra 
delen som idag utgörs av naturmarksområde kommer exploateras och 
längs med hela östra sidan byggs en ny lokalgata som på högsta punkten 
ligger som mest 2.5 meter över markytan på Tomteboda 10. 
För att klara utmaningen med skyfallssäkrad FG-höjd (+9.80) i husen 
och att ansluta till omgivande mark behöver höjdskillnaderna tas upp av 
murar. Murarna får en sittvänlig höjd på 40cm över marken. Murarna lutar 
med intilliggande mark. 

För att skapa en läsbarhet och stark identitet för tomten uppförs murarna 
i tegel likt fasaderna på huset. Fasaderna föreslås byggas med rött tegel, 
vilket tar upp material i kringliggande byggnader så som Shurgard och de 
så kallade läkarvillorna på andra sidan Solnavägen. Byggnaden föreslås 
konstrueras i betong (för att uppnå högt ställda skalskyddskrav) med 
skalmurar i tegel. I den fortsatta bearbetningen studeras om delar kan 
muras med relief, för att variera de stora fasadytorna. Med fördel kan 
bearbetningar hållas närmast förbipasserande, dvs nära marken - och 
sedan följas av ett band slät mur högre upp för att försvåra klättring (av 
säkerhetsskäl).

Förslagsvis kan varannan sten utelämnas i de stora ytor för självdrag som 
ventilerar transformatorytrymmena (nu redovisat i fasad mot Mc Donalds) 
På så vis skapas ett integrerat gallerverk i tegel, en genomgbruten fasad. 

Möjligheten minska CO2-avtryck genom  att använda återvunnet tegel 
undersöks. 

Tegelytorna kompletteras med portar och galler i mörk och mattlackad 
plåt. Detta gäller även taket, av vilket framför allt takfoten utgör en viktig 
och från marken synlig del.

Synlig betong förekommer förutom i sockeln även gjuten mot relief 
i de sättar (=demonterbara element) som utgör större delen av 
transformatorutrymmenas vägg mot Solnavägen. 

Vid portar finns trappor i gallerdurk för att ta upp den för 
dagvattenhanteringen nödvändiga nivåskillnaden, men ändå möjliggöra 
en säker utrymning från elutrymmena. Säkerhet och trygghet inom hela 
fastigheten möjliggörs också av en genomtänkt placerad belysning: 

Föreslaget är ett svagt släpljus från takfot utmed vägg, entrébelysning 
i skärmtak, belysning underifrån av träden för att skapa ett grönt rum 
samt pollare utmed infarter för att avgränsa tomten. Samtliga armaturer 
skall vara dimbara för att kunna hitta den rätta balansen inom platsen 
men också i förhållade till omgivningen. Förberedelse med tomrör för 
eventuella framtida kompletteringar. Även belysningen utvecklas i den 
vidare projekteringen av anläggningen.

Lokalgatans stödmur
bör bekläs med tegel
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DAGVATTEN OCH SKYFALL

Exempel på dagvattenhantering med nedsänkta planteringsytor. 
Tåsinge plads, Köpenhamn.

Tomteboda 10 - grönska

Exempel på dagvattenhantering med nedsänkta planteringar 
i Norra Djurgårdsstaden

Tomteboda 10 är beläget inom en större lågpunkt till vilken tre större 
avrinningsområden avleds. Tomten är idag flack med endast mindre 
höjdskillnader. Det är av största vikt att skydda transformatorerna mot 
översvämning då de kommer försörja stora delar av Solna samt Karolinska 
institutet. Därför ligger färdigt golvhöjder i huset på +9.80 vilket är 30cm 
över högsta höjden på Solnavägen i anslutning till fastigheten.

Dagvatten- och skyfallsutredningen har kommit fram till att 600m3 
(dagvatten) och skyfall ska fördröjas inom tomten. Gröntyan behöver 
sänkas betydande i förhållande till omgivningen för att klara kraven på 
fördröjning. Till detta skede har det endast kontrollerats att mängden 
skyfall är möjlig att fördröja inom grönområdet. Lämplig utformning av 
ytan studeras vidare i kommande projektering. 

Exempel på en nedsänkt grönyta med både slänt och raka kanter vid 
Tåsinge plads, Köpenhamn. 

) 
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Beräkning av vitesbelopp vid skada på Solna stads träd 
Skador som uppstått på stadens träd till följd av ett exploaterings- eller investeringsprojekt 
sanktioneras i allmänhet med vite. Storleken på vitet följer vad som på förhand avtalats 
mellan Solna stad och byggherren eller entreprenören. För att få konsekventa och likvärdiga 
viten i olika projekt utgår Solna stad från en beräkningsmodell, där vitesbeloppet är en 
produkt av trädets värde och skadans omfattning i förhållande till trädets storlek. Genom att 
beräkningsmodellen fastslås i avtalet minskar också behovet av att inventera alla träd som 
kan komma att påverkas av ett visst projekt, samtidigt som byggherren eller entreprenören 
får den förutsägbarhet som är nödvändig. (I undantagsfall kan staden välja att värdera träd på 
annat sätt, t.ex. om ett visst träd har särskilt stor kulturhistorisk betydelse eller hyser andra 
värden som inte beaktas i den generella modellen.) 

Steg 1 - Att fastställa trädets värde 
För att fastställa ett träds värde utgår Solna stad från den s.k. ”Alnarpsmodellen”. 
Alnarpsmodellen är framtagen för att så objektivt som möjligt fastställa ett träds 
återanskaffningskostnad och tar därför bara hänsyn till mätbara faktorer såsom art, storlek, 
vitalitet mm. Eftersom vitets syftar till att verka avskräckande så att skador förebyggs har 
staden valt att ta bort alla värdesreducerande faktorer.  
 

Trädets värde beräknas med följande formel: 
Trädets värde = Pris per cm2 x Area värderat träd + inköps- och etableringskostnad 
 
Pris per cm2 beräknas genom följande formel: 
Pris per cm2 = Pris för träd samma art på en plantskola (stl. 12–14) / 13,45 
13,45 cm2 är arean för ett träd av storlek 12–14. 
 
Area för värderat träd beräknas genom följande formel: 
Area värderat träd = Stamomkrets2 / (4 x π) 
Stamomkrets mäts på en meters höjd. 
 
För att beräkna inköps- och etableringskostnad används en förenklad modell som baseras på 
trädets storlek och huruvida trädet står i stads- eller parkmiljö:  
Inköps- och etableringskostnad gatuträd = 70 x Area + 20 000 (dock max 85 000 kronor)  
Inköps- och etableringskostnad parkträd = 70 x Area + 10 000 (dock max 75 000 kronor) 

För beräkning av trädets värde används bilaga 1, där även pris/cm2 tagits fram för våra 
vanligaste trädsorter (2012). 

Steg 2 - Att fastställa vitesbelopp  
För att fastställa vitesbeloppet använder Solna stad en skaderegleringsmatris som tagits fram 
av Stockholm stad. Principen är att vitesbeloppet ökar ju större en skada är, upp till en viss 
gräns då trädet inte längre bedöms ha någon möjlighet att överleva skadan och vite utgår 
med trädets fulla värdering.  
 

Vitesbelopp beräknas med följande formel:  
Vitesbelopp = typ av skada x skadans storlek / trädets omkrets x trädets värde 
 

För beräkning av vitets storlek används bilaga 2. 

Bilaga 4. Trädbilaga - Beräkning av vite med skaderegleringsmatris

I SOLNASTAD 
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Exempel på hur bilaga 1 och 2 används vid beräkning av vitesbelopp: 

Förutsättning 
En vitesbelagd ek i en park har blivit påkörd av en lastbil. Eken har en stamomkrets på 300 
cm och har fått en 40 cm lång stamskada som når ända in i veden. 

Steg 1 – Att fastställa trädets värde 
1. Öppna bilaga 1, Trädvärdering.xls 

 
2. Leta rätt på art i listan på flik 2, Formler, och notera artens nummer i kolumn A. 

 
 
3. Gå till flik 1, uträkning av ersättningsvärde, och fyll i artens nummer i kolumn D, 

stamomfång i kolumn F och 2 (=parkträd) i kolumn I. Notera värdet i kolumn J. 

 

Steg 2 – Att fastställa vitesbelopp 
1. Öppna bilaga 2, Skadereglering.xls 

 
2. Fyll i trädets omkrets och trädets värde högst upp på flik 1 

 
 
3. Gå ner till den spalt som bäst beskriver skadan, i detta fall Skadestorlek, bark och 

vedskada på stam. Sätt ett antal (1 st) i kolumn F på den rad som beskriver skadans 
utbredning, i det här fallet rad 28, maximal utbredning 45 cm. I kolumn G visas nu 
på samma rad ersättningsbeloppet för den aktuella skadan.  

 
 
4. Om det är flera skador på samma träd fylls dessa i på samma blad. Vitesbeloppet 

summeras då på rad 57 i samma kolumn och rad 8 i kolumn D. 
 
I detta exemplet blir alltså vitesbeloppet 373 554 kronor. 

5 Pris 12-14 

6 Trlda,._, -lbpllst Trldort, .,,.nlkt Medelvärde 
24 18 Quercus palustris Kärrek 2 280kr 

25 l:::!2] Quercus robur Ek 2197 kr 
26 20 Robinia oseudoacacia Robinia 2 413 kr 

Trädnumme Trädart, Trädart, Trädan Pris.per cm2 5tamomfan Antal Trädets Park e!ler Planterings- och Totalt 
r vetenskc1pligt svenskt namn (ange u crn2 ersältuingsvänle galutrl:id. etableringskostnad ersällninysvårcJe 

namn nummer) skadatlnedt 1 = Gatuträd Gatulråd 20 000 kr ... 70 kr per (exkl moms) 
aoet träd 2 ; Park1räd cm2 (Maximalt 85 ooo kr.J 

Parkträd 10 000 + 70 kr per cm2 
(Maxim alt 75 ooo kr.) 

1 Ouercus robt Ek I 191 16Hr.l 30iJI 7166 1 170 181 kr I 2r 75 000 kr I 1 245 181 kr -

Tradart Ek 

TrädlD 

Trädstor1ek, omkrets i cm: 30( 

Trädets värde: 1245181 kr 

.tt 4 ··ttfill.BI ... 
Sk.ad ans maximala utbredning i cm Skadeståndets storlek i% Skadeståndets storlek i kronor Antal av skadan Ersättningsbelopp: 

l5 10% 124518 kr kr 

30 20% 249036 kr kr 

<le 30% 373 554 kr 373 554 kr 

60 40% 498072 kr kr 

75 45% 560 331 kr kr 

90 55% 684850kr kr 

105 60% 747109 kr kr 

120 80% 996145 kr kr 

135 100% 1245181 kr kr ., ___ 
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1 PROJEKTBESKRIVNING OCH PROJEKTORIENTERING 

På grund av den ökande belastningen på elnätet i Solna kommun har Vattenfall Eldistribution AB, 
nedan kallad Beställaren, utrett ombyggnad av elnätet i området. 

För att tillmötesgå belastningsökningen i elnätet har Beställaren beslutat att uppföra en ny 
regionnätstation ÄT831 SOLNAVÄGEN i inomhusutförande. Placering av den nya 
Regionnätstationen ÄT831 Solnavägen ska ske på fastigheten Tomteboda 10, på adressen 
Solnavägen 15B, Solna. Fastigheten har tidigare inrymt en biltvätt men idag finns ingen bebyggelse 
kvar (frånsett en mindre lokalnätstation som ämnar ersättas i detta projekt). 

I regionnätstationen kommer Beställaren att vara huvudman för anläggningen. Samtliga 
anläggningsdelar såsom transformatorer, ställverk, kontrollutrustning, byggnad, mark och 
hjälpkraftsystem m.m. ägs av Beställaren. 

Entreprenaden utförs som totalentreprenad och pågår mellan 2022-Q2 till 2023-Q4. 

 

1.1 BESTÄLLARENS ORGANISATION 

Beställarens Miljöansvarige inom projektet är Jasmine Andrén, Sweco  

Projektets kvalitetsansvarige (KA): Bo Larsson, WSP 

Projektets arbetsmiljöansvarige (BAS-P): Johan Melz, Rejlers 

Projektledare är Robert Käck Tel: 070-588 18 16 E-post: robert.kaeck@vattenfall.com 

 

1.2 SYFTE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Syftet med Miljöprogrammet är att redogöra för de miljö- och hållbarhetskrav som gäller för 
entreprenaden och som kommer följas upp av beställaren. Programmet utgår ifrån ett ramverk 
som utgörs av Solna Stads vision och mål för en hållbar tillväxt ”På väg mot ett hållbart Solna” och 
Vattenfalls Miljöstrategi 2025.  Entreprenaden ska genomföras på ett socialt och miljömässigt 
hållbart sätt genom att systematiskt integrera miljö- och hållbarhetskrav och tänk i utförandet. 
Som ett led i detta ska Entreprenören säkerställa att: 

• Resurser hanteras på ett hållbart sätt  

• Klimatutsläpp minimeras  

• Biologisk mångfald främjas 

• Material och kemiska produkter inte utgör oacceptabla risker för människor och miljö  

1.3 UNDERENTREPRENÖRER OCH LEVERANTÖRER 

Samtliga miljökrav i detta dokument gäller entreprenören såväl som dennes underentreprenörer 
och leverantörer. Entreprenören förväntas därmed säkerställa att kraven i Miljöprogrammet förs 
vidare i leverantörsledet. Underentreprenörer ska utöver introduktion och miljöutbildning delta i 
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miljöronder när det berör deras verksamhet. Uppföljning ska ske av underentreprenörers och 
leverantörers arbeten. Detta kan komma att kontrolleras av Beställaren vid revisioner.  

 

1.4 ETABLERING 

Etableringsytor, ytor för tillfälliga arbetsvägar och tillfälligt skydd av mark och vegetation skall 
utformas noggrant och med hänsyn till omgivningen. Utformningen av arbetsområdet skall 
redovisas i APD-planen som även skall omfatta kemikalie-, avfalls- och drivmedelslagring och förråd 
av gas och brännbart/explosivt material. En insatsplan (eventuellt APD-planen) ska beskriva 
utrymningsvägar och vägar för räddningstjänsten. 

Tomtgränsen mot ny lokalgata, kommer att få höjdskillnader (<2m) som måste hanteras under 
byggtiden för att uppfylla bland annat ”barnsäkerhet” med tanke på närboende. Omgivande natur 
som angränsar arbetsområdet får inte beträdas med material, maskiner eller övriga arbeten. I 
förekommande fall ska skyddsstängsel användas och skyddsavstånd till träd ska inkludera rotzonen. 
Detta ska kontrolleras i samband med miljöronder.  

 

2 GENERELLA MILJÖKRAV 

2.1 ENTREPRENÖRENS MILJÖANSVARIGE 

Entreprenören ska utse och namnge kontaktperson(er) för miljöfrågor, gällande vid tid från 
anbudslämning till avslut av arbete/kontrakt. 

 

2.2 MILJÖLEDNINGSSYSTEM OCH CERTIFIERING 

Entreprenören ska ha ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 eller likvärdigt, 
eller ett dokumenterat systematiskt miljöarbete som minst inkluderar:  

• Miljöpolicy. 

• Rutiner för identifiering av betydande miljöaspekter och risker. 

• Rutiner för att säkerställa att lagar, förordningar och föreskrifter efterlevs. 

• Rutiner för risk- och incidenthantering. 

• Rutiner för avvikelsehantering.                                                                                                    

• Miljömål och årlig uppföljning av det egna miljöarbetet. 

 

På Beställarens begäran ska intyg på certifiering/registrering med giltighetstid översändas 
alternativt dokumentation som styrker ett systematiskt miljöarbete enligt punkterna ovan. 
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Beställaren har rätt att före tecknande av kontrakt kontrollera status på systematiskt miljöarbete 
hos Entreprenören.  

 

2.3 MILJÖKUNSKAPER, UTBILDNING OCH INDIVIDUELL CERTIFIERING 

Personal som arbetar på anläggningen ska ha nödvändig kompetens för att genomföra och uppfylla 
miljökrav enligt detta dokument i sina respektive uppgifter. 

Entreprenören ska dokumentera tillstånd, bevis på nödvändig kunskap, kompetens och 
certifikat/licenser som behövs under arbetets utförande.  

 

2.4 MILJÖPLAN 

Entreprenören ska ta fram en projektspecifik miljöplan, som ska godkännas av Beställaren innan 
arbeten påbörjas. Miljöplanen ska finnas tillgänglig för berörd personal samt på 
arbetsplatsen/området där entreprenaden genomförs. Miljöplanen är ett levande dokument som 
ska uppdateras minst två gånger per år samt vid förändringar i projektet.  

Miljöplanen ska minst inkludera följande: 

• Miljöorganisation inklusive underentreprenörer, roller och ansvar, som säkerställer nödvändig 
miljökompetens. 

• För entreprenaden identifierade miljöaspekter samt hantering av miljörisker i enlighet med 
kapitel 2. 6 Miljöriskhantering 

• För entreprenaden uppsatta miljömål samt handlingsplan 

• Ska omfatta samtliga krav i Beställarens Miljöplan, samt de dokument som hänvisas till från 
detta dokument. 

• Ska beskriva hur planen tillämpas och följs upp, inklusive tillämpning och uppföljning hos 
underentreprenörer 

• Relevanta legala och lokala kommunala miljökrav. 

• Rutin för rapportering och hantering av miljötillbud och miljöolyckor enligt kapitel 2.8. 

 

2.5 KONTROLLPROGRAM MILJÖ 

Entreprenören ska upprätta ett miljökontrollprogram för att möjliggöra en systematisk uppföljning 
av miljöarbetet. I kontrollprogrammet ska bl.a. ingå vattenhantering, bullermätningar och 
vibrationsmätningar, damning, masshantering, hantering av kemikalier och drivmedel samt 
uppdateringar av förteckningar över kemikalier, material, avfall, fordon och arbetsmaskiner.  
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2.6 MILJÖRISKHANTERING 

Entreprenörens riskhantering ska inkludera identifiering av miljörisker i entreprenaden liksom 
riskbedömning och riskreducering av dessa miljörisker. 

Entreprenören ska hantera de risker som är relaterade till dess arbete. Nödvändiga 
riskreducerande åtgärder ska vidtas och dokumentation som krävs utifrån legala krav, föreskrifter, 
tillstånd eller kontraktskrav ska tas fram innan arbetet påbörjas. 

Entreprenören ska se till att gå igenom den projektspecifika miljöplanen med underentreprenör 
innan projektstart så att det är klart vilka försiktighetsåtgärder som ska tas för att minska risk för 
miljöpåverkan. 

Entreprenören ska informera Beställaren om underlag för miljöriskhanteringen saknas. 

Entreprenören ska, på begäran, skriftligen kunna presentera all riskhantering för Beställaren, som 
har rätt att kräva en förbättrad riskhantering innan arbetet påbörjas eller fortsätter. Se även krav 
på riskhantering enligt bilaga E90. 

 

2.7 MILJÖDOKUMENTATION 

• Miljöplanen ska innehålla det som specificeras i kapitel 2.4 Miljöplan och övriga relevanta 
punkter i detta dokument.  

• Entreprenörens dokument ska hållas aktuella och tillgängliga för berörda. 

• Entreprenörens dokument (styrande och redovisande) relaterat till miljö ska på begäran 
och utan dröjsmål göras tillgängligt för Beställaren.  

• Dokumentationen ska göras tillgänglig på svenska. 

• För det klimatrelaterade kravet på drivmedel krävs en förteckning av använda mängder och 
kvaliteter av el och drivmedel till fordon och arbetsmaskiner enligt ett av beställaren 
fastställt formulär Bilaga 3 Mall redovisning drivmedel. Ifyllt formulär ska redovisas i 
samband med projektets slutdokumentation.  

• Mängd avfall och farligt avfall samt på vilket sätt avfallet behandlats, ska rapporteras 
skriftligen, se Bilaga 2 Underlag för avfallsrapportering. 

• En lista på valda produkter med koppling till godkänd bedömning i BASTA eller likvärdigt 
system ska lämnas över till Beställaren. 

 

2.8 MILJÖINCIDENTER OCH MILJÖOLYCKOR 

Med miljöincident menas en händelse som leder till utsläpp av föroreningar i luft, mark eller vatten 
och/eller har en negativ inverkan på människors hälsa eller orsakar skador på skyddade arter och 
naturliga livsmiljöer. Miljöpåverkan på lokal nivå med inverkan på ekosystems funktionalitet men 
med fullständig återhämtning. 
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Med miljöolycka menas en händelse som leder till utsläpp av föroreningar i luft, mark eller vatten 
och/eller har en negativ inverkan på människors hälsa eller orsakar skador på skyddade arter och 
naturliga livsmiljöer. Stor miljöpåverkan på ekosystem, skyddade arter eller områden på lokal och 
regional nivå. Tar lång tid för ekosystemet att återhämta sig, kanske inte till samma tillstånd som 
innan olyckan. Då myndigheter är aktivt inblandade räknas det alltid som miljöolycka. 

Entreprenören ska ha rutiner för hantering och rapportering av miljöolyckor och incidenter samt 
följa Bilaga ND-I-00071 Hantering av incidenter vid entreprenader. Miljöolyckor rapporteras in till 
tillsynsmyndigheten i Solna Kommun. Entreprenören ska också rapportera in samtliga olyckor och 
incidenter till Beställarens avvikelsehanteringssystem ENIA, samt säkerställa att även olyckor och 
incidenter hos underentreprenör rapporteras in i Beställarens ENIA.  

Rapporteringen ska göras omgående efter det att olyckan eller incidenten inträffat eller har 
identifierats. Entreprenören ska meddela Beställaren vem eller vilka ur dennes personal som 
förväntas rapportera incidenter och olyckor i Beställarens ENIA. Entreprenören ska, på beställarens 
begäran, lämna ut uppgifter om personen som har rapporterat en incident/händelse i 
anläggning/fält (t.ex. tekniker, BAS-U handläggare, underentreprenör, etc.).  

Entreprenören är ansvarig för återställning av föroreningar och eventuell avhjälpning efter 
incidenter och olyckor. Avseende åtgärder som ska utföras, se ND-I-00071 Bilaga 3, Checklista för 
åtgärder vid läckage av olja, vätska, drivmedel. 

 

2.9 NÖDLÄGESBEREDSKAP 

Entreprenören ska ha anslag om kontaktperson och telefonnummer till miljö- och 
byggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet i Solna Stad, i händelse av miljöolycka, och ska också ta 
fram en nödlägesberedskapsplan.  

För att förebygga spill och utsläpp av miljöfarliga produkter så som olja och drivmedel görs dagliga 
kontroller av arbetsmaskiner och fordon. UEs egenkontroller inhämtas i samband med miljörond. 

I varje fordon samt i varje kemikaliecontainer finns absorberande material för hantering av 
eventuella spill eller annat oavsiktligt utsläpp av miljöfarliga produkter. Vid varje utsläppspunkt av 
vatten finns beredskap i form av oljeläns. Denna kontrolleras dagligen. 

 

2.10 REVISIONER OCH DELTAGANDE I MILJÖRONDER 

Beställaren kan komma att före tecknande av avtal göra en kontroll av status på miljöarbetet hos 
entreprenör som inte är certifierad enligt ISO 14001 eller likvärdigt. Under projektets gång kommer 
Beställaren att utföra revisioner och delta i miljöronder. Entreprenören förväntas samarbeta vid 
genomförande av inspektioner/revisioner eller miljöronder på plats, med hjälp av egen eller anlitad 
personal, och ge tillgång till Entreprenörens relevanta dokumentation, arbetsplatser och personal.  

Entreprenören ska skriftligen och utan dröjsmål informera Beställaren om; 

• myndighet initierar utredning, och/eller 
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• alla relaterade myndighetspåbud, såsom förelägganden, böter eller legala processer gällande 
miljöfrågor, som är relaterade till arbete kontrakterat av Beställaren. 

• miljöolyckor och allvarliga incidenter 

 

3 SPECIFIKA MILJÖKRAV 

 

3.1 KEMIKALIEHANTERING 

Den så kallade produktvalsprincipen ska tillämpas på eller invid Beställarens anläggningar. Denna 
princip innebär att miljöskadliga kemikalier där så är möjligt ska ersättas med kemikalier som kan 
antas vara mindre farliga. Entreprenören ska också tillämpa den så kallade försiktighetsprincipen. 
Det innebär att risken för skador och olägenheter medför en skyldighet att vidta åtgärder som 
behövs för att negativa effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas.  

3.1.1 Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad 

Entreprenören ska upprätta en projektspecifik kemikalieförteckning enligt gällande lagstiftning. 
Den ska bl.a. innehålla uppgifter om produktnamn, produkttyp (användningsområde), leverantör 
och riskfraser. För drivmedel ska redovisningen vara uppdelad på respektive drivmedelsslag. 
Drivmedel ska dessutom redovisas enligt Bilaga 3 Mall Redovisning Drivmedel (se kapitel 2.15). 
Säkerhetsdatablad ska finnas utskrivna och tillgängliga på arbetsplatsen.  

3.1.2 Förvaring och märkning 

Kemikalier ska vara innehållsmärkta. Omärkta kemikalier får ej förekomma på platsen. Kemikalier 
ska förvaras så att risken för spill och läckage till omgivningen minimeras samt för att minimera 
risken för brand. Farliga kemikalier förvaras inlåsta med hänsyn tagen till korsreaktioner.  

Cisterner, farmartankar eller liknande ska vara besiktigade, placeras på hårdgjorda ytor med 
hänsyn tagen till närhet till avlopp och känsliga områden och vara påkörningsskyddade. Cisterner 
ska uppfylla krav i enligt MSBFS 2014:5 och NFS 2003:24. Cisterner ska finnas utmärkta på APD-
planen. 

Förvaring av brandfarlig vätska över 1 m3 samt förvaring av explosiva varor kräver tillstånd.  
Entreprenören ansvarar för att göra denna anmälan till tillsynsmyndigheten.  

Ej använda kemikalier eller rester av kemiska produkter ska hanteras som Farligt Avfall och placeras 
i ett låst skåp.  Se också kap 2.17 Avfallshantering. 

 

3.2 VAL AV MATERIAL OCH KEMISKA PRODUKTER 

Samtliga material och kemiska produkter som används i projektet ska finnas i BASTA-registret 
alternativt uppfylla kravet för Rekommenderas eller Accepteras i Byggvarubedömningen. 
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Entreprenören ansvarar för att säkerställa att material och produkter granskas innan de köps in till 
projektet.  

Om en produkt inte finns bedömd i BASTA, Byggvarubedömning eller annat likvärdigt system (t.ex. 
Sunda Hus) ska man i första hand välja en likvärdig godkänd produkt. I andra hand bör man 
kontakta leverantören av produkten för att undersöka om de kan skicka in produkten för 
bedömning. Om man har undersökt dessa alternativ men ej kunnat komma till en lösning ska en 
avstegsansökan upprättas och skickas till Beställaren. OBS – avsteget måste godkännas av 
Beställaren innan den får användas i projektet.  Använd Bilaga 4, Avstegsansökan Produktval. 

Entreprenören ska upprätta en produktlista som visar att valda produkter är godkända i ett av 
dessa system. Denna ska lämnas över till Beställaren för granskning.  

OBS - Koppar eller zink accepteras inte på ytterväggar eller yttertak. 

Utöver detta får införsel av kemiska produkter med riskfraser enligt Bilaga 1 Kemiska produkter 
med riskfraser inte förekomma på Beställarens anläggningar utan att Entreprenören först har 
inhämtat godkännande från Beställaren. För sådana fall, ska en lista över de kemiska produkterna 
som ska användas sammanställas och skickas till Beställaren för godkännande. Listan ska innehålla 
information om: 

• Produktnamn 

• Användningsområde 

• Klassning 

• Säkerhetsdatablad 

• Om produkten blir kvar i färdig anläggning 

 

3.3 ÅTERBRUK AV TEGEL 

För att minska CO2-avtrycket ska fasaderna utföras med rött återvunnet tegel. Se E30 
Gestaltningsprogram. 

 

3.4 ENERGIANVÄNDNING 

3.4.1 Miljömärkt el och mätning av energianvändning 

Endast miljömärkt el (el från förnybar energi) ska användas i projektet. Entreprenören ska på 
begäran av Beställaren kunna styrka tecknande av elavtal med miljömärkt el.  

Entreprenören ska sträva efter så låg energianvändning i projektet som möjligt och ska 
implementera åtgärder för energieffektivisering vid utförandet. Energianvändningen mäts under 
byggskedet. 
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3.4.2  Solceller 

Regionnätstationens yttertak ska förses med solceller för regionnätstationens interna förbrukning. 
Regionnätstationens södra takdel är lämplig för installation av solceller. Entreprenören ska 
dimensionerna solcellsanläggningen (Unbundlingreglerna gör att Vattenfall som eldistributörer 
(nätbolag) inte får producera el. Vi får dock producera den el som stationen själv behöver och 
anläggningen ska dimensioneras för detta inom detaljprojekteringen) för att förse 
regionnätstationen med högkvalitativa byggnadsapplicerade solceller (BAPV, Building Applicated 
Photovoltaics) som ansluts mot växelströmshuvudcentralen (VHC) i regionnätstationen. I 
växelströmhuvudcentralen ska det finnas en mätplats för energimätning av solcellerna. Solcellerna 
ska på ett estetiskt och stilfullt sätt producera maximal eleffekt. A-klassade moduler med en 
verkningsgrad på min 15%. CE märkta växelriktare med Maximum Power Point Tracker samt med 
hög kvalité. Se Teknisk beskriving (05.03 TB) för vidare information. Förberedelser ska göras för 
möjlighet till snabbladdning i framtiden. Se Teknisk beskrivning (05.03 TB). 

 

3.5 KRAV PÅ DRIVMEDEL  

Fordon och arbetsmaskiner som används på byggarbetsplatsen samt transporter till och från 
byggarbetsplatsen ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt. För fordon och 
arbetsmaskiner/arbetsredskap där inte 100 % förnybara drivmedel kan väljas ska fossilt bränsle 
med högsta möjliga inblandning av biodrivmedel väljas (med avseende på reduktionsplikten). Minst 
20 procent av den samlade energianvändningen från fordon och arbetsmaskiner som används 
inom projektets arbetsområde ska bestå av hållbara höginblandade och rena biodrivmedel och el 
från fossilfria energikällor.  

För det klimatrelaterade kravet på drivmedel krävs en förteckning av använda mängder och 
kvaliteter av el och drivmedel till fordon och arbetsmaskiner enligt ett av beställaren fastställt 
formulär Bilaga 3 Mall redovisning drivmedel. Ifyllt formulär ska redovisas i samband med 
projektets slutdokumentation. 

Motorsågar, röjsågar, gräsklippare, snöslungor och andra bensindrivna arbetsverktyg ska köras på 
alkylatbensin i de fall dessa inte är försedda med katalytisk rening. Kedjeoljan ska vara biologiskt 
nedbrytbar. Vid inköp av nya arbetsmaskiner och arbetsredskap ska dessa vara energieffektiva och 
drivas med förnybara drivmedel om möjligt.   
 

Drivmedel ska uppfylla följande krav och kriterier: 

• Alkylatbensin (SS 155461:2008 samt drivmedelslagen (SFS 2011:319 §5))  

• Bensin MK1 (SS-EN 228:2013)  

• Dieselbränsle MK1 (SS 155435:2016) 

• E85 (EN 15293:2018)  

• ED95 (SS 155437:2015)  

• Fordonsgas (SS-EN 16723-2:2017)  

• RME/FAME (EN 14214:2012+A2:2019)  

• Syntetiska dieselbränslen (EN 15940:2016 + A1:2018+AC:2019) 

• Vätgas 

• Hydraulolja ska uppfylla standard SS 155434 
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3.6 KRAV PÅ FORDON OCH MASKINER 

Generellt ska maskiner vara så rena, tysta och bränslesnåla som möjligt. Utrustning som används 
ska vara väl underhållen och i ett sådant skick att risken för oönskad miljöpåverkan minskas. Detta 
betyder exempelvis att hasplåtar för oljetråg bör finnas, hydraulsystemet bör vara sektionerat.  
 
Regelbunden och dokumenterad kontroll och service av fordon och arbetsmaskiner ska ske enligt 
tillverkarens rekommendationer. Certifikat ska finnas tillgängliga för att verifiera detta. 
 
Motordrivna fordon får tomgångsköras maximalt en minut, med undantag för om en fordonsmotor 
behövs för att driva en anläggning. 

3.6.1 Förteckning fordon och maskiner 

En förteckning över fordon och arbetsmaskiner och arbetsredskap upprättas för projektet. Denna 
ska innehålla uppgifter så att kontraktskrav kan följas upp. 

3.6.2 Krav på fordon och arbetsmaskiner 

Lätta fordon (totalvikt <3,5 ton) 
Personbilar får max släppa ut 200 g CO2/km 

Lätta lastbilar får max släppa ut 250 CO2/km 

Lätta fordon äldre än 8 år får inte användas. 

Tunga fordon (totalvikt >3,5 ton) 

Tunga fordon ska uppfylla kraven enligt Euro V eller senare. 

Arbetsmaskiner 

Motorer i dieseldrivna arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla kraven enligt 
steg IIIA eller senare. 

Motorer i bensindrivna arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla kraven enligt 
steg II eller senare. 

Motorer som inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 6 år gamla 

För arbetsmaskiner som används lite eller har lång ekonomisk livslängd, finns möjlighet att göra 
avsteg från kraven i denna punkt efter skriftlig överenskommelse med Beställaren. 

 

3.7 AVFALLSHANTERING  

Entreprenören ska beskriva sina rutiner för avfallshantering i den projektanpassade Miljöplanen 
eller i en separat Avfallsplan. Rutinerna ska leva upp till de krav som ställs i detta dokument.  
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Entreprenören ansvarar för att allt avfall som uppstår i samband med entreprenaden omhändertas 
och källsorteras enligt gällande avfallslagstiftning, kommunens riktlinjer och Sveriges 
Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering. Entreprenören ska stå för alla eventuella 
kostnader för hantering, provtagning och behandling av det avfall som uppstår vid entreprenaden, 
om inte annat anges.  Inget avfall eller uttjänt utrustning får kvarlämnas vid anläggningar eller i 
kraftledningsgator.  

Raserade trästolpar eller annat miljöfarligt material får inte överlåtas till markägare eller 
privatpersoner utan ska lämnas till energiåtervinning eller destruktion av Entreprenören till av 
Beställaren godkänd anläggning. Skrotintäkter ska särredovisas till Beställaren. Skrotning av 
transformatorer ska utföras av Entreprenören. Skrotintäkter för transformatorer ska tillfalla 
Beställaren direkt. Entreprenören svarar för och bekostar att olje- och PCB-prov tas och analyseras 
för transformatorer, oljefyllda apparater och kablar, samt att erforderliga miljöprover tas på all 
utrustning (apparater, byggnadsdelar, jord, grus, massor etc.) som ska skrotas, lämnas till tipp eller 
dylikt. 

Material ska nyttjas enligt följande principer för avfallshantering, i fallande prioritetsordning: 

• Avfallsminimering Genom hushållning med resurser. 

• Återanvändning Där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt realistiskt. 

• Återvinning Återinföra materialet till kretsloppet. 

• Energiutvinning          Där idag inte system för materialåtervinning finns. 

• Deponi Ska undvikas i möjligaste mån. 

 

Bygg- och rivningsavfall ska sorteras ut i följande avfallsslag. Fraktionerna ska förvaras skilda från 
varandra och från annat avfall: 

• trä, 

• brännbart, 

• mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, 

• skrot och metall, 

• glas, 

• förpackningsmaterial/emballage (t.ex. wellpapp) 

• pallar returneras via Retursystem Byggpall eller likvärdigt 

• plast, och 

• gips. 

• Elavfall inklusive kablar 
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• Farligt avfall 

Undantag kan göras enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. 

Där det finns ett dokumenterat producentansvar ska producenten återta levererade produkter och 
utrustning.  

Beroende på underentreprenörerna ska skyltning finnas på flera språk, minst svenska och engelska. 

 

3.7.1 Farligt avfall 

Farligt avfall ska särskiljas från övrigt avfall i enlighet med avfallslagstiftningen och förvaras i ett låst 
skåp.  

Entreprenören ska säkerställa att anlitad transportör av farligt avfall har tillstånd att transportera 
farligt avfall. Entreprenören ska också se till att mottagare av avfall och farligt avfall har nödvändiga 
tillstånd för hantering samt att transportör av farligt gods har tillstånd till detta. Entreprenören ska 
säkerställa att transportdokument för transport av farligt avfall är upprättat och signeras av båda 
parter (entreprenören och transportören). Entreprenören ska behålla en kopia av det signerade 
transportdokumentet. 

Entreprenören ska, som Beställarens ombud via fullmakt, ansvara för att rapportera in farligt avfall 
i Naturvårdsverket register, så att Vattenfall Eldistribution uppfyller kraven på registrering av farligt 
avfall enligt Avfallsförordningen 2020:614. Entreprenören ska spara kvitto på att registrering har 
genomförts i Naturvårdsverkets register och ska redovisas i samband med slutdokumentation. 

 

3.7.2 Avfallsrapportering 

Information om avfall och farligt avfall som har uppkommit inom entreprenaden, inklusive genom 
rivning, ska fyllas i och delges Beställaren via Bilaga 2 Underlag för avfallsrapportering. Där 
redovisas mängd avfall eller farligt avfall samt på vilket sätt avfallet behandlats. Där ska också 
framgå den uppdelning uttryckt i l, kg eller g som ska göras på olika materialslag/avfallskategorier. 

 

3.8 VÄDERSKYDD 

Byggmaterial ska förvaras väderskyddat. Väderskyddet ska kontrolleras vid varje miljörond. En 
fuktskyddsansvarig ska utses i projektet. 

3.9 TILLFÄLLIG FÖRVARING AV LOKALNÄTSTRANSFORMATORER  

Vid nybyggnation och rasering ska lokalnätstransformatorer upp till 500 kVA förvaras på 
arbetsplatsen i en tätslutande låst container. Syftet är att förhindra stöld av transformatorer och 
därigenom eventuella oljespill. 
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3.10 OGRÄSBEKÄMPNING 

Kemiska bekämpningsmedel för bekämpning av ogräs på ställverksytor och transformatorstationer 
ska inte användas. Avsteg kräver skriftligt beslut från Beställaren. 

 

3.11 RIVNING OCH DEMONTERING 

Rivning och demontering ska föregås av en miljöinventering som utgör underlag för hur hur 
materialet ska tas om hand ur en resurseffektiviseringssynpunkt och ur hälso- och miljösynpunkt.  

Rivning/demontering ska utföras enligt VTR01-01.  

• All utrustning som raseras ska återvinnas enligt kapitel 2.17. 

• Beställaren har rätt till önskade delar av demonterad utrustning, övrigt åligger 
Entreprenören att skrota. Entreprenören bekostar skrotning och transport av skrotad 
materiel. Ingen ersättning ges för utrustning som sparas av Beställaren. Utrustning som 
skrotas utan Beställarens tillåtelse ska ersättas med motsvarande utrustning av 
Entreprenören.  

• Rivningen ska föregås av en inventering av miljöfarliga ämnen i utrustning, 
transformatorgropar och mark, vilken ska ingå i Entreprenaden. 

• All oljefylld utrustning ska innan skrotning provas för PCB, vilket ska ingå i Entreprenaden. 

• All utrustning och mark ska förutsättas vara klassad som PCB-fri. 

• Befintlig nätstation N162, exklusive lokaltransformator, rivs och skrotas i sin helhet. 

Beställaren avser preliminärt att behålla befintlig lokaltransformator i nätstation N162. 
Transformatorn bortforslas av Beställaren.  

Skrotningsintyg (samt ytterligare redovisning som krävs enligt rivningslov från kommunen) ska 
redovisas för Beställaren för all utrustning som rivs/skrotas. 

 

3.12 MASSHANTERING  

En masshanteringsplan ska tas fram av Entreprenören.  

Då området tidigare varit bebyggt med en bilvårdsanläggning har en miljöteknisk undersökning 
utförts av Sweco Sverige AB 2017. Inom området påträffades låga halter av metaller, alifater, 
aromater samt BTEX2 i de analyserade jordproverna. Inga halter överskrider de tillämpade 
riktvärdena för MKM (mindre känslig markanvändning). I någon punkt överstegs riktvärdet för 
MKM med avseende på PAH, dock endast marginellt.  

I och med att både halter mellan KM (känslig markanvändning) och MKM och halter över MKM har 
påträffats i jordproverna från området skall ytterligare provtagning och analys göras i samband 
med schaktarbetet för att säkerställa föroreningshalterna i massorna som ska omhändertagas, 
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samt för att minska omhändertagandekostnaderna för massorna. Provtagning och klassificering av 
massor ska göras enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och enligt Avfall Sverige. Överskottsmassor 
köras till "Ragnsells Högbytorp" för provtagning. Entreprenören ska räkna med tjugo (20) 
provtagningar ner till två (2) meters djup för att identifiera förorenade massor vid området där 
dagvattenmagasinet ska anläggas. Provtagning ska spridas ut på en yta på ca 900 m2. 
Entreprenören ska räkna med bortforsling, omhändertagning och destruktion av förorenade 
massor på en volym av 100 m3.  

Beställaren räknar med ca 550 m3 massor från sprängning, losshållning av berg, diamantsågning 
eller annan vibrationsfri metod, vilket ska ingå i Entreprenaden. 

Entreprenören ska eftersträva att återanvända jordschaktmassor så långt som möjligt ur ett 
resurseffektiviseringsperspektiv. Hanteringen av jordschaktsmassor styrs av massornas 
miljötekniska klassificering och tekniska klassificering/kvalitet samt möjliga avsättningsområden 
inom eller utanför projektet. Vid återanvändning av massor från platsen bör en diskussions föras 
med kommunen då halterna överstiger riktvärdet för KM.  

Påträffandet av markföroreningar medför upplysningsplikt till tillsynsmyndigheten enligt 
Miljöbalken 10 kap 11 §. Schaktning i förorenade massor kan tolkas som en efterbehandlingsåtgärd 
av tillsynsmyndigheten. Innan efterbehandling, eller schaktning, av förorenade massor påbörjas 
skall Entreprenören anmäla detta  i god tid (generellt minst 6 veckor innan) till tillsynsmyndigheten 
enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28§. 

 

3.13 BULLER OCH VIBRATIONER 

3.13.1 Buller från byggprocessen 

Störningar från byggverksamheten ska i möjligaste mån minimeras. Naturvårdsverkets riktvärden 
och allmänna råd om buller från arbetsplatsen ska följas (se tabell 1, 2 och 3 nedan). Bullrande 
arbeten ska begränsas till mellan kl. 07.00-18.00. Vid störande arbeten på kvällar (19–22), nätter 
(22–07) och helger ska information inkomma till miljöskyddsenheten på miljö- och 
byggnadsförvaltningen i Solna Stad senast sju dagar innan. Arbete som orsakar störande buller, 
t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, mellan kl. 22-07 får inte ske utan polisens tillstånd (enligt 
Solna stads lokala ordningsföreskrifter). Se även krav i AF-delen. 

I ett inledande skede ska en bullerutredning tas fram för att identifiera vid vilka arbeten, när och 
var riktvärden för buller (tabell 1, 2 och 3 nedan) kan riskeras att överskridas vid närliggande 
byggnader eller verksamheter. Utifrån dessa risker tas bullerdämpande åtgärder fram tillsammans 
med förslag på kontroller för att följa upp bullernivåerna. I första hand ses arbetsmetoder över och 
i andra hand utförs bullerdämpande åtgärder så som avskärmning. Bullerutredningen uppdateras 
löpande då förutsättningar förändras, så som val av nya arbetsmetoder. Följ även 
bullerutredningen i detaljplanen. 

 

Tabell 1. Riktvärden (LAeq)* för luftburet buller. 

Typ av bebyggelse Helgfri må-fre Lö, sö och helgdag  Alla nätter  
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kl. 07-19  kl. 19-22  kl. 07-19  kl. 19-22  kl. 22-07  

Bostäder och vårdlokaler utomhus   60 dBA   50 dBA   50 dBA   45 dBA   45 dBA   

Bostäder och vårdlokaler inomhus   45 dBA   35 dBA   35 dBA   30 dBA   30 dBA   

Skolor utomhus   60 dBA   -   -   -   -   

Skolor inomhus   40 dBA   -   -   -   -   

Kontor utomhus   70 dBA   -   -   -   -   

Kontor inomhus   45 dBA   -   -   -   -   

*) Med ekvivalent ljudnivå (LAeq) avses den genomsnittliga ljudnivån under den tidsperiod då 
bulleralstrande arbetsmoment pågår. 

Tabell 2. Maximal momentan ljudnivå 

Typ av bebyggelse 

Helgfri må-fre Lö, sö och helgdag  Alla nätter  

kl. 07-19  kl. 19-22  kl. 07-19  kl. 19-22  kl. 22-07  

Bostäder och vårdlokaler utomhus   - - - - 70 dBA   

Bostäder och vårdlokaler inomhus   - - - - 45 dBA   

 

Tabell 3. Ljudkrav för stomljud inomhus, LAeq. 

Typ av bebyggelse 

Helgfri må-fre Lö, sö och helgdag  Samtliga dagar  

Dag 

kl. 07-19  

Kväll 

kl. 19-22  

Dag  

kl. 07-19  

Kväll  

kl. 19-22  

Natt  

kl. 22-07  

Bostäder för permanent boende och 
fritidshus, inomhus (bostadsrum) 

45 dBA   40 dBA   35 dBA   30 dBA   30 dBA*    

Vårdlokaler inomhus   45 dBA   40 dBA   35 dBA     30 dBA    30 dBA     

Undervisningslokaler inomhus 40 dBA   -   -   -   -   

*För bostäder gäller dessutom att maximal momentan ljudnivå om 45 dBA samtliga nätter kl. 22-07 
inte får överskridas. 

3.13.2 Vibrationsalstrande arbeten 

Entreprenören ska ta fram en riskanalys för vibrationsalstrande arbeten innan arbetena påbörjas. 
Riskanalysen ska ligga till grund för vilken metod som ska användas vid bergsschakter, t.ex. 
sprängning, losshållning av berg, pålning, diamantsågning eller annan vibrationsfri metod som tas 
fram vid riskbedömningen. Entreprenören ska också utföra en besiktning av närliggande fastigheter 
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före och efter ombyggnaden där Entreprenören, Beställaren och representanter från 
Bostadsstiftelsen Fogdevreten samt eventuellt Solna Stad närvarar samt Tunnelbanan Gula linjen, 
MC Donalds och Preem. Entreprenören ska bekosta besiktningen. 

3.13.3 Verksamhetsbuller 

Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller ISBN 978-91-620-6538-6 
gäller för anläggningen med tillägg: 

• Åtgärder för bullerdämpning från byggnadens samtliga utrustning ska ingå i Entreprenaden. 

• Bullermätning ska utföras före byggstart och efter att Entreprenaden är slutförd. Mätning ska 
redovisas till beställaren. 

• Buller från verksamheten (regionnätstationen) får inte överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
Ljudnivå ska följa kravet på plankartan och i bullerutredning enligt bilaga E70 Detaljplan. 

• Ventilationsöppningar placeras så att närliggande grannfastigheter påverkas minimalt med 
avseende på buller. 

• Ljuddämpade spjäll i standardutförande som monteras på ventilationsgaller.  

• Montage av ljuddämpare (plattor) i utrymmen. 

 

3.14 DAMNING OCH FÖRORENING AV ALLMÄNNA VÄGAR 

Damning och förorening av allmänna vägar i närområdet och arbetsområdet ska förebyggas genom 
bl.a. följande:  

• Vattning av torra massor vid transport  

• Täckning av last 

• Dammbindande medel på transportvägar  

• Dammuppsamlare på borrmaskiner ovan jord 

• Sopning i anslutning till entreprenadens utfarter 

 

3.15 VATTENHANTERING 

3.15.1  Länshållningsvatten 

En kontrollplan för hantering av länshållningsvatten ska tas fram som del av det övergripande 
miljökontrollprogrammet för projektet (se kapitel 2.5).  

Avtal upprättas med Solna Vatten AB om anslutning till det kommunala dag- och spillvattennätet. 
Anslutning sker efter ledningsägarens anvisade påkopplingspunkter.  

Entreprenören ansvarar för omhändertagande av länshållningsvatten och inläckande vatten som 
uppkommer vid schaktarbete eller sprängning. Vattnet ska genomgå lokal rening i form av 
sedimentering och slam- och oljeavskiljning innan det avleds till det kommunala spill- eller 
dagvattennätet. Reningsanläggningar dimensioneras så att riktvärden för länshållningsvatten 
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innehålls. Kontakta miljöskyddenheten på miljö- och byggnadsförvaltningen i Solna Stad för att ta 
del av aktuella riktvärden för länshållningsvatten.  

Solna vatten ska kontaktas innan vattnet släpps på spillvattenledningsnätet. Solna vatten ska även 
informeras innan större mängder vatten släpps på dagvattenledningsnätet. Käppalaförbundet (som 
tar emot spillvattnet) har riktlinjer för avledande av länshållningsvatten till spillvattenätet. Dessa 
ska följas. 

En allmän kontroll ska genomföras dagligen på respektive reningsanläggning för att säkerställa dess 
funktion. Volym utgående vatten kontrolleras veckovis genom avläsning av flödesmätare samt med 
manuell mätning vid behov. Vid nödläge, t.ex vid ett större oljeläckage stoppas pumparna för att 
undvika utpumpning.  

Vid varje utsläppspunkt av vatten ska det finnas beredskap i form av oljeläns. Denna ska 
kontrolleras dagligen. Reparationer, service och tankning av fordon och arbetsmaskiner ska ske så 
att eventuellt spill inte kan nå omgivningen (mark, ytvatten, grundvatten). Spillskydd för fordon ska 
användas där det finns risk för förorening. Väderskydd av byggmaterial minskar utlakningen av 
metaller och därmed halten av metaller i länshållningsvatten. Detta ska kontrolleras under 
miljöronder.  

3.15.2 Grundvatten 

Grundvattnets trycknivå under leran bedöms ligga kring nivå +6,5m, ca cirka 2 m under marknivå. 
De uppmätta grundvattennivåerna bör tas i beaktande vid byggnation då grundvattennivåerna kan 
påverka till exempel hur sättningsbenägen marken är samt konstruktion av dagvattenanläggningar. 
Beställaren står för mätning av grundvattennivåer en gång/månad. Entreprenören ska säkerställa 
att grundvattenrören ej skadas och får ej flytta dessa utan samråd med Beställaren. 

Se Dagvattenutredning och PM Geoteknik TOMTEBODA 10 som utredningar till detaljplanen för 
vidare information.  

3.15.3 Dagvatten 

Dräneringar, vatten och avlopp ska utföras enligt VTR01-01 med tillägg:  

• Samtliga dränerings- och dagvattenledningar ska avledas till dagvattenanläggningen mellan 
regionnätstationen och Solnavägen som kommer fungera som fördröjning av dagvatten och 
skyfall där nivåskillnader leder ytvatten till dagvattenanläggningens växtbäddar.  

• Dränering, vatten och avlopp ska detaljprojekteras efter dagvattenutredning som finns 
framtagen i detaljplaneprocessen och ska ingå i Entreprenaden. Entreprenören ska inhämta 
Solna stads krav på utformning av dräneringsledningar och dagvattenledningar inom 
regionnätstationens fastighet. 

• Från byggnadens tak leds vatten via stuprör ner i marken och vidare mot 
översvämningsyta/torrdamm, som bevattning av trädplanteringen. 

• Dränering, vatten och avlopp ska även utföras enligt bilaga E31 Landskap.  

• Anläggningen ska inte förses med vatten och avloppsinstallationer enligt VTR01-01. 

• Flytt av befintlig VA-ledning som går över fastigheten Tomteboda 10 ska avvecklas och flyttas. 
Flytt av VA-ledning till U-område (utmed tomtgräns mot Preem) ska utföras enligt bilaga E50 
VA-underlag. Det ingår i Totalentreprenaden att återfylla VA-schakt till aktuell marknivå och 
utforma marken enligt detaljplan samt bilaga E31 Landskap.  
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• Rening av dagvatten inom fastigheten ska utföras enligt Solna Stads dagvattenstrategi 

 

3.16 BIOLOGISK MÅNGFALD 

Platsen utgör till större del en grusad yta. Den vegetation som tidigare fanns på platsen (ett antal 
träd) har tagits ned och dess ekologiska värden ska ersättas. Mellan Solnavägen och 
parkeringsplatser utanför regionnätstationen ska ett grönområde med träd och växter anläggas. 
Den gröna ytan besås med äng istället för klippt gräs för att öka den biologiska mångfalden, vilket 
samtidigt ger en mer skötselextensiv yta. Med hjälp av en variation av arter är det möjligt att öka 
den biologiska mångfalden och att skapa variation i upplevelsen av det gröna över året. Mot söder 
planteras en trädrad för att bryta ner skalan samt skapa en grön ridå mot McDonalds. I 
växtbäddarna med lägre nivåer än omkringliggande ytor kommer dagvatten och skyfall samlas 
enligt bilaga E31 Landskap. Se bilaga E31 Landskap och E30 Gestaltningsprogram för vidare 
information.  

Omgivande natur som angränsar arbetsområdet får inte beträdas med material, maskiner eller 
övriga arbeten. I förekommande fall ska skyddsstängsel användas och skyddsavstånd till träd ska 
inkludera rotzonen. Detta ska kontrolleras i samband med miljöronder. 

OBS! Vid fastighetens tomtgräns mot sydöst förekommer Parkslide (invasiv art). Vid schaktning är 
det viktigt att alla rötter och växtdelar från Parkslidet tas bort och att schaktmassor inte 
mellanlagras inom fastigheten utan direkt transporteras bort. 

 

3.17 FORNMINNEN 

Vid eventuellt påträffande av fornlämningsliknande föremål, formationer eller dylikt ska arbeten 
avbrytas omedelbart och Beställaren meddelas. Arbeten får ej fortskrida förrän Beställaren 
bekräftat vidare hantering. 

 

4 DOKUMENTATION 

All dokumentation för Entreprenaden ska hanteras och utföras enligt VTR08 (VTR08-01, VTR08-02, 
VTR08-03 och VTR08-04) 
 

Följande dokument skall överlämnas till Beställaren vid projektavslut:  

• Förteckning kemiska produkter och farliga ämnen  

• Förteckning material och kemiska produkter (utdrag från BVB)  

• Redovisning avfall och farligt avfall (Bilaga 2) 

• Förteckning maskiner och fordon  

• Redovisning av drivmedel (Bilaga 3)  
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2

SAMMANFATTNING
På uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB har Sweco utfört en dagvattenutredning för

fastigheten Tomteboda 10. Under våren 2017 har det utförts en översiktlig

dagvattenutredning över fastigheten. Planområdet har efter den tidigare utredningen

förändrats. Även omkringliggande detaljplaner som påverkar förutsättningarna för det

aktuella området har förändrats. Utredning beskriver hanteringen av dagvatten och skyfall

för fastigheten. Utredningen har utförts efter Solnas stads riktlinjer för en långsiktig och

hållbar dagvattenstrategi.

Planområdet är beläget cirka 1,5 kilometer från Solna centrum och utgörs av totalt

0,3 hektar och består idag av en grusad yta, natur och en befintlig mindre

transformatorstation. Området avgränsas i nordöst av Solnavägen och övrigt bebyggda

fastigheter. Syftet med planarbetet är att möjliggöra för en framtida elnätstation.

Den totala hårdgöringsgraden på fastigheten kommer att öka från 47 % till 60 % efter

ändrad markanvändning. Solna stad har som krav på fördröjning av de första 20 mm vid

nederbörd. För att uppfylla kraven behövs en total fördröjningsvolym på knappt 40 m².

Ytlig avrinning till planområdet sker från sydost och genom området mot Solnavägen.

Detta avrinningsområde uppskattas till 6,97 hektar. Vid en översiktlig skyfallsanalys, har

det identifierats att större delar av planområdet utgörs av lågpunkter, vilket bidrar till höga

vattennivåer inom fastigheten och omkringliggande fastigheter samt inom Solnavägen.

Avrinningsområdet till lågpunkten är cirka 81 ha. Inom lågpunkten riskerar vattendjupet att

överstiga en meter vid skyfallshändelser.

För att säkra delar av nätstationen som är extra känsliga för översvämning

rekommenderas att färdigt golv sätts till minst +9,8 m.

Byggnaden medför att del av den stora lågpunkten byggs bort. Vatten kommer vid ytlig

avledning leta sig till andra lågpunkter. För att inte förvärra situationen rekommenderas att

motsvarande volym anläggs inom fastigheten. Med föreslagen utformning skulle cirka

600 m³ byggas bort.

I samråd med Sydväst landskap och arkitektur har utformning av ytor inom fastigheten

tagits fram. Grönytan föreslås utformas som en torr damm. Till dammen ska dagvatten

inom fastigheten ledas före avledning sker till det allmänna dagvattensystemet. Dammen

ska rymma de 40 m3 som krävs för normala förhållanden men även erforderlig

skyfallsvolym. En torr damm ger god reningseffekt vilket bedöms leda till att både halten

och mängden föroreningar i dagvattnet minskar vid planerad markanvändning jämfört med

nuvarande markanvändning. Utifrån detta underlag görs bedömningen att planen inte

riskerar att otillåtet försämra vattenmiljön eller äventyra möjligheten att uppnå

miljökvalitetsnormerna för recipient och vattenförekomst Mälaren-Ulvsundasjön. I och med

genförandet av åtgärder förenliga med detaljplanen kommer dagvattenhantering med

både fördröjande och renande effekt att skapas, vilket förbättrar för recipienten.

Vattnet bör både inom fastigheten och i ett större perspektiv styras till säkra platser för

skyfallshantering. Tillgänglighet till nätstationen via det allmänna vägnätet är en

förutsättning, rekommenderat är att en skyfallsstrategi tas fram för Solna för att säkerställa

att samhällsvikta funktioner fungerar vid skyfallshändelser.

Marken ska luta ut från byggnader. Inom fastigheten rekommenderas en genomgående

avledning från sydost till nordväst på liknande sätt som nuläget. Avskärningar i form av

murar för att förhindra att ytligt vatten rinner in på fastigheten föreslås.
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INLEDNING
BAKGRUND OCH SYFTE

På uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB har Sweco utfört en dagvattenutredning för

fastigheten Tomteboda 10. Planområdet utgörs av hela fastigheten med totalt yta av cirka

0,3 hektar. Området består idag av en grusad yta med tillhörande parkeringsyta och en

mindre yta med träd. Fastigheten är belägen cirka 1,5 kilometer sydöst om Solna centrum.

Området avgränsas i nordöst av Solnavägen och övrigt bebyggda fastigheter. Syftet med

planarbetet är att möjliggöra för en framtida elnätstation.

Utredningen redovisar flödes- och föroreningsberäkningar för ett framtida scenario efter

ändrad markanvändning. Det tas i samråd med Sydväst arkitektur och landskap fram ett

förslag på systemlösning för att fördröja och rena dagvattnet från fastigheten. Dessutom

utförs en översiktlig skyfallsanalys och underlag till höjdsättning av markytor och färdigt

golv tas fram.

Figur 1 redovisar planområdets geografiska läge.

Figur 1 Utredningsområdets placering i landskapet.



RIKTLINJER
I arbetet med dagvattenutredning har ett antal dokument varit styrande vid bedömning av

dagvattensituationen och för de förslagna åtgärderna. Följande dokument har varit

vägledande i arbetet.

DAGVATTENSTRATEGI FÖR SOLNA STAD

De övergripande målen för dagvattenhanteringen beskrivs i Solna stads dagvattenstrategi

(2017), där det övergripande målet är att uppnå en hållbar dagvattenhantering.

Dagvattenhanteringen ska planeras för ett långsiktigt perspektiv och ska baseras på

miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. För att säkerhetsställa en långsiktig

hållbar dagvattenhantering har Solna stad sammanställt riktlinjer samt en checklista för

dagvattenutredningar (Solna Stad, 2017). Checklistan är indelad i fyra områden enligt

följande:

1. Områdets förutsättningar

2. Planerad exploatering och konsekvenser för flöden och föroreningstransport

3. Planerad dagvattenhantering

4. Samlad bedömning

Solna Stads riktlinjer för en långsiktig och hållbar dagvattenhantering listas utgörs av:

 Dagvatten ska fördröjas och renas lokalt så nära källan som möjligt.

 Dagvattenanläggningen ska utformas så minst 20 mm av given nederbörd

fördröjs och renas.

 Dagvattenhanteringen ska säkerhetsställa att recipientens miljökvalitetsnormer

(MKN) inte påverkas.

 Vattenkvaliteten och nivåerna på grundvattentäkterna får ej försämras.

 Trafikdagvatten ska renas innan utsläpp till given vattenförekomst.

 Byggnads- och anläggningsmaterial innehållande som t.ex. koppar och zink ska

undvikas.

 Bebyggelse, infrastruktur och dagvattenanläggning ska höjdsättas så att

dagvattnet inte riskerar att påverkas av översvämningar, både inom och utanför

planområde för ett nutida och framtida klimat.

 Dagvatten ska användas som en resurs för att skapa en attraktiv och funktionellt

inslag i stadsmiljön.

 Dagvatten ska beaktas i varje skede av stadsbyggnadsprocessen.

 Dagvattenhanteringen ska ses över och åtgärdas när förändringar i den befintliga

stadsmiljön genomförs.

KRAV FÖR RENING AV DAGVATTEN

Enligt Solna stads dagvattenstrategi ska dagvattenanläggningar dimensioneras så att

fördröjning sker av minst 20 mm nederbörd. Dimensionering enligt 20 mm-principen

möjliggör fördröjning och rening av cirka 90 % av årsnederbörden. Om utformningen på

våtvolymen inte är en permanent volym bör den kunna avtappas via ett filtrerande material

med en hastighet som ger en effektiv rening. Dagvattensystemet bör ha en mer

långtgående rening än sedimentering.
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SVENSKT VATTENS PUBLIKATION P110

Svenskt Vattens publikation P110 ger rekommendationer för hur nya exploaterings-

områden ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av anläggningar och bebyggelse

(Svenskt Vatten, 2016). Publikationen berör även befintliga områden och visar att mycket

arbete kommer att krävas för att uppnå en förbättrad säkerhet mot översvämning i

befintliga samhällen och för att reducera utsläppen av dagvattenföroreningar till

recipienter.

P110 anger övergripande krav och förutsättningar för samhällenas avvattning,

dimensionering och utformning av nya dagvattenledningar, dimensionering och utformning

av nya spillvattenledningar, samt hur vatten från husgrundsdräneringar ska avledas och

tas om hand. I syfte att ta hänsyn till framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten

att nederbördsintensiteten ska ökas med 25 % i beräkningar i dagvattenutredningar.

Då nya dagvattensystem ska anläggas är det också grundläggande att husgrunder och

byggnader inte översvämmas när kapaciteten i ledningar och öppna diken överskrids.

Därmed är det extra viktigt att ta hänsyn till hur området höjdsätts så att ytligt rinnande

dagvatten kan rinna undan utan att skada bebyggelse. Det här görs med fördel genom att

anlägga byggnader högre än kringliggande vägar som då kan agera avledare mot

närmaste recipient.

ÖVRIGA SKYDD OCH HÄNSYN

Inom planområdet eller i anslutande område har inget markavvattningsföretag

lokaliserats.

WESERDOMEN

Den första juli 2015 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-461/13 som är mera känt

som Weserdomen. Domen handlar om hur ”försämring av vattenkvalitet” ska tolkas i

ramdirektivet för vatten. Det domen innebär är att en verksamhet eller en åtgärd inte får

tillåtas om det finns risk för att orsaka en försämring av en ytvattenförekomsts status. När

det talas om en ”försämring av status” har man i tidigare fall kunnat tolka det som en

försämring av en statusklass (exempelvis från god till måttlig). Det innebar att om den

biologiska statusen för en vattenförekomst klassades som måttlig så fanns det möjlighet

att öka utsläppen av en parameter (så att klassningen för enbart denna sänktes från god

till måttlig) så länge som den sammanvägda biologiska statusen inte förändrades. Efter

Weserdomen är denna typ av ökningar inte längre tillåtna.

Det här betyder i praktiken att det inte längre är tillåtet att godkänna projekt som kan

äventyra att en enskild parameter sänks en statusklass, oberoende om den

sammanvägda statusen förändras eller inte.

I Sverige infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004 genom:

- Miljöbalken kap. 5.

- Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

- Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.

ANSVAR FÖR DAGVATTEN

Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar för hantering av dagvatten

på sin fastighet med sådan försiktighet att miljö och omkringliggande fastigheter inte

skadas. Huvudmannen för allmän platsmark ansvarar för dagvattenhantering på allmän

platsmark, precis som en fastighetsägare gör inne på sin fastighet. Huvudmannen för

allmän platsmark kan vara kommunen, men också en gemensamhetsförening, exempelvis

en vägförening.

Inom verksamhetsområdet för det allmänna dagvattensystemet är det sedan kommunen,

i egenskap av VA-huvudman, som ansvarar för avledning (bortledning) av dagvattnet både



från de anslutna fastigheterna (VA-abonnenterna) och den allmänna platsmarken. Det är

detta som kan sammanfattas med ”samlad bebyggelse”.

Ansvarsfördelning åskådliggörs principiellt i figur 2. Fastighetsägare är ansvariga för

dagvattenhanteringen på egen fastighet (byggnader och tomtmark), markerat med rött.

Inom verksamhetsområde för allmänt VA får fastighetsägare ansluta till det allmänna VA-

ledningsnätet enligt de krav som VA-huvudmannen bestämt i sin ABVA (Allmänna

Bestämmelser för VA) och ska då erlägga avgifter enligt fastställd taxa.

Kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen för vägar, gator och allmänna platser,

markerat med blått, innan anslutning sker till den allmänna VA-anläggningen. I Figur 2

visas ingen parkmark, men denna ingår i begreppet allmän platsmark och ansvaret följer

samma princip som för gata.

Figur 2 Beskrivning av ansvarsfördelningen för dagvattensystemet. FP = förbindelsepunkt. Bildkälla: Svenskt Vatten, 2016

Den allmänna VA-anläggningen, markerad med grönt, ska tillgodose det behov som finns

för bortledning av dagvatten från verksamhetsområdet utifrån det behov som definieras i

vattentjänstlagen och den standard som Svenskt Vattens branschpraxis anger. Den ska

även rena förorenat dagvatten enligt miljöbalken.

1.1.1 Ansvar vid skyfall

Det kommunala ansvaret kopplat till dagvattenhantering beror på regnets storlek. Mindre

regn ska tas om hand av ledningsnätet och dimensionering sker enligt gällande

branschpraxis, idag används P110 (Svenskt Vatten, 2016). Regn som överstiger

dimensioneringskraven behöver inte tas om hand i ledningsnätet och rinner därmed av på

ytan.

Kommunens juridiska ansvar vid situationer när ledningsnätets kapacitet överskrids, samt

kommunens ansvar i rollen som fastighetsägare, beskrivs huvudsakligen i plan- och

bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och Jordabalken (JB). Där framgår det att ny

bebyggelse i detaljplan ska lokaliseras till lämplig mark utifrån risken för översvämning.

Kommunen har utredningsskyldighet för att klarlägga om marken är lämplig. För att avgöra

om marken är lämplig rekommenderar Svenskt Vatten att ny bebyggelse anpassas så att

skador på byggnader undviks vid regn med en återkomsttid om minst 100 år (Svenskt

Vatten, 2016).

Kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldiga mot fastighetsägare om bebyggelse

tillåts på olämplig mark, eller om kommunen låter bli att inhämta tillräcklig kunskap.

Skadeståndsansvaret preskriberas 10 år efter att planen har antagits.

VA-huvudman 
Kommun 

[ [l Fastighetsägare 

~(Jv 
L [) Do LJ LJ ~.~ ~e ~ 
~ 

- ::Jo1 n [] [-]□ -- r - ~ 
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FÖRUTSÄTTNINGAR
MARKANVÄNDNING FÖRE OCH EFTER NY DETALJPLAN

Planområdet innefattar hela fastigheten Tomteboda 10 och är belägen i Solna längs med

Solnavägen. Planområdet utgörs av totalt 0,3 hektar. Gällande detaljplan medger

bilservice, bensinstation och snabbmatsförsäljning. Tidigare har det funnits en biltvätt med

tillhörande parkering inom fastigheten som nu är riven.

Enbart en liten yta på fastigheten består av naturmark. I Figur 3 visas planområdet i

nuläget.

Figur 3 Utredningsområdet i nuläget, Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriet.

För att säkra Solnas elförsörjning för ett framtida Solna Stad, har Vattenfall beslutat att

bygga två nya regionsnätstationer. En av de nya nätstationerna kommer att placeras inom

planområdet för fastigheten. Byggnadens utformning och placering inom fastigheten är

reviderad jämfört med samrådshandlingen daterad (2017-04-25) (Miljö- och

Byggnadsförvaltningen, 2017).

Markanvändningen som föreslås i den nya utformningen redovisas i Figur 4. Den

växtbeklädda ytan planeras att utformas som estetiskt inslag i miljön och samtidigt vara

funktionell för rening och fördröjning. Inom fastigheten behöver körytor skapas. Hårdgjorda

ytorna mellan byggnaden och grönytan föreslås användas som parkering och eventuellt

laddningsstationer för elbilar.



Figur 4 Utredningsområdet med framtida förslag på markanvändning, Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriet.

GEOLOGI OCH HYDROLOGI

Utifrån tillgängliga data från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) framgår det att de

översta lagren inom detaljplanområdena består av urberg, sand och fyllnadsmassa, se

Figur 5. SGU:s jordartskarta visar endast markens övre jordlager och kartbilden är

extrapolering av information från provpunkter. En geoteknisk utredning har utförts på

fastigheten våren 2021 av Tyréns. Enligt utredningen består jordlagren av fyllnadsjord

ovan lera på friktionsjord på berg. Jorddjup är som störst (10–12 m) i nordväst och avtar

generellt till 0–2 m i sydöst. Berg i dagen förekommer i sydöst. För en bättre beskrivning

av de geologiska förhållandena, se den geotekniska utredningen utförd av Tyréns.

Grundvattenytan har mätts i nyinstallerat grundvattenrör inom området samt befintliga rör

i närområdet. Sammanfattningsvis bedöms grundvattnets trycknivå under leran ligga kring

nivå +6,5 m, det vill säga cirka 2 m under marknivå. För installerade energibrunnar i

närområdet anges liknande grundvattennivåer (Brunnsarkiv, SGU). Större variationer ses

över året för energibrunnarna, +6,5 är i det övre spannet. Grundvattenröret har inte suttit

så länge att årsvariationer kan ses. De uppmätta grundvattennivåerna bör tas i beaktande

vid byggnation då grundvattennivåerna kan påverka till exempel hur sättningsbenägen

marken är samt konstruktion av dagvattenanläggningar.

hårdgjord 

trädplantering 
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Figur 5 T.v. Jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som visar att planområdet består av urberg, sand

och fyllnad. Kartan är hämtad från SGU:s visningstjänst för jordarter 1:25 000 – 1:100 000.

T.h. Placering av grundvattenrör, orange markering är nyinstallerat rör (Tyréns, 2021)

YTLIG AVLEDNING

Den ytliga avrinningen för området är komplex. Ytlig avledning till området sker från ett

område söder om planområdet vid mindre regnhändelser. Vid större regnhändelser

påverkas området av ett stort avrinningsområde.

Ytliga rinnvägar vid mindre regnhändelser

Genom området leds ett stråk söderifrån ut mot Solnavägen, blåa rinnvägar och

avrinningsområdets utbredning visas i Figur 6. Underlag till de båda figurerna har utförts

genom analys av Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) från Lantmäteriet (2x2 m

upplösning). Avrinningsområdet uppskattas till cirka 6,9 hektar. Den ytliga avrinningen

sker på detta vis vid mindre regnhändelser, men kan även delvis avledas i befintligt

ledningsnät, se Figur 9.



Figur 6 T.v. Avrinning inom och i anslutning till utredningsområdet. T.h. rinnvägar i blått, t.v. ytan markerat med grönt.

Bakgrund: GIS User Community.

Skyfallsanalys/Lågpunktskartering

Vid större regnhändelser sker ytlig avrinning på annat sätt än vid mindre regnhändelser.

Detta beror på att ett större avrinningsområde då påverkar planområdet.

Metodbeskrivning

En översiktlig analys av ett skyfallsscenario har gjorts med hjälp av verktyget SCALGO

Live. SCALGO Live är en GIS-baserad onlinetjänst som används för att analysera

höjddata ur ett ytvattenperspektiv. I analysen används både terrängdata och

vattenvolymer för att identifiera vilka områden som riskerar att översvämmas då en given

vattenvolym rinner av på markytan. Metoden saknar dynamiska (tidsberoende) aspekter

och kan inte identifiera effekter av tröghet i ett system. Exempel på tröghet kan vara

flödesmotstånd över en markyta eller dynamiska effekter av ledningsnät eller trummor.

SCALGO Live är ett bra verktyg i tidiga planeringsskeden där översiktlig systemförståelse

för ytavrinning och potentiella översvämningsrisker är i fokus. Resultaten från SCALGO

Live bör i regel inte användas för detaljprojektering eller dimensionering, det finns dock

undantag för när detta kan vara lämpligt. Vid planering av ny bebyggelse är det viktigt att

ta hänsyn till sådana identifierade översvämningsområden för att förhindra att vatten blir

stående och därmed skadar byggnader eller hindrar framkomlighet för exempelvis

utryckningsfordon.

Skyfall som analyserats kan likställas med ett 100-års regn med 60 minuters varaktighet.

Detta har analyserats för att identifiera vilka områden som, med befintlig höjdsättning,

riskerar att översvämmas med vatten vid stora regn. Detta scenario används, tillsammans

med en klimatfaktor om 25 %, utifrån rekommendationer från P110 (Svenskt Vatten,

2016).

Översiktlig analys av större regnhändelser har utförts för att erhålla pusselbitar till en

samlad bild av händelseförlopp vid skyfallshändelser för området. Scalgo ger i detta

område inte en helt rättvisande bild av händelseförloppet på grund av dess begränsningar.
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Förutsättningar för planområdet

Planområdet är beläget inom en större lågpunkt till vilken tre större avrinningsområden

avleds, se Figur 7. Planområdet är markerat med en blå prick. Hela avrinningsområdet

till lågpunkten är cirka 81 ha. Området som från söder rinner mot aktuell fastighet utgör

cirka 6,9 ha (område markerat med orangefärg i Figur 7), det vill säga cirka 9%.

Rännstensbrunnar för avvattning av hårdgjorda ytor finns för exempelvis vägar och

andra hårdgjorda ytor, men de är i enlighet med gällande normer dimensionerade för att

ta hand om normaldagvatten. Varken Solna stad eller Solna Vatten har vetskap om att

det ska finnas avledningsmöjligheter vid större regnhändelser från denna lågpunkt. Vid

mycket stora regnhändelser riskerar vatten att bli stående inom rött område i Figur 7.

Vatten bedöms kunna rinna till planområdet både från sydost och från Solnavägen.

Figur 7 Hela avrinningsområdet (grönt) som ytligt rinner till lågpunkten (rött område). Planområdet markerat med blå punkt.

De tre avrinningsområdena är markerade med gult, orange och svart. Huvudsakliga rinnriktningar med vita pilar. SCALGO

Live 2021-09-03.

I Figur 8 presenteras resultatet av att belasta utredningsområdet med en regnvolym

motsvarande cirka 70 mm nederbörd. För denna belastning gäller även antagandet att

ledningsnätet inte avbördar något vatten samt att infiltration på genomsläppliga ytor inte

sker. Figur 8 visar även hela den ytan som riskerar att bli översvämmad vid ett skyfall,

planområdet är markerat med gult.



Figur 8 Vattendjup i lokala lågpunkter vid kraftig nederbörd (67,5 mm, motsvarande ett 100-års regn med 60 minuters

varaktighet och klimatfaktor 25 %), samt hela den ytan som riskerar att översvämmas i nuläget. Bakgrund: Ortofoto från

Lantmäteriets visningstjänst och GIS User Community.

För den befintliga höjdsättningen har i stort sett hela planområdet identifierats som en

lågpunkt och riskeras att översvämmas vid stora nederbördstillfällen. Inom lågpunkten

riskerar vattendjupet att överstiga 1 meter.

För att verifiera resultaten från SCALGO Live har jämförelse gjorts med planområdet

Fogdevreten, direkt sydöst om aktuellt planområdet. För detta planområde har ett PM1 har

tagits fram som beskriver skyfallshändelser från Fogdevreten. I det PM:et finns en bild från

skyfallsmodell som är framtagen för Solna centrum på uppdrag av Solna Vatten.

Skyfallsmodellen är utförd med programmet MikeFlood, i vilket även tidsaspekten kan tas

hänsyn till. Figur 1 i WRS_PM_Solnavägen visas ett utdrag ur skyfallsmodellen.

Vattendjupen och utbredningen av lågpunkten harmoniserar med utförd analys med

SCALGO Live (Figur 8). Det vill säga att skyfallsanalysen utförd i denna utredning ger en

tämligen representativ bild av inom vilka ytor vatten riskerar att bli stående samt vattendjup

i dessa lågpunkter vid en skyfallshändelse.

Större regnhändelser än 100 års återkomsttid

Hur situationen ser ut i detalj vid regnhändelser med större återkomsttid än 100 år går inte

att analysera med säkerhet med SCALGO, då detta verktyg ej tar hänsyn till tidsaspekter.

En modellering skulle behöva utföras för att få en bild av vad som sker över tiden. Hur fylls

området på med vatten, hur sker avrinningen mm.

För att ge en indikation på hur det kan vara har fyra ögonblicksbilder tagits ur ScalgoLive,

Bilaga 1-4. Bilaga 1 visar ett regn som motsvarar en regnhändelse med återkomsttid på

100 år. Regnintensitet ökas på för att maximeras i bild 4.

Bilderna i bilagorna visar på att vid ännu större regnhändelser än 100-årsregn fylls

lågpunkten runt rondellen vid Solnavägen-Solna Kyrkväg så att vattendjupet inom

planområdet blir cirka 1,2 meter. Det som händer när regnet ökas på ytterligare är att

lågpunkter västerut i avrinningsområdet fylls på och vattendjupet inom planområdet stiger

ytterligare 1-2 dm. Vid maximalt pålagt regn (bilaga 4) är lågpunkten för planområdet

sammankopplad med lågpunkt väster om järnvägen. Det innebär dels att vattendjupet

1 WRS_PM_Solnavägen WRS 2020-02-07

Vattendjup [m] 
D 0,1- 0,2 
0 0,2-0,5 
- 0,5-0,8 
• o.s -1 
. ,1 
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inom planområdet inte ökar mer men även att osäkerheten för hur situationen verkligen

ser ut också ökar2.

Notera att det finns många osäkerheter i dessa bilder så som att ingen avrinning ske,

varken ytligt eller i ledningssystem, höjdmodellen har högst troligt brister då området är

under ständig förändring och beräkningarna i programmet utförs med en ekvation som är

framtagen för mindre regn.

Ytterligare analyser med hjälp av framtagen skyfallsmodell som använts i utredningen

framtagen av WRS skulle kunna utföras för planområdet för att användas som underlag i

detaljprojekteringsskedet.

RECIPIENT

Recipient för dagvatten från detaljplanen är Mälaren-Ulvsundasjön med VISS-ID

WA42470715 (VISS, 2022). Vattenförekomsten utgörs totalt av en area på 2 km2 och

mynnar ut till Riddarfjärden. Mälaren-Ulvsundasjöns nuvarande ekologiska status bedöms

vara otillfredsställande och vattenförekomsten uppnår ej god kemisk ytvattenstatus.

Miljökvalitetsnormen som är beslutad år 2021 anger att den ekologiska statusen ska vara

god senast år 2027 och att god kemisk ytvattenstatus ska uppnås. Ett undantag i form av

mindre stränga krav har satts för bromerad difenyleter samt kvicksilver och

kvicksilverföreningar. Det finns beslutade undantag i form av tidsfrist för ämnena antracen,

kadmium och kadmiumföreningar, bly och blyföreningar samt tributyltennföreningar till år

2027.

DAGVATTENLEDNINGSNÄT

Från en tidigare dagvattenutredning utförd av Sweco, Dagvattenutredning Trafo

Solnavägen (2016-07-01), anges det att avvattningen från den tidigare tvätthallens takytor

skett via dagvattenledning som ansluter till det kommunala ledningsnätet vid Solnavägen.

Tvätthallen är riven. De omkringliggande markytorna avvattnas via dagvattenbrunnar

innan det avleds till dagvattenledningen längsmed Solnavägen.  Ledningen i Solnavägen

ansluter till en dagvattentunnel innan det släpps ut i Ulvsundasjön.

Figur 9 visar befintligt ledningsnät inom området. Den befintliga dagvattenledningen som

är belägen i mitten av planområdet, ska förflyttas nordväst i samband med den nya

detaljplanen. Figur 10 visar placeringen av den nya dagvattenledningen samt angiven

anslutningspunkt till dagvattenledningsnätet.

2Begräsningar av programmet ScalgoLive beskrivs översiktligt i stycket Metodbeskrivningar



Figur 9 Befintligt dagvattenledningsnät till dagvattennätet inom området. Bilden är hämtad från rapport Dagvattenutredning

Trafo Solnavägen (Sweco, 2016-07-01)

Figur 10  Ny dragning av dagvattenledningsnätet efter exploatering, samt angiven anslutningspunkt till dagvattennätet.

Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriet.

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Idag avvattnas dagvatten från naturmark i den nordöstra delen av planområdet. För

området i direkt anslutning till planområdet har en ny detaljplan antagits. Den nya

detaljplanen medger ökad bebyggelse samt en lokalgata mellan Tomteboda 10 och 2.

Detaljplanen kallas Fogdevreten. En förutsättning som har ansatts i denna utredning är att

den nya fastigheten inte ökar dagvattenflödet mot Tomteboda 10, utan att en

dagvattenanläggning har utformats på fastigheten för att omhänderta dagvattnet lokalt.

Figur 11 redovisar planområdet för Tomteboda 10 (gul linje),  tidigare fastighetsgräns för

-t 

Teckenförklaring 

HårogJo<O mall< 

Naturmark 
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Tomteboda 1 (lila linje), ny fastighet som bildas i och med ny detaljplan, Fogdevreten (brun

linje) och planerad ny lokalgata (svart linje).

Figur 11 Visar planområdet för Tomteboda 10 samt den sydöstliga grannfastigheten som får ökad bebyggelsegrad i och

med ny detaljplan. Inom brunt område planeras bebyggelse.

Lokalgatan mellan de berörda fastigheterna ska bli allmän platsmark med kommunalt

huvudmannaskap och ägas av Solna Stad. Lokalgatan har höjdsatts med ensidig lutning

mot fastighet Tomteboda 10. Mellan lokalgatan och fastighetsgränsen mot Tomteboda 10

planeras för en stödmur. Det är viktigt att avledning av ytligt vatten från lokalgatan inte

sker till Tomteboda 10 utan mot Solnavägen.

Dagvattnet som tidigare genererades från avrinningsområdet uppströms lokalgatan (se

Figur 6) antas att tas omhand lokalt. Det vill säga att dagvattnet som avvattnas mot

lokalgatan avleds nordöst mot Solnavägen längs med lokalgatan. De generella

flödesvägarna till Tomteboda 10 och lokalgatan efter den nya markanvändningen

presenteras i Figur 12. Avrinningsområdet till fastigheten minskar från 6,9 ha till 4,4 ha.

Tomteboda 10

Planområde 

Grannfastighet 

c:J Fastighetsgräns 

c:J Kvartersyta 

D Lokalgata 



Figur 12 Visar trolig avrinning efter att Fogdevreten bebyggts och ny lokalgata anlagts. Det gröna området och blåa pilar

representerar avvattningen mot Tomteboda 10. Det lila området och gula pilar visar det området som har fått en ändrad

flödesriktning och avvattnas via lokalgatan ut på Solnavägen.

MILJÖTEKNISK UTREDNING

Då området tidigare varit bebyggt med en biltvätt har en miljöteknisk undersökning utförts

av Sweco 2017. Inom området påträffades låga halter av metaller, alifater, aromater samt

BTEX3 i de analyserade jordproverna. Inga halter överskrider de tillämpade riktvärdena

för MKM (mindre känslig markanvändning). I någon punkt överstegs riktvärdet för MKM

med avseende på PAH, dock endast marginellt. I det analyserade grundvattenprovet

påträffades inga halter över tillämpande riktvärden. Ytterligare analyser rekommenderas

att utförs vid schaktning för att minimera omhändertagandekostnader av massor. Vid

återanvändning av massor från området bör diskussion föras med kommunen.

3 BTEX: Bensen, Toluen, Etylbensen och Xylenföreningar.

• ARO mot Tomtebod110 
• ARO mot lok1lc1t1 
-,.. Flödesriktninc motTomtebod110 

Flödesriktninc mot lok1lc1ta 
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METOD OCH INDATA
MARKANVÄNDNING

En sammanställning av de olika typerna av markanvändning som finns inom

detaljplanområdet, före och efter ändrad markanvändning, presenteras i Tabell 1.

Markanvändning före förändring har uppskattats utifrån Lantmäteriets ortofoto.

Markanvändning efter förändring har uppskattats utifrån framtagen landskapsritning som

arbetas fram inom projektet. Parkering föreslås med gräsarmering och övrig hårdgjord yta

föreslås ha betongmarksten.

Tabell 1  Nuvarande markanvändning. Notera att den totala avrinningskoefficienten är viktad och inte summerad.

Nuvarande markanvändning

Markanvändning Area
(ha)

Avrinnings-
koefficient

(-)

Red. area
(ha)

Takyta - - -

Hårdgjord yta 0,127  0,8 0,101

Naturmark 0,092  0,1 0,009

Parkering - - -

Grusmark 0,076 0,4 0,030

Totalt 0,295 0,47 0,14

Tabell 2 Framtida markanvändning. Notera att den totala avrinningskoefficienten är viktad och inte summerad.

Framtida markanvändning

Markanvändning Area
(ha)

Avrinnings-
koefficient

(-)

Red. area
(ha)

Takyta 0,081 0,9 0,073

Hårdgjord yta 0,107 0,8 0,086

Naturmark 0,085 0,1 0,009

Parkering 0,022 0,4 0,009

Grusmark - - -

Totalt 0,295 0,6 0,177

Hårdgöringsgraden inom planområdet ökar från 47 % till 60 % efter förnyad

markanvändning.

NEDERBÖRD

En genomsnittlig, korrigerad, årsmedelnederbörd på 566,5 mm har använts för

planområdet, baserad på SMHI:s meteorologiska station Stockholm-Bromma (9720) då

den bedöms ligga närmast området. Nederbörden på stationen är mätt till 515 mm som

normalvärde under perioden 1961–1990 och har sedan korrigerats med faktor 1,1 för att

kompensera för mätförluster.

RINNTIDER

Rinnsträcka och rinnhastighet har beräknats för utredningsområdet före och efter

förändrad markanvändning. I Tabell 3 och Tabell 4 presenteras resultaten.



Tabell 3 Rinnsträcka, -hastighet och -tid, för ett nulägesscenario.

Nulägesscenario

Marktyp Rinnsträcka
(m)

Rinnhastighet
(m/s)

Rinntid
(min)

Mark 35 0,5 10

Ledning 35 1 10

Tabell 4 Rinnsträcka, -hastighet och -tid, för ett framtidsscenario

Framtidsscenario

Marktyp Rinnsträcka
(m)

Rinnhastighet
(m/s)

Rinntid
(min)

Ledning 53 1 10

Mark 65 1 10

Gräs 25 0,5 10

Ledning 16 1 10

ERFORDERLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM

Dagvattenanläggningarna ska enligt krav från Solna stad utformas så att 20 mm regn,

räknat över hela fastighetens yta (reducerad area), kan renas och fördröjas innan utsläpp.

För att beräkna erforderlig fördröjningsvolym för ett 20 mm regn används ekvation 1.

𝑈20𝑚𝑚 = 20𝑚𝑚
1000

∗ 𝐴 (𝑚2) ∗φ (1)

𝑈20𝑚𝑚 representerar den erforderliga fördröjningsvolymen i m³ för ett scenario med 20 mm

nederbörd. A är områdets yta i m² och 𝜑 är avrinningskoefficienten.

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR

Beräkning av föroreningsbelastning och reningseffekt har utförts med hjälp av den

webbaserade recipient- och dagvattenmodellen StormTac (v.20.2.2). Modellen är ett

planeringsverktyg där översiktliga beräkningar av flöden och koncentrationer av olika

föroreningar i dagvatten kan utföras. Nödvändiga indata till modellen består av

nederbördsmängd samt det aktuella områdets area och markanvändning. Till

beräkningarna använder modellen kvalitetsgranskade schablonhalter av föroreningar,

baserade på flödesproportionell provtagning (StormTac, 2020).

Observera att en modellering är en förenklad beskrivning av verkligheten som inte fullt ut

kan återspegla de komplexa skeenden som tillsammans påverkar föroreningsinnehållet i

dagvattnet. Omfattningen av modellens dataunderlag varierar mellan olika typer av

föroreningar, likaså för markanvändningar, vilket ger föroreningsberäkningarna en viss

osäkerhet. Mot bakgrund av avsaknaden av andra modeller som beskriver dagvattnets

föroreningsinnehåll, samt reningseffekt i dagvattenanläggningar, bedöms StormTac-

modellen, trots dess osäkerheter, som den mest lämpliga metoden att använda för att

beräkna föroreningsbelastning i föreliggande fall. Modellens osäkerhet behöver dock

beaktas när slutsatser dras.

FLÖDESBERÄKNINGAR

Beräkning av dagvattenflöden har utfördes enligt riktlinjerna och beräkningsmetoden från

Svenskt Vattens publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” samt med

hjälp av StormTac (v.20.2.2).

Enligt P110 bör en klimatfaktor användas vid beräkning av framtida flöden. Då området i

framtiden kommer att påverkas av ett förändrat klimat användes en klimatfaktor (1,25) vid

beräkning av flöden i modellen. Flöden beräknades för regn med 10-, 30- och 100-års

--
----
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återkomsttid (I Tabell 5 syns ansvarsfördelning och rekommenderad återkomsttid som bör

hanteras i dagvattenledningar enligt Svenskt Vatten. Det dimensionerande flödet för

ledningsnätet blir det som motsvarar ett 10-årsregn.

Tabell 5 Ansvarsfördelning mellan kommun och VA-huvudman vid olika återkomsttider och typer av bebyggelse enligt

P110.

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar

Nya duplikatsystem Återkomsttid
(år) för regn vid

fylld ledning

Återkomsttid
(år) för trycklinje

i marknivå

Återkomsttid (år) för mark-
översvämning med skador

på byggnader

Gles bostadsbebyggelse 2 10 >100

Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100

Centrum- och
affärsområden

10 30 >100



RESULTAT
FLÖDESBERÄKNINGAR OCH ERFORDRLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM

Dimensionerande flöden före och efter den nya markanvändningen, beräknat för olika

återkomsttider, presenteras i Tabell 6. Klimatfaktor 1,25 har använts för att beräkna flöden.

Tabell 6 Återkomsttid för regn och dimensionerande flöden från utredningsområdet före och efter den nya

markanvändningen.

Återkomsttid (år)
Flöde (l/s)

Nulägesscenario
Flöde (l/s),

Framtidsscenario

10 40 17

30 58 33

100 86 55

Tabell 6 visar att avrinningen minskar med framtida markanvändning.

Enligt Solna Stad ska dagvattenanläggningarna utformas så att 20 mm regn från fastighets

yta renas och fördröjas innan utsläpp till recipienten. Avledning från planområdet sker i

nuläget, och föreslås fortsätta avledas, via allmänt dagvattensystem till recipienten.

Erforderlig fördröjningsvolym för bebyggd area redovisas i Tabell 7.

Tabell 7 Erforderlig fördröjningsvolym från fastigheten Tomteboda 10.

Scenario Erforderlig fördröjningsvolym

Framtidsscenario 36 m3

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR

I Tabell 8 redovisas beräknade föroreningshalter och -mängder som vanligen förekommer

i dagvatten. Det redovisas också en jämförelse mellan beräknade halter (årsmedelvärden)

från utredningsområdet före och efter förändrad markanvändning som nuvarande och

föreslagen detaljplan medger.

För att uppfylla MKN analyseras beräknad föroreningsbelastning för nuvarande

markanvändning mot beräknad föroreningsbelastning efter ombyggnation. I Tabell 8

redovisas förorenings halten (µg/l) samt mängden (kg/år) för respektive scenario. För

framtida markanvändningen har ingen anläggning av LOD eller annan reningsanläggning

antagits.
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Tabell 8 Föroreningsbelastning från utredningsområdet före och efter förändrad markanvändning. Längst till höger i

tabellen redovisas avskiljningsbehov från fastigheten. Fetmarkerade celler ökar efter exploatering.

              Nulägesscenario Framtidsscenario
Avskiljningsbehov

för
framtidsscenario

Ämne Halt
(µg/l)

Mängd
(kg/år)

Halt
(µg/l)

Mängd
(kg/år)

(%)

P 110 0,17 110 0,11 -

N 1400 2,1 1500 1,4 7

Pb 2,9 0,0043 2,8 0,0027 -

Cu 14 0,021 15 0,014 7

Zn 22 0,032 22 0,021 -

Cd 0,38 0,00055 0,39 0,00038 3

Cr 4,7 0,0069 5 0,0049 6

Ni 3,3 0,0049 3,5 0,0034 6

Hg 0,026 0,000038 0,028 0,000027 7

SS 17 000 24 15 000 15 -

Oljeindex 390 0,57 420 0,41 7

PAH16 0,21 0,0003 0,22 0,00021 5

BaP 0,015 0,000022 0,016 0,000015 6

Antracen 0,013 0,00002 0,014 0,000014 7

PBDE 47 0,00018 0,00000026 0,00018 0,00000018 -

PBDE 99 0,00022 0,00000032 0,00023 0,00000022 4

TBT 0,0017 0,0000025 0,0017 0,0000016 -

Efter ombyggnationen kommer halterna av nickel, koppar, krom, kvicksilver, kadmium,

suspenderat material, olja, PAH, Antracen och PBDE att öka, men samtliga mängder

minskar.

Trots att föroreningsmängderna minskar rekommenderas det att någon form av

dagvattenhantering utformas på fastigheten för att ytterligare förbättra möjligheten att

uppnå MKN för recipienten. Dagvattenanläggningen bör utformas så att den uppfyller

reningsgraden för respektive ämne enligt Tabell 8.

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



SYSTEMLÖSNING FÖR
DAGVATTENHANTERING
För att inte försämra för det kommunala dagvattensystemet eller recipienten krävs

fördröjning av 20 mm/m² hårdgjord yta. Därmed krävs att det inom fastigheten avsätts yta

så att cirka 40 m³ kan fördröjas för normala regnhändelser före avledning till det allmänna

dagvattensystemet. Fördröjningsanläggningen ska också ha en renande effekt som

utformas efter platsspecifika behov. Utöver detta krävs även att höjdsättning inom

fastigheten justeras för att minimera konsekvenserna vid en skyfallshändelse. Hela den

gröna ytan behöver vara tillgänglig för hantering av regnvatten. Motsvarande volym inom

lågpunkten som byggs bort på grund av byggnaden behöver skapas inom fastigheten.

Med nuvarande förslag på utformning inom fastigheten och befintlig skyfallssituation skulle

det innebära 600 m³.

FÖRSLAG PÅ SYSTEMLÖSNING

Vattenfall Eldistribution AB, har som önskemål att utforma den obebyggda ytan med både

estetiskt och funktionellt inslag. Inom den obebyggda ytan ska dagvattenanläggningen

rymmas. Sydväst arkitektur och landskap har utifrån Vattenfalls önskemål, tagit fram ett

förslag på utformning av ytor inom fastigheten, vilket visas i Figur 13 och Figur 14. Där så

är lämpligt förespråkas att körytor beläggs med genomsläppliga material så som

gräsarmering eller betongplattor.

Grönytan är utformad med syfte att fördröja och rena dagvattnet från så väl markytor som

takvatten innan det avleds mot det kommunala dagvattenledningsnätet. Lokalt

omhändertagande av dagvatten kommer inte kunna tillämpas fullständig på grund av

markens sammansättning. Även om grönytan innehåller växter kommer de sett till hela

året inte att kunna använda allt vatten som avleds till dagvattenanläggningen. Fullständig

infiltration av resterande dagvatten kommer inte heller ske då marken består av lera nedtill.

Dagvattenanläggningen är till för att fördröja så att flödestoppar jämnas ut före avledning

till det allmänna dagvattensystemet samt att rena dagvattnet för att inte äventyra

recipientens förmåga att uppnå uppsatta miljökvalitetsmål. Rening sker genom att

partikelbundna föroreningar sedimenterar. Reningsförmågan ökar även genom att

infiltration delvis sker ner i marken. Växter bidrar till viss absorption av föroreningar.

Exakt utformning av ytan rekommenderas att tas fram i detaljprojekteringsskedet. Den

föreslagna grönytan inom detaljplanen möjliggör en god dagvattenhantering inom

detaljplanen.
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Figur 13 Visar föreslagen utformning av fastigheten. Sydväst arkitektur och landskap, 2022-04-22.

Figur 14 Sektion A, Solnavägen till höger i bilden. Sydväst arkitektur och landskap, 2022-04-22.

Översvämningsyta/Torrdamm

Torra dammar är skålformade gröna ytor som kan användas för att fördröja och rena

dagvattenflöden. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel. Vatten avleds succesivt

då tillrinningen avtar genom infiltration eller avledning till kommunal dagvattensystem. Om

vatten kan spridas på hela ytan sänks flödeshastigheten och det gynnar sedimentation av

partikelbundna föroreningar. Figur 15 visar exempel på torr damm i stadsmiljö. Detaljerad

utformning av dagvattenanläggningen rekommenderas i detaljprojekteringsskedet. En torr
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damm har exempelvis strypta utlopp eller upphöjda kupolbrunnar för att erhålla längre

uppehållstider för förbättrad reningseffekt.

Figur 15 Exempel på en torr damm i stadsmiljö. Foto: Sweco.

Vid etablering krävs regelbunden bevattning och återkommande kontroller av hur

växtligheten utvecklar sig. Kontrollerna bör fortskrida över ett till två år för att ytterligare

försäkras om att växterna tar sig.

Löpande underhåll innefattar klippning. För att minska risk för läckage av

växtnäringsämnen kan klippt gräs och annat rensas bort från platsen. Sediment kan

behöva tömmas regelbundet inför del av året med fler skyfallshändelser för att minimera

risken att föroreningar spolas ut vid större regnhändelser. Dagvattendammen ska fungera

både vid små och större regnhändelser. Det rekommenderas att inspektion och rensning

av inlopp och bräddavlopp läggs in som en tillsynsåtgärd. Som regel ackumuleras

föroreningar direkt på, eller nära filter-/inloppsytan och det är också här som

underhållsåtgärder ska fokuseras. För att undvika läckage av växtnäringsämnen bör

gödsling inte ske.

RENINGSEFFEKT AV FÖRESLAGEN SYSTEMLÖSNING

I Tabell 9 redovisas avskiljningsbehov, det vill säga vilken reningsgrad som den valda

dagvattenanläggningen behöver uppnå för att inte öka föroreningshalten i utgående

dagvatten i jämförelse med nuvarande markanvändning (se tidigare resultatavsnitt för

föroreningsberäkningar). Tabellen visar även beräknad generell reningsgrad för torr

damm. En torr damm uppfyller behovet av avskiljning för föroreningar.
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Tabell 9. Redovisar vilken reningsgrad som behövs inom fastigheten samt reningsgrader för torr damm. De ämnen som

anges med (-), har inte en förhöjd halt efter ändrad markanvändning och behöver ej renas.

Ämne
Avskiljningsbehov efter
ny markanvändning [%]

Avskiljning från torrdamm
[%]

P - 35

N 7 35

Pb - 65

Cu 7 50

Zn - 65

Cd 3 65

Cr 6 50

Ni 6 50

Hg 7 15

SS - 70

Oljeindex 7 85

PAH16 5 60

BaP 6 60

Antracen 7 50

PBDE 47 - 50

PBDE 99 4 50

TBT - 50

Med föreslagen dagvattenanläggning bedöms utgående föroreningshalter och

föroreningsmängder i dagvattnet minska. De valda reningsanläggningarna beräknas ha

en större reningseffekt än vad som ställs som krav på dagvattenhanteringen på

fastigheten.

PÅVERKAN PÅ MÄLAREN-ULVSUNDASJÖNS VATTENMILJÖ MED
AVSEENDE PÅ MKN

Halt och mängd för alla undersökta föroreningar i dagvatten minskar vid planerad

markanvändning och föreslagen reningsanläggning i jämförelse med nuläget. Detta

inkluderar alla särskilda förorenande ämnen med dålig status (koppar) och ämnen som

omfattas av kemisk status som ej uppnår god status (antracen, bromerad difenyleter, bly

och blyföreningar, kadmium och kadmiumföreningar, kvicksilver och kvicksilverföreningar

och tributyltennföreningar).

Undantaget är PFOS och PCB som ej går att modellera i StormTac. Planen bedöms dock

inte bidra till någon ökad PFOS- eller PCB-belastning på recipienten Mälaren-

Ulvsundasjön. Bedömningen grundar sig främst i att planerad markanvändning inte väntas

ge upphov till mer PFOS- och PCB-föroreningar i dagvatten än nuvarande

markanvändning (bilservice, bensinstation och snabbmatsförsäljning), se Tabell 10.

Avrinningen minskar även vid framtida markanvändning och dagvattnet renas innan det

leds vidare till recipient. En minskad avrinning innebär en minskad tillförsel av föroreningar

i ytavrinning till recipient.

Tabell 10. Exempel på källor till PFAS och PCB i dagvatten. Utdrag ur Svenskt Vattens rapport ”Kunskapssammanställning

Dagvattenkvalitet” (Svenskt Vatten, 2019). Risk för hydraulolja i dagvatten är större vid markanvändning bilservice och

bensinstation än vid framtida planerade markanvändning. PFOS hör till ämnesgruppen PFAS.

Förorening Främsta källorna Andra källor

PFAS
Industriprocesser och tillverkning av

PFAS-produkter, brandskum, hydraulolja

Atmosfärisk deposition,

byggnadsmaterial

PCB
Förbränningsprocesser,

kemikalieindustrier

Äldre fasadbeklädnader,

hydraulolja, smörjmedel



Påverkan på kvalitetsfaktor för recipieten

En otillåten försämring på kvalitetsfaktornivå innebär att försämring inte får ske med en

klass (exempelvis från god till måttlig), även om denna försämring av kvalitetsfaktorn inte

leder till en försämring av klassificeringen av ytvattenförekomsten som helhet (Havs- och

vattenmyndigheten, 2022). Eftersom belastning sett till både föroreningshalter och

föroreningsmängder minskar vid planerad jämfört med nuvarande markanvändning

innebär planen definitionsmässigt inte någon otillåten försämring av Mälaren-

Ulvsundasjöns ekologiska status eller kemiska ytvattenstatus.

Äventyrande av möjligheten att uppnå MKN

Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall, Solna stad, Sundbyberg Avfall & Vatten

och Sundbybergs stad har tillsammans tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Mälaren-

Ulvsundasjön (Stockholms stad m.fl., utan år). Syftet med åtgärdsprogrammet är att

konkretisera vattenarbetet och belysa de huvudsakliga åtgärdsbehoven som finns för att

miljökvalitetsnormerna i Mälaren-Ulvsundasjön ska kunna följas. I rapporten finns

följande att läsa:

”Vid nyexploatering behöver respektive kommuns dagvattenstrategi följas och en hållbar

dagvattenhantering tillämpas. Detta för att utsläppen inte ska öka till följd av ändrad

markanvändning.”

Dagvattenanläggningarna rekommenderas utformas så att 20 mm regn, räknat över hela

fastighetens yta (reducerad area), kan renas och fördröjas innan utsläpp till recipient i

enlighet med krav från Solna stad. Följs dessa krav visar utredningen att både halten och

mängden föroreningar från planområde till recipient minskar jämfört med nuvarande

markanvändning.

Utifrån detta underlag görs bedömningen att planen inte riskerar att äventyra möjligheten

att uppnå miljökvalitetsnormerna för Mälaren-Ulvsundasjön.

Bedömning av påverkan

Om detaljplanen inte genomförs kommer dagvatten från planområdet att fortsatt avledas

till recipienten utan fördröjning och rening. Detaljplanen medverkar till att rening av

dagvatten från ytan skapas. Genomförande av föreslagna åtgärder inom detaljplanen

medverkar till en förbättrad situation för recipienten.  Planen bedöms allts inte innebära

någon otillåten försämring eller något äventyrande av miljökvalitetsnormerna för

vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön.

PRINCIPIELL HÖJDSÄTTNING OCH SEKUNDÄRA
AVRINNINGSVÄGAR

Generella krav

En väl genomtänkt höjdsättning av mark och byggnader är viktigt för att undvika skador

på bebyggelse till följd av översvämningar. För att uppnå detta bör byggnader alltid

placeras högre än angränsande områden (vägar, stigar, grönytor, mm.) vilket medför att

dagvatten vid extrem nederbörd kan avledas ytligt i händelse av att dagvattensystemets

maxkapacitet överskrids. Dessa ytliga vägar för vatten är det som benämns sekundära

avrinningsvägar och kan med fördel placeras i lågstråk i befintlig terräng.

Lågstråk rekommenderas så att vattnet säkert kan avrinna vid stora nederbördstillfällen.

Ingångar till byggnader bör höjdsättas så att vatten inte rinner in i dessa innan det rinner

över de tröskelnivåer som finns på vattnets väg ut ur utredningsområdet. Hänsyn till dessa

aspekter måste tas i den kommande projekteringen.

För att förhindra att vatten rinner mot huskropp rekommenderar Svenskt Vattens

publikation P105 ett avstånd på 3 meter med en lutning på 1:20 (5 %). Marklutningen

rekommenderas därefter till cirka 1–2 % för att inte riskera att dagvatten rinner in mot

byggnaden.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 36 § har en fastighetsägare ett generellt

ansvar att se till att avvattningen av den egna tomten inte medför betydande olägenhet för
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omgivningen. Detta kan tolkas som att en avledning av dagvatten till en annan fastighet

inte är tillåtet om inte särskild överenskommelse skett mellan markägare, samt att ingen

olägenhet skapas.

Skyfallshändelser

Fastigheten Tomteboda 10 har identifierats som del av en lågpunkt inom vilken vatten

riskerar att bli stående vatten vid skyfallshändelser. Inom lågpunkten riskerar vattendjupet

överstiga 1 meter (Figur 8).

Det är av betydande vikt att framkomligheten till stationerna på omkringliggande vägnät är

god. Det är anmärkningsvärt att den skyfallsmodellen som Solna stad tagit fram visar att

vattennivåer på runt en meter kan bli stående på Solnavägen, en led som torde behöva

vara farbar.  Åtgärder för att säkert avleda vatten från denna lågpunkt rekommenderas att

tas fram. En skyfallsstrategi som ser till att skyfallsvatten avleds till platser där

konsekvenserna blir små är oerhört viktig. Generellt rekommenderas att åtgärder görs i ett

samlat grepp för ett helt avrinningsområde och inte enbart inom en fastighet.

Vid extremt höga vattennivåer kommer det vara svårt att ta sig till fastigheten via

Solnavägen. Alternativ väg är då via Fogdevreten, dock inte hela vägen fram med fordon.

Ett skyfall kommer plötsligt, men att vatten förblir stående i lågpunkten är övergående.

Troligen är fastigheten nåbar via Solnavägen inom några timmar igen.

I de planerade byggnaderna inom fastigheten ska nätstationer finnas. Konsekvenserna

vid översvämning kan bli stora. Det är viktigt att känsliga installationer inom byggnaden

säkras och placeras tillräckligt högt för att inte skadas vid höga vattennivån.

För att undvika högt stående vatten inom fastigheten kommer topografin att behöva

förändras för att minimera riskerna vid översvämning.

Med nuvarande höjdsättning rinner även vatten från omkringliggande mark, inklusive

Solnavägen, in till fastigheten. Murar som föreslås med funktion som påkörningsskydd och

skydd för oskyddade trafikanter att råka hamna i den nedsänkta dagvattendammen.

Murarna kommer även ha även effekten att styra ytligt rinnande vatten bort från

byggnaden. Markhöjder inom fastigheten behöver anpassas till befintligheter. Det är inte

möjligt att helt skydda fastigheten mot ytligt tillrinnande vatten.

Genom att höja upp byggnaden till en säker höjd minimeras riskerna att denna

översvämmas. Föreslagen höjd på färdigt golv är +9,8 m. Marken runt om behöver

höjdsättas enligt de generella rekommendationerna beskrivna i avsnittet Generella krav.

Rinnvägar inom Tomteboda 10 ses i Figur 18. Som ses i Bilaga 2-4 kan vattennivån vara

så hög som ungefär +10,1 – +10,2 i värsta scenarier. Känsliga installationer inom

byggnaden rekommenderas att inte placeras under denna nivå.

Åtgärdsförslag - ej försämra för

Byggnaden medför att volymen för den befintliga lågpunkten minskas. Tillgänglig volym

för vatten vid skyfallshändelse minskas och vattenmassorna kommer att bli stående på

annan plats. För att inte försämra för omkringliggande områden ska motsvarande

tillgänglig fördröjningsvolym skapas inom Tomteboda 10. Exakt hur höjdsättning inom

fastigheten blir fastställs i projekteringsstadiet, då ska även tillses att lika stor volym som

höjs inom fastigheten ska kompenseras med inom grönytan. Nedan ges ett räkneexempel

för att förtydliga vilka åtgärder som krävs och hur de kan utföras. Notera att denna

hantering endast bör vara en del i förbättringsåtgärder för hela avrinningsområdet för

lågpunkten.

Räkneexempel fördröjning skyfall

För att visa på att det finns utrymme inom planområdet att kompensera för den volym inom

lågpunkten som försvinner i och med förändrad markanvändning och höjdsättning ges ett

räkneexempel. Exemplet är grovt räknat och vid detaljprojektering ska beräkningar utföras



för att säkerställa att tillräcklig volym skapas i dammen. Att detta uppfylls ska säkerställas

vid bygglovsprövning.

I Figur 16 ses vattendjupet när 67 mm regn läggs på i Scalgo Live med nuvarande

markhöjder och markanvändning, alltså före byggnation av regionnätstation. Det

motsvarar ett regn med återkomsttid 100 år och varaktighet 10 minuter

(klimatkompenserat med 25%). Se avsnittet Skyfallsanalys/Lågpunktskartering för

beskrivning av analysprogrammets begränsningar.

Förändringen av markytan är relativt liten totalt sett, vissa delar höjs upp och vissa delar

sänks.

Delar av byggnader medför att tillgänglig volym byggs bort. Turkos yta i Figur 17 motsvarar

cirka 600 m². Vattendjupet inom den gula ytan i Figur 16 vid skyfall med återkomsttid

100 år uppgår till cirka 1 meter i genomsnitt. Det vill säga att ungefär 600 m3 behöver

skapas inom fastigheten för att inte förändra förutsättningar för skyfallslågpunkten. Inom

blå yta behöver motsvarande volym skapas (600 m³) för att inte försämra förutsättningarna

för omkringliggande område vid skyfallshändelser.

Figur 16 Vattendjup i lokala lågpunkter vid kraftig nederbörd (67,5 mm, motsvarande ett 100-års regn med 60 minuters

varaktighet och klimatfaktor 25 %), nuvarande markanvändning och markhöjder. Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst

och GIS User Community.

Vattendjup [m) 
CJ 0,1 - 0,2 
CJ0,2-0,5 
- 0,5- 0,8 
• o.s-1 . ,, 
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Figur 17 Grovt räkneexempel vilka volymer som behöver skapas inom avsatt yta för dagvattenhantering för att kompensera

för tillgänglig volym inom befintlig skyfallslågpunkt som försvinner vid förändrad markanvändning. Illustration Sydväst.

Kontroll av räkneexempel utfördes under april 2022 genom att använda inmätt befintlig

markyta och bygga upp en volym för de ytor inom vilken bebyggelse är tillåten enligt

plankartan till +9,8 m erhålls en volym. +9,8 m är den nivå som vattenytan teoretiskt står

på vid en regnhändelse motsvarande 100-års händelse.

Den del som Vattenfall avser att bygga i ett första läge motsvarar 320 m³. Inom denna del

av tänkt byggnad är marken idag delvis högre än +9,8 m. För tänkt tillbyggnad byggs

255 m³ bort. Totalt byggs en volym på 575 m³ bort.

Det vill säga att ansatt planbestämmelse att yta ska finnas tillgänglig för att fördröja 600 m3

är rimligt.

Ytor inom detaljplanen finns för att skapa ny lågpunkt. Det är inte rimligt och ger marginell

effekt om större volym fördröjs inom planområdet. För att förbättra för hela lågpunkten vid

rondellen Solnavägen-Solna kyrkväg behöver avledning ske från lågpunkten, antingen till

en plats där vatten kan bli stående utan att skada sker på tex byggnader eller infrastruktur

eller direkt till recipient.

Sekundära avrinningsvägar

Genom fastigheten rinner idag ytligt vatten från ett avrinningsområde från sydöst mot

nordväst (område markerat med grönt i Figur 12). Ett grovt förslag på höjdsättning är

framtagen inom projektet men rekommenderas att detaljstuderas i projekteringsstadiet för

att säkerställa att bland annat tillgänglighet till byggnader, sekundära rinnvägar och

erforderliga fördörjningsvolymer skapas. Genom marklutning och styrning av ytligt

avrinnande vatten inom fastigheten rekommenderas att följa förslaget i Figur 18. Även om

murar byggs längs med fastighetsgräns för att styra ytligt rinnande vatten bort från

bygganande kommer trots allt ytan inom Tomteboda 10 vara sammankopplad med den

stora skyfallslågpunkt som visas med blått i Figur 8. I nordvästra hörnet på fastigheten

kommer marknivåerna behöva harmonisera med Solnavägen, vilket medför att här

kommer vatten både rinna in och ut från planområdet.

/ 
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Plan 

Räkneexempel vid ett skyfall motsvarande ett regn med 
återkomsttid på 100 år 

Total höJd som byggs bort: ca 1 meter 
Total yta som byggs bort: ca 600 m2 

Total volym som behöver skapas inom området: 600 m3 

Inom turkos yta byggs volym bort 
Inom blå behöver volym skapas för kompensation 

Sektion 



Figur 18 Figuren visar rekommenderade sekundära avrinningsvägar vid skyfall, dvs. lågstråk och lutningar i terrängen där

stora volymer vatten kan avrinna.

Sweco rekommenderar att ett större grepp tas för hantering av skyfall i ett större perspektiv

för hela avrinningsområdet (Figur 7). Exempelvis kan räddningsfordon inte ta sig fram om

vattendjupet är mer än cirka 20–30 cm. I närområdet finns samhällsviktiga aktörers

verksamheter vilka är i behov av framkomliga vägar och säker eldistribution. Det största

tillflödet av ytligt avrinnande vatten till planområdet sker med stor sannolikhet från

Solnavägen.
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SLUTSATSER
Inom detaljplanen finns tillräckliga ytor för att hantera både fördröjning och rening av

normala dagvattenflöden. Planen bedöms ej innebära någon otillåten försämring eller

något äventyrande av miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Mälaren-

Ulvsundasjön. Tvärtom bedöms planen påverka vattenförekomsten positivt eftersom både

föroreningshalter och föroreningsmängder minskar vid planerad markanvändning i

jämförelse med nuläget. Detaljplanen föreslår dagvattenåtgärder som inte planeras att

utföras om inte detaljplanen hade tagits fram, det vill säga att förutsättningen för

recipienten förbättras i och med genomförandet av detaljplanen.

Volymen i den befintliga lågpunkten inom vilken upp till en meter vatten kan bli stående

vid skyfall kommer minska i och med byggnation inom fastigheten.

Nätstationen kommer att vara en viktigt kugge i att säkra funktionen för samhällsviktiga

aktörer inom närområdet och säkerställande att denna inte skadas vid extrema

regnhändelser bör prioriteras högt. Motsvarande volym inom lågpunkten som byggs bort

behöver skapas för att inte försämra förutsättningarna för infrastruktur och bebyggelse i

närområdet vid en skyfallshändelse. Inom detaljplaneområdet finns möjlighet att

kompensera genom sänkning av del av ytan. Åtgärden säkerställs vid bygglovsprövning.

Med god höjdsättning av byggnation och mark inom planen kan vatten styras bort från

byggnaden för att minimera skador vid skyfall.

För att få mer detaljerad information vilka åtgärder som är mest fördelaktigt ur ett

samhällsperspektiv, utöver föreslagna åtgärder inom fastigheten, rekommenderas att

framtagen skyfallsmodells används för att ta fram en skyfallsstrategi för

avrinningsområdet. Att infrastruktur, så som vägnät och eldistribution, fungerar är viktigt.
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Komplettering Riskanalys för transformatorstation Tomteboda 10, Solna

Inledning

På fastigheten Tomteboda 10 i Solna planeras för en ny transformatorstation. I och med

nybyggnationen har Sweco bland annat fått uppdraget att utreda eventuella olycksrisker som

kan förknippas med planen och dess omgivningspåverkan.

Detta dokument har efter yttrande från Storstockholms brandförsvar (daterat 22 nov 2021)

kompletterats, i huvudsak med förtydliganden och tydligare hänvisningar.

Den föreslagna detaljplanen möljiggör att det byggs en transformatorstation inom fastigheten.

Exakt detaljprojektering av tekniska lösningar styrs inte av planen, men Vattenfall har under

flera års tid arbetat parallellt med utformning och projektering av tekniska lösningar. Med hjälp

av underlag från Vattenfall och förutsättningarna i området är målet med detta PM att visa att

det går att bygga en transformatorstation på tomten på ett sätt som inte innebär oacceptabel

risk för omgivningen.

På angränsande fastigheter ligger en befintlig bensinstation och en snabbmatsrestaurang med

uteservering. I området sydöst om den planerade transformatorstationen har under 2020 en ny

detaljplan vunnit laga kraft, som tillåter bostäder i flera plan och även förskola på intilliggande

fastighet.

Riskbedömningen för transformatorstationen baseras på följande underlag:

1. Gestaltningsprogram, Tomteboda 10, Regionnätstation Solnavägen, 2021-10-05.

(https://www.solna.se/solna-vaxer/stadsplanering/pagaende-detaljplaner/ny-

regionnatstation-i-haga).

2. Plankarta. Antagandehandling april 2022, framtagen av Solna stad.

3. Uppgift från Clas Egnér på Vattenfall om oljemängd 20 april 2016.

4. Placering byggnadslayout och principer för brandskydd, erhållet via mejl från Marcus

Attsäter på Vattenfall den 7 februari 2018. Uppdaterat efter muntlig kommunikation med

Robert Käck under 2021 och 2022.

Bilaga 7. Riskutredning
• 
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5. Fördjupad utredning (olycksrisker förknippade med regionnätstation) daterad 2020-02-

06, framtagen av Brandskyddslaget inom arbetet med intilliggande detaljplan för del av

kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen (https://www.solna.se/solna-

vaxer/stadsplanering/pagaende-detaljplaner/bostader-forskola-och-foretagslokaler-vid-

solnavagen).

Explosion och brand i transformatorstation

I en transformator finns både passiva och aktiva skyddsystem som verkar för att minska risken

för allvarligare fel. Det finns dock sällsynta fall där dessa skyddssystem inte lyckats hindra

allvarliga fel i transformatorer vilket gett upphov till explosioner och bränder.

Ett möjligt scenario är att det uppstår fel i transformatorn som leder till att en ljusbåge uppstår.

Ljusbågen kan då hetta upp transformatoroljan, med gasbildning och tryckuppbyggnad som

följd vilket kan leda till att transformatorns inneslutning brister.

Efter denna inledande mindre explosion kan gaser och oljedimma från transformatorn spridas

och i ett värsta scenario antändas, varpå en gasmolnsbrand eller gasmolnsexplosion kan ske.

Om detta sker i ett mindre inneslutet rum kan tryckuppbyggnaden bli relativt hög (Iseklint 2012).

Därefter finns en risk att den olja som finns kvar i transformatorn och som läckt ut i

tranformatorrummet antänds, vilket då leder till en efterföljande brand.

Enligt uppgift ska den aktuella stationen innehålla totalt närmare 20 ton olja, vilket motsvarar

uppskattningsvis 25 000 liter olja (kan variera mellan produkter, beroende på densiteten). Oljan

ska vara uppdelad på två transformatorer som är separerade från varandra i två bås, se Figur 1.

I detaljplanen ingår även en mindre lokalnätstation. Där står i nuläget en lokalnätstation med

oljetransformator, men denna kommer enligt Vattenfall att bytas ut mot torrisolerade

transformatorer, vilket innebär att det inte finns risk för brand och explosion.
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Figur 1. Planerad skiss över transformatorbåsens placering inom transformatorstationsbyggnaden. Från
gestaltningsprogram för Tomteboda 10, daterad 2021-10-05.

Krav på transformatorbyggnaden

Eftersom transformatorerrna i detta fallet ligger i en byggnad finns möjlighet att anpassa

byggnaden för att minska risken för omgivningen. Vattenfall planerar att projektera de två

transformatorbåsen så att det ska kunna inträffa en explosion och efterföljande brand i den ena

transformatorn utan att den andra transformatorns funktion påverkas.

Vattenfall planerar i nuläget för att dimensionera betongstommen i transformatorbåsen att tåla

ett övertryck på 5 kPa. Beräkningar som Vattenfall tagit fram resulterar i ett övertryck på som

högst 3,6 kPa vid en transformatorexplosion orsakad av ljusbåge. Även tryckavlastningsluckor

planeras som ytterligare åtgärd för att förhindra att tryckökningen i byggnaden kan bli så hög att

byggnaden rämnar. Tryckavlastningsluckorna är av en självstängade typ så att

släckningssystem ska kunna fungera optimalt. Tryckavlastningsluckorna går att placera på

relativt hög höjd så att det inte finns någon risk att personer kan träffas av en lucka som öppnas.

Utöver sina egna framtagna krav följer Vattenfall standarden EN 61936-1 som ställer följande

minimikrav på driftrum för transformatorer:

· < 1 000 liter olja; brandklass EI 60

Transformatorbås
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· > 1 000 liter olja, brandklass EI 90 alternativt EI 60 tillsammans med automatisk

sprinkler

· alternativt att isolervätskor med mindre brandfarliga egenskaper väljs.

Brandklass EI innebär att väggen kommer vara intakt (E - integritet) och inte bli så varm på

andra sidan (I - isolering) att en brand inte kan spridas genom väggen på minst tiden som anges

(60 alterntativt 90 minuter). För bärande delar tillkommer krav på bärigheten (R – bärighet) ska

upprätthållas under minst 60 minuter vid brand.

Enligt underlag från Vattenfall kommer transformatorbåsens väggar och tak kommer vara

brandklassade enligt RE 120, det vill säga att väggarna ska kunna upprätthålla sin bärande

förmåga och vara täta i minst 120 minuter vid brand. Krav på isolering (I) bedöms inte vara

nödvändigt eftersom byggnaden inte står i direkt anslutning till andra byggnader. Väggar kan

därmed bli varma på utsidan, men detta utgör ingen risk för brandspridning.

Vattenfall kommer att utforma släcksystem i senare skeden, men har i nuläget projekterat för att

ventilationen till transformatorbåsen ska kunna stängas automatiskt vid incident för att på så vis

minska syretillförseln vid risk för brand.

I arbetet med intilliggande detaljplan för del av kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen (Solna stad

2020) har värmestrålningsberäkningar genomförts för det mycket osannolika scenariot att oljan i

transformatorstationen brinner och att det har blivit ett större hål i fasaden. Beräkningarna är

genomförda av Brandskyddslaget (2020) och kritiska strålningsnivåer endast når 10 meter från

transformatorstationens fasad. Avstånden till den planerade bebyggelsen inom kv Tomteboda m

fl. vid Solnavägen planeras på 10,7 meter. I planbeskrivningen (Slona stad 2020) dras

slutsatsen att ”ur risksynpunkt så kommer aktuell detaljplan med nuvarande utformning inte

riskera att begränsa förslag till detaljplan för del av Tomteboda, ny regionnätstation.” Det

scenario som beskrivs i riskanalysen är inte realistiskt utifrån den anläggning som nu planeras

av Vattenfall, men visar att oavsett utformning på transformatorstationen så är riskerna för

intilliggande bebyggelse låg.

Sannolikheten att omgivningen påverkas vid en brand eller explosion inne i

transformatorstationen bedöms därmed vara så låg att lokaliseringen av transformatorstationen

inte utgör någon oacceptabel risk för omgivningen.

Diskussion kring skyddsavstånd till bebyggelse

För transformatorerna som är placerade utomhus anger standarden EN 61936-1 att ett avstånd

på 20 meter ska upprätthållas mellan transformatorer och brännbar byggnadsfasad. Det finns

dock inga riktlinjer i standarden EN 61936-1 för säkerhetsavstånd till inbyggda transformatorer,

endast för transformatorer utomhus. Detta tolkas som att inbyggda transformatorer inte utgör

någon betydande risk för omgivningen så länge brandskyddskraven enligt ovan uppnås. Om

skyddsavstånd ändå kan upprätthållas innebär det dock ytterligare säkerhetsmarginal.
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Enligt det tillgängliga underlaget är avståndet till den befintliga snabbmatsrestaurangen i

sydväst och det befintliga bostadshuset i öst ca 20 meter, se Figur 2. Den nya detaljplanen

sydöst om transformatorstationen medger ny bebyggelse på ca 10 meters avstånd, där förskola

ingår i möjlig bebyggelse.

Figur 2. Utdrag från plankarta, antagandehandling april 2022 framtagen av Solna stad. Några relavanta
avstådn till intilliggande nuvarande bebyggelse inritade med röda avståndsmarkeringar.

SWECO~ 

8 

'~.98 
' 

0 TEB 
2 

,..... 



6 (10)

PM OLYCKSRISK - KOMPLETTERING

2021-09-06

m
e

m
o
0

2
.d

o
c
x
 2

0
1

2
-0

3
-2

8

SEMRLI \\sestofs010\projekt\25421\15007870_projektledning_solnavägen\000\6_arbetsmaterial\pm olycksrisk_rev\pm trafo solna olycksrisk komplettering,
2022-04-21.docx

Med det brandskydd som planeras vid anläggningen bedöms det inte vara nödvändigt att

upprätthålla 20 meters avstånd från transformatorstationen och närliggande bebyggelse.

Boverkets byggregler kap 5 – Brandskydd ställer vissa krav på brandskyddet i en byggnad i

som kan innehålla förskola avseende bland annat utrymningsvägar och val av byggmaterial.

Byggnaden med förskola bedöms alltså inte vara extra känslig för brand. Några ytterligare

fysiska barriärer utöver dessa bedöms inte vara nödvändiga i förhållande till den låga risk

avseende brand och explosion som transformatorstationen utgör.

Själva verksamheten som förskoleverksamhet innebär kan dock betecknas som extra känslig,

främst då barn vistas utomhus. På grund av detta bedöms det här att det är motiverat att

omgivningen görs uppmärksam på en eventuell brand i transformatorstationen, även om

risknivån är låg. Därför rekommenderas att en ljud- och ljussignal utvändigt på byggnaden

kopplas till brandlarmet. På så vis uppmärksammas förskolepersonal som befinner sig utomhus

och de kan flytta barn i till förskolebyggnaden så att barn inte riskerar att komma i vägen för

antingen personalens utrymning från transformatorstationen eller en eventuell insats från

räddningstjänsten.

Närhet till bensinstationen

För elektriska starkströmsanläggningar har Elsäkerhetsverket utfärdat vägledande mått mellan

friledning och riskområde med brandfarlig vara, eftersom det i vissa fall kan finnas risk för

antändning på grund av elektrostatisk laddning. Riktlinjer för markförlagda ledningar eller

inomhusanläggningar finns ej eftersom de inte utgör någon relevant risk. Eftersom det inte

kommer att dras några luftledningar till transformatorstationen behövs inga skyddsavstånd ur

detta perspektiv.

En eventuell brand i transformatorstationen bedöms inte utgöra någon betydande risk för

spridning till bensinstationen på grund av de höga brandskyddskrav som ställs på

transformatorstationen.

En eventuell brand på bensinstationen bedöms inte heller utgöra någon betydande risk för

transformatorstationen. Det går att planera brandskydd transformatorbyggnaden som ger ett

mycket gott skydd både för transformatorernas funktion och anläggningens servicepersonal.

Enligt den handbok som finns utgiven av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

är det viktigt att riskkällor inom en bensinstation, t.ex. mätarskåp, avluftningsrör, cistern ovan

mark, cisternanslutningar, lossningsplats för tankfordon etc. placeras på betryggande avstånd

från byggnader och andra verksamheter.

Den anläggningsdel där längst skyddsavstånd anges är påfyllningsanslutning till cistern. Det

längsta avståndet som behöver upprätthållas till påfyllningsanslutning till cistern är 25 meter och

gäller platser där människor vanligen vistas (t.ex. bostad, kontor, gatukök, butik, servering,

busshållplats), verksamheter och objekt med stor brandbelastning, verkstad eller annan lokal

där gnistbildande verksamhet eller öppen eld förekommer. Av situationsplan som tagits fram av

Preem i samband med tillståndsansökan 2018, framgår att centralpåfyllning med avluftning

ligger i nordvästra delen av bensinstationens fastighet. Minst 28 meter kommer kunna

upprätthållas mellan påfyllningsanslutning och byggnader och parkeringsplatser inom
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Tomteboda 10, se Figur 3. Placeringen av påfyllningsanslutningen föranleder därmed inte några

krav på skyddsavstånd för bebyggelsen inom Tomteboda 10.

Mätarskåpen (drivmedelspump med utrustning för fyllning av drivmedel i form av vätska) ligger

under tak relativt nära Tomteboda 10. Till mätarskåp ska ett avstånd på 18 meter upprätthållas

till platser där människor vanligen vistas (t.ex. bostad, kontor, gatukök, butik, servering,

busshållplats), verksamheter och objekt med stor brandbelastning, verkstad eller annan lokal

där gnistbildande verksamhet eller öppen eld förekommer. Inom transformatorbyggnaderna

kommer människor inte vanligen att vistas, personal kommer bara vara på plats vid

servicearbeten och kontroller. Brandskyddet som projekteras inom transformatorbyggnaden är

tillräckligt omfattande så att de båda transformatorerna inte ska kunna påverka varandra vid en

brand, för att förhindra att båda transformatorerna slås ut och därmed orsaka mycket

omfattande elavbrott. Dessa två faktorer leder till bedömningen att transformatorbyggnaden

snarare utgör vad som kallas ”andra byggnader” och det bedöms inte vara nödvändigt att

upprätthålla 18 meter till mätarskåp. För andra byggnader och parkeringsplatser anges ett

skyddsavstånd på 3 meter. Det motsvarar ungefär avståndet från taket över spillzonen där

mätarskåpen står och tomtgräns. Det går alltså att upprätthålla de generella rekommenderade

skyddsavstånden från bensinstationens olika anläggningsdelarna och den planerade

markanvändningen inom Tomteboda 10, utan att behöva reglera detta i detaljplanen.

Enligt nuvarande förslag på utformning avskiljs fastigheterna med en 40 cm hög mur. En sådan

mur kan hindra brandfarlig vara från att rinna från bensinstationen mot tomten där

transformatorstationen planeras. Detta är gynnsamt ur ett riskperspektiv, men bedöms inte vara

nödvändigt för att uppnå en acceptabel risknivå och behöver därför inte regleras i detaljplanen i

detta avseende.

Närheten till bensinstationen (Preem) bedöms baserat på ovanstående inte utgöra något hinder

för detaljplanen ur ett riskperspektiv. Omvänt så bedöms inte heller den föreslagna detaljplanen

för transformatorstation inom Tomteboda 10 utgöra något hinder för bensinstationens

verksamhet. De olika skyddsavstånd som rekommenderas kan upprätthållas.
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Figur 3. Utdrag från plankarta, antagandehandling april 2022 framtagen av Solna stad. Avstånd inritade
med röda pilar, dels från bensinstationens påfyllningsanslutning med avluftning till fastgihetsgräns och det
område som är markerat som bebyggelsefritt inom Tomteboda 10, dels avståndet mellan taket över
mätarskåpen (pumpar) och tomtgräns.

Parkeringsplatser inom fastigheten

Inom detaljplanen för transformatorstationen planeras även för parkeringsytor (markerat som

gräsarmering i Figur 2. Eftersom parkeringsplatser är ytor där människor normalt inte uppehåller

sig brukar det i risksammanhang vara acceptabelt relativt nära olika riskkällor. Själva

transformatorstationen bedöms inte utgöra någon betydande risk avseende parkering inom

fastigheten. Vid en eventuell brand i transformatorstationen kan personer på parkeringsytor

snabbt flytta sig bort från området.

De rekommenderade skyddsavstånden mellan parkeringsplatser och bensinstationens olika

anläggningsdelar kan upprätthållas utan särskilda planbestämmelser.
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Utsläpp av olja

Transformatorbyggnaden kommer att utformas så att olja från transformatorerna inte kan rinna

ut på ett okontrollerat sätt, både ur ett brand- och miljöriskperspektiv. Det finns olika sätt att lösa

detta på rent tekniskt och vissa av dessa lösningar kan också minska brandrisken (CIGRE

2012). Det bedöms inte vara nödvändigt att fastställa val av metod i detaljplaneskedet, detta

kommer kunna lösas vid detaljprojektering av anläggningen.

Slutsats

Vad gäller olycksrisk (brand, explosion och utsläpp av olja till miljön) bedöms risknivån för

omgivande bebyggelse vara acceptabel med de riskreducerande åtgärder som Vattenfall angett

avseende byggnadens tålighet mot tryckuppbyggnad, tryckavlastningssystem och brandteknisk

klass på byggnaden.

Utvändigt placerad ljud- och ljussignal som är kopplad till branddetektor i

transformatorbyggnaden bör installeras så att omgivningen kan bli varse en eventuell brand i

byggnaden.

Kommunen rekommenderas att tillse att personalen på förskolan informeras om hur de ska

agera när ett larm går vid transformatorstationen, exempelvis att barn flyttas inomhus. Detta är

dock inte något som hanteras inom planbestämmelser, och det är inte heller något krav för att

kunna genomföra den aktuella detaljplanen.

För att undvika miljöskada behöver transformatorbyggnaden konstrueras så att oljan och

eventuellt släckvatten inte kan spridas på ett okontrollerat sätt. Detta finns flera olika tekniska

möjligheter för detta som kan detaljprojekteras i senare skede.
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
KS/2022:81 

Detaljplan för Tomteboda 10 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Tomteboda 10 inom 
stadsdelen Haga i enlighet med byggnadsnämndens förslag. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 4 maj 2022 beslutat att överlämna detaljplan för 
Tomteboda 10 till kommunfullmäktige för antagande. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en regionnätstation. Detaljplanen möjliggör 
även uppförandet av en mindre lokal transformatorstation samt en dagvattenanläggning för 
hantering av dagvatten och skyfall med inslag av träd och vegetation.  
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Stadsledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet. Förvaltningen rekommenderar 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta rubricerad detaljplan i enlighet med 
byggnadsnämndens förslag. 

Ann-Christine Källeskog  
Plan- och exploateringschef  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

I SOLNASTAD 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-05-04  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Byggnadsnämnden  
 

§ 47 
Detaljplan för del av kv. Tomteboda, regionnätstation 
(BND/2015:614) 
 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen samt granskningsutlåtandet och överlämnar 
planen till kommunfullmäktige för antagande.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.   
 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en regionnätstation. Detaljplanen 
möjliggör även uppförandet av en mindre lokal transformatorstation samt en 
dagvattenanläggning för hantering av dagvatten och skyfall med inslag av träd och 
vegetation.  
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
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Beslut om godkännande 
Detaljplan för Tomteboda 10 
 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen samt granskningsutlåtandet och överlämnar planen till 
kommunfullmäktige för antagande.  
 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en regionnätstation. Detaljplanen möjliggör 
även uppförandet av en mindre lokal transformatorstation samt en dagvattenanläggning för 
hantering av dagvatten och skyfall med inslag av träd och vegetation.  
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav den 15 juni 2015 (§ 123) byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
planarbete för fastigheten Tomteboda 10 för uppförande av en ny regionnätstation. Planarbetet 
betraktas som påbörjat vid tidpunkten för kommunstyrelsens beslut om planuppdrag. 
Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
planarbetet den 19 augusti 2015 (§ 94). 
 
Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 3 maj 2017 (§ 49), att planförslaget skulle 
ligga till grund för samråd. Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och andra berörda 
har under samrådstiden 22 maj 2017 – 30 juni 2017 beretts tillfälle att lämna synpunkter på 
förslaget. Handlingarna har visats på Solna stadsbibliotek i Solna Centrum och i Solna stadshus. 
Samrådsmöte hölls den 13 juni 2017 i Solna stadsbibliotek. Yttranden från samrådet har 
sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, Solna stad 2021-10-07. 
 
Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 18 oktober 2021 (§ 105), att planförslaget 
skulle ligga till grund för granskning. Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och 
andra berörda har under granskningstiden 3 november 2021 – 10 december 2021 beretts tillfälle 
att lämna synpunkter på förslaget. Handlingarna har visats på Solna stadsbibliotek i Solna 
Centrum och i Solna stadshus. Yttranden från granskningen har sammanställts och bemötts i ett 
granskningsutlåtande, Solna stad 2022-04-25.  
 

Planförslaget 
Inom planområdets sydvästra del planeras en större ny byggnad för en regionnätstation som 
bland annat innehåller två transformatorer. Byggnaden är uppdelad i två volymer och är anpassad 
efter de tekniska anläggningar som behöver inrymmas. Inom planområdet möjliggörs även för en 
mindre byggnad för en lokal transformatorstation som ersätter en befintlig transformatorstation 
som finns inom fastigheten idag. Den lokala transformatorstationen möjliggör även att 
laddplatser för elbilar kan tillskapas. Byggnadernas fasad gestaltas med rött tegel vilket är 
samstämmigt med omgivande bebyggelse i området.  
 
Närmast Solnavägen planeras en yta för dagvattenhantering med vegetation och trädplantering. 
Grönytan tillskapar värden till omgivningen samtidigt som den rymmer ekosystemtjänster och 
fördröjer både dagvatten och skyfall inom tomten. Grönytan gestaltas främst som ängsmark med 
trädplantering. Träd ger många ekosystemtjänster så som att fördröja dagvatten, ge skugga och 
sänka temperaturen lokalt, skydda mot vind och reducera både buller och partikelhalter i luften. 
Träd är också boplatser, mat och skydd för en mängd olika arter av smådjur, fåglar, insekter, 
mossor och lavar. Med hjälp av en variation av arter är det möjligt att arbeta med biologisk 
mångfald och variation över året. Mot söder planteras en trädrad för att bryta ner skalan samt 
skapa en grön ridå mot McDonalds.  
 
Inom fastigheten finns 19 befintliga träd som inte bedöms kunna bevaras. Som kompensation för 
befintliga träd som avverkas föreslås nyplantering av cirka 44 träd enligt en föreslagen 
balanseringsmodell (se översiktlig naturvärdesbeskrivning, Sydväst arkitektur och 
landskap/Trädmästarna).  
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Situationsplan. (Sweco/Sydväst arkitektur och landskap) 
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Perspektiv över fastigheten. (Sweco/Sydväst arkitektur och landskap) 
 

 
Vy från Solnavägen. (Sweco/Sydväst arkitektur och landskap) 
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Inkomna yttranden och förvaltningens kommentarer i korthet 
Länsstyrelsen anser att kommunen tydligt behöver visa att de åtgärder som föreslås är tillräckliga 
och genomförbara för att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Länsstyrelsen anser även 
att kommunen behöver visa att den föreslagna skyfallsytan är tillräcklig för att ta hand om 
vattnet, samt föreslår att kommunen undersöker högre skyddsnivåer än 100-årsregn.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har förtydligats avseende miljökvalitetsnormer samt 
översvämningsrisk. Genomförande av föreslagna åtgärder inom detaljplanen medverkar till en förbättrad situation 
för recipienten. Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har kompletterats med en analys av en högre 
skyddsnivå än ett 100-årsregn för regionnätstationen. Vattendjupet i lågpunkten inom planområdet bedöms inte 
påverkas avsevärt av ännu större regnhändelser på grund av lågpunktens storlek och utbredning vilket medför att 
och vattnet fyller andra platser innan det når planområdet. Dagvattenutredningen har även kompletterats med 
beräkningar som visar att föreslagen skyfallsyta är tillräcklig för att ta hand om vattnet. Plankartan har 
kompletterats med planbestämmelser för att säkerställa högre säkerhetsnivåer och marginal.  
 
Storstockholms brandförsvar anser att riskbedömningen behöver utvecklas gällande avstånd mellan 
planerat bostadsområde och transformatorstationen. SSBF ställer sig också frågande till om 
avståndet/skyddet mot bensinstationen är tillräckligt avseende risker från transformatorstationen.   
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Riskanalysen har kompletterats med utförligare resonemang och referenser. Riskanalysen har även kompletterats 
med en utförligare beskrivning av avstånd till drivmedelstationen samt även avståndet mellan parkeringsplatser och 
påfyllningsanslutningen till cistern. De olika skyddsavstånd som rekommenderas kan upprätthållas och 
lokaliseringen av transformatorstationen bedöms inte utgöra hinder för fortsatt tillstånd för drivmedelsstationen. 
 
Statens geotekniska institut anser att stabiliteten för planområdet bedöms vara tillfredställande under 
förutsättning att planerade stödmurar i planområdets södra del kommer grundläggas direkt på 
berg. Schaktslänter rekommenderas att utformas så att de är stabila med eventuellt stöd av 
bergförstärkning. SGI anser att eventuella kvarstående slänter utanför huskroppar behöver kunna 
hållas långsiktigt stabila, så att de går att besiktiga och vid behov underhålla. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer inte att ansluta mot någon bergsslänt utan kommer att 
konstrueras fristående inom fastigheten och byggas in mot den planerade stödmuren i sydöst. Mot sydväst ansluter 
byggnaden mot befintlig slänt och marknivå. Inga andra stödmurar planeras inom planområdet.  
 
Norrenergi meddelar att de har befintliga fjärrkyla och fjärrvärmeledningar i Solnavägen utanför det 
berörda kvarteret och förutsätter att de beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Ledningarna har beaktats och påverkas inte av detaljplanen. Ledningarna ligger som närmast cirka 7 meter från 
fastighetsgräns/plangräns.  
 
Solna Vatten har befintliga ledningar för VA i konflikt med planerad bebyggelse som behöver 
flyttas till nytt läge. Ett avtal mellan exploatören och Solna Vatten AB gällande ledningsflytt 
måste tecknas innan planen kan antas. Avtal krävs också med fastighetsägaren av Tomteboda 7 
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gällande föreslagen ledningsomläggning. Då planområdet har utvidgats påverkas även Solna 
vattens befintliga vattenledning i utkanten av fastigheten mot Solnavägen, den behöver ett u-
område 3 meter från centrumlinjen på ledningen. Murar är inte lämpliga över befintlig 
vattenledning, och kan komma att innebära krav på flytt av ledning. Träd, skyfallsyta och annat 
som kan komma att placeras ovanför ledning måste placeras så att det inte riskerar att orsaka 
skada eller försvårar åtkomsten till ledningar.   
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Avtal med fastighetsägaren av Tomteboda 7 ska finnas innan detaljplanen godkänns. Ett u-område mot 
Solnavägen har lagts in på plankartan. Träd kommer inte att planteras inom u-områden och skyfallsytan ska 
utformas så att den inte påverkar vattenledningen. Murar som korsar u-områden ska vara demonterbara vid 
behov av ledningsåtkomst, denna lösning har stämts av med Solna vatten och fastighetsägaren inför godkännande.  
 
Rådet för funktionshinderfrågor anser att transformatorstationen behöver byggas in för att inte 
bullernormerna ska överskridas. Detta är viktigt ur allmän synpunkt och har också särskild 
betydelse för personer med sådan hörselfunktionsnedsättning som skapar särskild känslighet för 
buller. Rådet för funktionshinder vill också se att man i det fortsatta arbetet med utformningen av 
regionnätstationen arbetar med tillgänglighet.   
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Ett avsnitt om tillgänglighet har lagts till i planbeskrivningen. Tillgänglighet i byggnader hanteras i bygglovskedet. 
Förutsättningar för att skapa en bra miljö avseende buller säkerställs genom en bestämmelse på plankartan. 
Vidare säkerställs åtgärderna i ett miljöprogram som kopplas till ett exploateringsavtal mellan Staden och 
exploatören.  
 
Preem AB (publ) anser att verksamheten måste kunna fortsätta bedrivas på samma sätt som 
tidigare, och att detaljplanen inte ska påverka rådigheten av fastigheten, samt att hänsyn tas till 
skyddsavstånd.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
De olika skyddsavstånd som rekommenderas kan upprätthållas och detaljplanen bedöms därmed inte utgöra något 
hinder för fortsatt tillstånd för bensinstationens verksamhet.  Några risker som i byggskedet skulle kunna utgöra 
hinder för Preems verksamhet har inte identifierats. Placering av eventuella byggbodar inom fastigheten kan ske på 
tillräckliga avstånd från bensinstationens anläggningsdelar. 
 
Fastighetsägaren till Kappelanen 7 anser sammanfattningsvis att det i vissa delar saknas korrekt analys 
eller har dragits felaktiga slutsatser. Synpunkterna rör omhändertagande av dagvatten, ventilation 
med hänsyn till buller, fasadmaterial, avsaknad av byggnader i sektioner, samt nockhöjd. Detta 
medför att Detaljplanen för Tomteboda 10 ger en felaktig vägledning i vissa delar, och därför bör 
revideras och gå ut på granskning ånyo innan planen kan tänkas antas av Solna stad. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Lågpunkten inom planområdet är en del av en betydligt större lågpunkt längs Solnavägen. En övergripande 
strategi inom staden för hela området behöver och planeras att tas fram för att hantera skyfallssituationen i det 
större perspektivet. En planbestämmelse om att fläktar för utluft inte får placeras på fasad mot Solnavägen eller 
på fasad mot Tomteboda 2 har införts på plankartan. Detaljer om teglets exakta utformning och kulörer på 
övriga delar av fasaden hanteras och bedöms i bygglovsprövningen. Sektionen i gestaltningsprogrammet har 
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kompletterats. En sänkning av rumshöjderna bedöms inte vara möjlig med hänsyn till den tekniska utrustning 
som behöver inrymmas.  
 
Brf Tomteboda 1 vill att Staden säkerställer att de boende inte drabbas negativt av 
regionnätstationen, med avseende på buller och risk för vagabonderande strömmar.  
 
9 privatpersoner har inkommit med yttranden. Yttranden gäller främst en oro för att planförslaget 
kommer innebära en försämring för boendesituationen i området avseende buller, 
elektromagnetiska fält samt vagabonderande strömmar.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Bullerutredningen utgår från ett värsta tänkbart scenario avseende ljudeffekt, och har även kompletterats med en 
dubblering av storlek på öppningar för att utreda ett sådant scenario. Utredningen visar att bullerkraven 
fortfarande kommer uppfyllas vid befintlig bebyggelse. Gestaltningsprogrammet visar endast exempel på tänkbar 
utformning, slutgiltig utformning hanteras i bygglovsprövning. För att säkerställa god ljudnivå finns en 
bestämmelse på plankartan om att buller från transformatorstationen inte får överstiga 35 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå på större avstånd än 10 meter från fastighetsgräns. Efter granskning har även en bestämmelse om att 
fläktar för utluft inte får placeras på fasad mot Solnavägen eller på fasad mot Tomteboda 2 införts. I 
miljöprogrammet framgår vilka bullerdämpande åtgärder som ska utföras. Beräkningar avseende magnetfält visar 
att magnetsfältsexponeringen på befintliga bostäder bedöms vara lägre än vad som kan anses normalt i 
boendemiljöer enligt Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer. Vid en planerad framtida spänningshöjning förväntas 
magnetsfältsnivån att sjunka markant. Det beräknade magnetfältet i utredningen har alltså utgått från det värsta 
möjliga scenariot vad gäller exponering av magnetfält. Kablar kommer att projekteras och förläggas så att problem 
med eventuella vagabonderande strömmar inte uppstår. Detta säkerställer exploatören i sin projektering.   
 

Förändringar efter samråd 
• Gestaltningsprogram, bedömning av EMF, bullerutredning, dagvattenutredning, PM 

geoteknik, riskanalys samt översiktlig naturvärdesbeskrivning har uppdaterats och 
kompletterats.  

• Ett u-område mot Solnavägen har lagts till vilket innebär att 33 mindre träd kan planteras 
på ytan.  

 
På plankartan har följande förändringar gjorts:  

• Bestämmelsen m1 har lagts till som reglerar att yta av minst 600 kubikmeter skyfallsvatten 
ska finnas 

• Bestämmelsen m2 har lagts till som reglerar att fläktar för utluft ej får placeras på fasad 
mot Solnavägen eller på fasad mot fastigheten Tomteboda 2 

• Bestämmelsen om att färdig golvnivå i byggnader ska vara minst 9,8 meter över angivet 
nollplan gäller för all kvartersmark 

• Bestämmelse om att teknisk utrustning ska utformas och placeras så att den ej skadas eller 
påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av 10,2 meter över angivet nollplan har 
lagts till 

• Bestämmelsen om att fasadmaterial ska vara huvudsakligen tegel gäller för all 
kvartersmark för både byggnader och murar 

• Bestämmelse om att minst 27% av fastighetsarean ska vara grönyta har gjorts till en 
separat bestämmelse 
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• Ett u-område har lagts till mot Solnavägen (u1) 
• b2 har blivit b1, b3 har blivit b2 och b4 har blivit b3 
• Området för bestämmelsen n1 har minskat  

 

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

- Mot Solnavägen planeras en grönyta med trädplantering och vegetation vilket skapar 
ekosystemtjänster samt upplevelsevärden längs med Solnavägen. Ytan syftar även till att 
fördröja dagvatten och skyfallsvatten vilket bidrar till en hållbar stadsmiljö. 

- Regionnätstationen säkrar framtida elförsörjning i Solna och möjliggör laddplatser för 
elbilar vilket främjar hållbart resande. 

 

Beslutsunderlag 
Följande planhandlingar och underlag ligger till grund för detta beslut. 
 
Planhandlingar 

- Plankarta (apr 2022)  
- Planbeskrivning (apr 2022) 
- Granskningsutlåtande (apr 2022) 

 
Underlag 

• Gestaltningsprogram, Sweco/Sydväst arkitektur och landskap 2021-10-05, kompletterad 
2022-04-22  

• Bedömning av EMF, Sweco 2021-09-08, kompletterad 2022-02-02 
• Bullerutredning, Sweco 2021-09-09, kompletterad 2022-03-09 
• Dagvattenutredning, Sweco 2021-10-05, kompletterad 2022-04-22  
• Markteknisk undersökningsrapport, Tyréns 2021-05-14 
• PM Geoteknik, Tyréns 2021-09-07, kompletterad 2022-04-21 
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sweco 2017-02-08 
• PM komplettering miljöteknisk markundersökning, Sweco 2021-04-15 
• Riskanalys, Sweco 2021-09-06, kompletterad 2022-04-21 
• Översiktlig naturvärdesbeskrivning, Sydväst arkitektur och landskap/Trädmästarna 2021-

09-07, kompletterad 2022-04-22 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

TransformatorstationE1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 23.5 meter över angivet nollplan
h2 Högsta nockhöjd är 19 meter över angivet nollplan
h3 Högsta nockhöjd är 15 meter över angivet nollplan

Markens anordnande och vegetation
n1 Trädplantering ska finnas

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Skydd mot störningar
m1 Yta för fördröjning av minst 600 kubikmeter skyfallsvatten ska

finnas totalt inom kvartersmarken
m2 Fläktar för utluft får ej placeras på fasad mot Solnavägen eller på

fasad mot fastigheten Tomteboda 2

Utförande
b1 Väggar mot transformatorrum ska ha minst brandklass EI90,

alternativt EI 60 tillsammans med automatiska sprinkler
b2 Lägsta schaktningsnivå är -20 meter över nollplanet (begränsas av

sekundär egenskapsgräns)
b3 Lägsta schaktningsnivå är -18 meter över nollplanet (begränsas av

sekundär egenskapsgräns)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL
KVARTERSMARK
Skydd mot störningar

Buller från transformatorstationen får inte överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på större
avstånd än 10 meter från fastighetsgräns
Färdig golvnivå i byggnader ska vara minst 9.8 meter över angivet nollplan
Byggnader ska utföras och teknisk utrustning ska utformas och placeras
så att de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en
höjd av 10.2 meter över angivet nollplan

Utformning
Fasadmaterial ska vara huvudsakligen rött tegel för byggnader och murar

Utförande
Minst 45 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig
Minst 27 % av fastighetsarean ska vara grönyta

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för markåtgärder som kan förändra markens genomsläpplighet.

Genomförandetid är 5 år från den dagen detaljplanen vunnit laga kraft
GENOMFÖRANDETID

P2020/05, ändring av detaljplan genom tillägg Tunnelbana till Arenastaden (laga kraft
2020-07-07), ska fortsätta att gälla jämsides denna detaljplan

ÖVRIGT

Plan- och geodatachef
Alexander Fagerlund

Antagandehandling
april 2022 KF
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Miranda Boëthius
Planarkitekt
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SOLNA STAD  1 (31) 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Miranda Boëthius 2022-04-26 BND 2015:614  
   
    

 
  

               Antagandehandling 

Planbeskrivning 
 

 

Detaljplan för Tomteboda 10 

 

inom stadsdelen Haga, upprättad i april 2022 

 

 

Sammanfattning 

Detaljplanen möjliggör uppförandet av en större transformatorstation 

(regionnätstation) samt en mindre lokal transformatorstation inom fastigheten 

Tomteboda 10. Inom fastigheten möjliggörs även en dagvattenanläggning för 

hantering av dagvatten och skyfall med vegetation mot Solnavägen.  

Planens syfte  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en transformatorstation 

(regionnätstation). Detaljplanen möjliggör även uppförandet av en mindre lokal 

transformatorstation samt en dagvattenanläggning för hantering av dagvatten och 

skyfall. Syftet med dagvattenanläggningen är att säkerställa dagvatten- och 

skyfallshanering inom planområdet och samtidigt tillföra upplevelsevärden och 

ekosystemtjänster i staden genom att skapa en väl gestaltad grönyta med 

trädplantering och vegetation.  

Handlingar 

Utöver denna planbeskrivning hör till detaljplanen en plankarta med bestämmelser. 

Dessutom har som underlag till detaljplanen följande handlingar tagits fram: 

 

• Gestaltningsprogram, Sweco/Sydväst arkitektur och landskap 2021-10-05, 

kompletterad 2022-04-22  

• Bedömning av EMF, Sweco 2021-09-08, kompletterad 2022-02-02 

• Bullerutredning, Sweco 2021-09-09, kompletterad 2022-03-09 

• Dagvattenutredning, Sweco 2021-10-05, kompletterad 2022-04-22  

• Markteknisk undersökningsrapport, Tyréns 2021-05-14 

• PM Geoteknik, Tyréns 2021-09-07, kompletterad 2022-04-21 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sweco 2017-02-08 

• PM komplettering miljöteknisk markundersökning, Sweco 2021-04-15 

• Riskanalys, Sweco 2021-09-06, kompletterad 2022-04-21 
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• Översiktlig naturvärdesbeskrivning, Sydväst arkitektur och 

landskap/Trädmästarna 2021-09-07, kompletterad 2022-04-22 

 

Yttranden från samrådet har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, 

Solna stad 2021-10-07. Yttranden från granskningen har sammanställts och bemötts 

i ett granskningsutlåtande, Solna stad 2022-04-22.  

Innehåll 
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Bakgrund 

Med anledning av den pågående och framtida utvecklingen i Solna, med bland annat 

nya stadsdelar och ett nytt universitetssjukhus, kommer effektbehovet i Solnas 

regionala elnät att öka. För att säkra stadens framtida elförsörjning behöver 

Vattenfall, som äger det regionala elnätet i staden, inom ramen för det pågående 

projektet Stockholms Ström uppföra två nya regionnätstationer. En av dessa placeras 

på fastigheten Tomteboda 10. 

 

Kommunstyrelsen gav den 15 juni 2015 (§ 123) byggnadsnämnden i uppdrag att 

påbörja planarbete för fastigheten Tomteboda 10 för uppförande av en ny 

regionnätstation. Planarbetet betraktas som påbörjat vid tidpunkten för 

kommunstyrelsens beslut om planuppdrag. Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- 

och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet den 19 augusti 2015 (§ 

94). 

 

Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 3 maj 2017 (§ 49), att 

planförslaget skulle ligga till grund för samråd. Länsstyrelsen, kommunens 

förvaltningar, sakägare och andra berörda har under samrådstiden 22 maj 2017 – 30 

juni 2017 beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Handlingarna har visats 

på Solna Stadsbibliotek i Solna Centrum och i Solna stadshus. Samrådsmöte hölls 

den 13 juni 2017 i Solna Stadsbibliotek. 

 

Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 18 oktober 2021 (§ 105), att 

planförslaget skulle ligga till grund för granskning. Länsstyrelsen, kommunens 

förvaltningar, sakägare och andra berörda har under granskningstiden 3 november 

2021 – 10 december 2021 beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. 

Handlingarna har visats på Solna Stadsbibliotek i Solna Centrum och i Solna 

stadshus.  
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Planområde 

 
Figur 1. Planområdet redovisas med röd markering.  

 

Planområdet angränsar till Solnavägen i nordost, en bensinstation på fastigheten 

Tomteboda 8 i nordväst, en snabbmatsrestaurang på fastigheten Tomteboda 7 i 

sydväst samt ett planerat bostadsområde på fastigheten Tomteboda 2 i sydost. 

Planområdet omfattar fastigheten Tomteboda 10. 

Behovsbedömning 

När nya detaljplaner upprättas ska kommunen alltid ta ställning till om en 

miljöbedömning för planen behövs eller inte, en så kallad bedömning om betydande 

miljöpåverkan (behovsbedömning). En miljöbedömning ska göras om 

genomförandet av planen kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Om så är 

fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt bestämmelserna i 

Miljöbalken.  

 

Planen strider inte mot gällande översiktplan, och bedöms inte innebära någon risk 

för människors hälsa och säkerhet. De miljöfrågor som har betydelse för projektet 

bedöms framförallt vara dagvatten, skyfall, buller, hälsa och säkerhet. Den 

miljöpåverkan som planen kan ge upphov till bedöms som begränsad. 

 

Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära betydande miljöpåverkan. 

Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. 

Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.  
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Enligt Solnas översiktsplan (ÖP 2030) ingår planområdet i Haga. Aktuellt område är 

markerat som huvudsakligen arbetsplatser.  Området nordöst och sydöst om 

planområdet är utpekat som huvudsakligen bostäder och framtida huvudsakligen 

bostäder. Området runt Karolinska Institutet ska vidareutvecklas som levande 

campus med lokaler för utbildning, forskning och företagande.  

 

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.  

Detaljplaner 

För fastigheten Tomteboda 10 gäller detaljplan P99/0316 som anger att fastigheten 

får användas för bilservice, bensinstation och snabbmatförsäljning.  

 

 
Figur 2. Detaljplan P99/0316, gällande detaljplan för Tomteboda 10. Det röd-gula 

användningsområdet i mörkare ton anger tidigare användningsbestämmelse G (bilservice, 

bensinstation och snabbmatförsäljning). 

Miljöpolicy och strategi för Solna stad  

Strategin för Solna stads miljöarbete är ett styrdokument för stadens miljöarbete, 

som utgår från miljöpolicyn, som i sin tur utgår från den vision och de övergripande 

mål som finns formulerade i Solna stads verksamhetsplan och budget. Strategin är 

ett styrande dokument upprättat utan lagkrav. Den omfattar Solna som geografiskt 

område och staden som organisation där varje nämnd och bolag har eget ansvar för 

att arbeta i enlighet med de redovisade strategierna för att uppfylla målen.  
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De övergripande målen för Solna stads miljöarbete är uppdelad i tre tematiska mål:  

 

• Hållbar stadsutveckling 

• Effektiv resursanvändning 

• God livsmiljö 

Klimatstrategi 

Solna stad antog en klimatstrategi i december 2019. Klimatstrategin slår fast stadens 

målsättningar inom klimatområdet och lyfter fram ett antal strategier med syfte att 

minska stadens klimatpåverkan och minimera de effekter som följer av ett förändrat 

klimat. Klimatstrategin utgår från stadens vision och övergripande mål samt 

internationella, nationella och regionala målsättningar inom klimatområdet.  

Strategins klimatmål för staden är; 

 

• År 2045 ska Solna vara en klimatneutral stad med minimalt bidrag till 

växthusgasutsläpp utanför stadens geografiska område. 

• Solna stad ska, i planeringen, skapa förutsättningar för ett långsiktigt robust 

samhälle som aktivt möter klimatförändringarna genom att minska 

klimatförändringens negativa effekter. 

Dagvattenstrategi 

Solna stad antog en ny dagvattenstrategi i december 2017 vilket ersatte tidigare 

antagen dagvattenstrategi från 2002. Dagvattenstrategin är ett styrande dokument 

och ett verktyg för att främja en fortsatt hållbar dagvattenhantering i både ny och 

befintlig bebyggelse. Strategin ska verka för att;  

 

• Minimera föroreningar i dagvatten och säkerställa god vattenkvalitet. 

• Minimera översvämningsrisker och ta hänsyn till förutsättningar av ett 

förändrat klimat. 

• Möjliggöra att dagvattenhanteringen bidrar till mervärden i stadsmiljön. 

• Säkerställa att den långsiktiga dagvattenhanteringen sker på ett effektivt sätt. 

Grönplan för Solna stad 

Solna stad antog en ny grönplan i maj 2016 som uppdaterades i oktober 2020. 

Grönplanen är ett styrdokument vilket har tagit utgångspunkt i Solna stads vision om 

att tillvarata och utveckla Solnas park-, natur- och kulturmiljöer. Grönplanen utgår 

från fem strategier: 

1. Strategi för parker, natur och gröna stråk som en självklar del av den hållbara 

staden. 

2. Strategi för optimering av grönstrukturens ekosystemtjänster. 

3. Strategi för rörelse och vila. 

4. Strategi för biologisk mångfald. 

5. Strategi för skönhetsupplevelser 

 

I grönplanen är Solnavägen utpekad som ett socialt stråk som utvecklas.  

Cykelplan för Solna stad 

Solna stad antog i maj 2016 en kommunal cykelplan vilket ska fungera som ett 

underlag vid den fysiska planeringen och understödja översiktsplanens intentioner 
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om att hela staden ska tillgängliggöras på cykel. I december 2020 aktualiserades 

genomförandeprogrammet för cykelplanen.   

 

Längs med Solnavägen och förbi planområdet går det regionala cykelstråket 

Solnastråket. Genomförandet av detaljplanen påverkar inte det regionala 

cykelstråket.  

Gestaltningsprogram för Solna stads offentliga miljöer 

Gestaltningsprogrammet för Solna stads offentliga miljöer ska fungera som standard 

vid utformning av allmän platsmark men även ge riktlinjer för utformning av 

kvartersmark.  

 

Förutsättningar och förändringar 

Bebyggelse  

Befintlig bebyggelse och miljö 
På fastigheten Tomteboda 10 fanns tidigare en biltvätt som idag är riven. 

Fastigheten utgörs idag till största del av en hårdgjord yta med en mindre del 

naturmark i sydost. På fastigheten finna idag en mindre lokal transformatorstation. 

En översiktlig naturvärdesbeskrivning (Sydväst arkitektur och 

landskap/Trädmästarna, 2021-09-07) har tagits fram för att beskriva naturvärden på 

platsen. Totalt 19 träd inom fastigheten har inventerats. De träd som bedömdes ha 

högst naturvärden var 6 träd (ekar och tallar) som står vid den sydöstra 

fastighetsgränsen.  

 

På angränsande fastigheter finns en befintlig bensinstation på fastigheten Tomteboda 

8 och en snabbmatsrestaurang på fastigheten Tomteboda 7. På fastigheten 

Tomteboda 2 i sydväst har en ny detaljplan (P20_04) antagits där det ska byggas nya 

bostäder samt en ny förskola. En ny lokalgata ska anläggas i den sydöstra 

fastighetsgränsen vid Tomteboda 10. 

 

Området längs Solnavägen präglas av byggnader uppförda i rött tegel.  

 

 
Figur 3. Planområdet avgränsat i rött. I förgrunden till vänster i bilden skymtas delar av 

tegelbyggnad för OKQ8 med Preems bensinstation längre i bakgrunden. Bakom planområdet 

går det att urskilja delar av bostadsbebyggelse inom Tomteboda 1. 
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Figur 4. Vy mot norr med Solnavägens cirkulationsplats i bakgrunden. Kontors- och 

lagerbyggnad uppförd år 1999 med tegelfasad. Befintlig verksamhet erbjuder 

självmagasinering. 

 

 
Figur 5. Sett från planområdets sydvästra del som angränsar till fastighet Tomteboda 7. 

Längre bort finns en tegelmur mot Tomteboda bangård. 
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Figur 6. Vy från fastighetsgräns som angränsar till Solnavägen. I bakgrunden syns både 

bostadsbyggelse och mur uppförda i tegel. 

 

 
Figur 7. Vy från Solna kyrkväg mot öst (bort från Solnavägen västerut). Radhus med fasader i 

rött tegel ritade av Dag Ribbing på Kooperativa förbundets arkitektkontor, 1943–1950. 

Planerad bebyggelse och miljö 
Inom planområdets sydvästra del planeras en större ny byggnad för 

regionnätstationen.  Regionnätstationen innehåller bland annat två transformatorer. 

Byggnaden är uppdelad i två volymer och är anpassad efter de tekniska anläggningar 

som behöver inrymmas. Inom fastigheten möjliggörs även en mindre byggnad för en 

lokal transformatorstation som ersätter den befintliga transformatorstation som finns 

inom fastigheten idag. Den möjliggör även att laddplatser för elbilar kan tillskapas. 

Byggnadernas fasad samt murar utförs med rött återvunnet tegel vilket är 

samstämmigt med fasadmaterialen i kringliggande bebyggelse. En planbestämmelse 

om att fasadmaterial ska vara huvudsakligen rött tegel för byggnader och murar 

införs på plankartan och gäller för all kvartersmark.  

 

Närmast Solnavägen planeras en planteringsyta för dagvattenhantering med 

vegetation och trädplantering. Planteringsytan ska tillskapa värden till omgivningen 

samtidigt som den rymmer ekosystemtjänster.  Planteringsytan möjliggör rening och 

fördröjning av dagvatten samt fördröjning av skyfallsvatten. Planteringsytan 

gestaltas främst som ängsmark med trädplantering. Mot fastighetsgränsen i sydväst 
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planteras en trädrad för att bryta ner skalan samt skapa en grön ridå mot 

snabbmatsrestaurangen.  

 

Inga av de befintliga träden bedöms kunna bevaras. Som kompensation för 

befintliga träd som avverkas föreslås nyplantering av cirka 44 träd inom fastigheten 

enligt en föreslagen balanseringsmodell (se översiktlig naturvärdesbeskrivning, 

Sydväst arkitektur och landskap/Trädmästarna, 2021-09-07). En planbestämmelse 

(n1) om att trädplantering ska finnas har införts på plankartan för att säkerställa att 

träd planteras.   

 

Gestaltning av föreslagen bebyggelse och grönytor beskrivs i 

gestaltningsprogrammet (Sweco/Sydväst arkitektur och landskap 2021-10-05, 

kompletterad 2022-04-22) som även kopplas till exploateringsavtalet.  

 

 

 
Figur 8. Situationsplan. 
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Figur 9. Illustration som visar ett exempel på hur fasaderna kan utformas.  

 

 
Figur 10. Perspektiv över planområdet.  
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Figur 11. Vy från Solnavägen.  

Geoteknik  

Geotekniska förhållanden 

En markteknisk undersökningsrapport (Tyréns, 2021-05-14) samt ett PM Geoteknik 

(Tyréns, 2021-09-07, kompletterad 2022-04-21) har tagits fram för att utreda 

geotekniska förhållanden och förutsättningar för grundläggning och schaktarbeten. 

Utredningen visar att jordlagren på huvuddelen av fastigheten består av fyllningsjord 

ovan lera på friktionsjord på berg. Mot sydöst minskar fyllningsjordens och 

lerlagrets mäktigheter. Inom området med naturmark i sydöst utgörs marken av 

friktionsjord/morän med förekomst av block ovan berg. Grundvattnets trycknivå 

under leran bedöms ligga kring nivå +6,5 meter. Fler mätningar erfordras för att 

kontrollera säsongsvariationerna inom planområdet.  

 

Grundläggning 

Huvuddelen av regionnätstationen grundläggs på pålar till fast botten. Byggnadens 

sydöstra del bedöms kunna anläggas direkt på fyllning på sprängbotten. I 

övergången mellan berg och lösare jordlager, där jorddjupen är relativt små, kan 

byggnaden grundläggas på packad fyllning. Kompletterande undersökningar bör 

utföras i projekteringsskedet för att välja optimalt grundläggningssätt för 

lokalnätstationen. Lokalnätstationen kan sannolikt grundläggas på en kombination 

av pålar till fast botten och packad fyllning direkt på berg. 

 

På angränsande fastighet mot sydöst planeras en stödmur längs den planerade 

lokalgatan. Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer inte att ansluta mot 

någon bergsslänt utan kommer att konstrueras fristående inom fastigheten och 

byggas in mot den planerade stödmuren i sydöst. Mot sydväst ansluter byggnaden 

mot befintlig slänt och marknivå. 
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Risk för ras och skred 

Ingen risk för ras och skred föreligger för planerade förhållanden. Ett varmare och 

blötare klimat påverkar inte denna bedömning. Risk för bergras eller blocknedfall 

som kan påverka planområdet föreligger inte. 

 

Erosion 

Inga tecken på pågående erosion finns i området. Inga vattendrag, diken eller 

liknande finns inom planområdet. Därför finns inga förutsättningar för att erosion 

som påverkar stabiliteten inom området ska uppstå. Ett varmare och blötare klimat 

påverkar inte denna bedömning. 

 

Tunnelbanan 

Tunnelbanans gula linje planeras att anläggas i bergtunnel under sydvästra delen av 

planområdet. Utrymmet för tunnelbanan ligger 30 meter under markytan med 

bergtäckning mellan 15 och 30 meter. 

 

Detaljplanen för tunnelbanan (P2020/05) anger lägsta schaktningsnivå för del av 

aktuellt planområdet. För större delen gäller –20 meter relativt nollplanet (RH 2000) 

och för en mindre del i sydöstra delen av planområdet gäller –18 meter relativt 

nollplanet (RH 2000). 

 

För att säkerställa att genomförandet av detaljplanen inte påverkar tunnelbanan 

införs planbestämmelser om lägsta schaktningsnivå på plankartan. Bestämmelse b2 

anger att lägsta schaktningsnivå är -20 meter över nollplanet och bestämmelse b3 

anger att lägsta schaktningsnivå är -18 meter över nollplanet. Gällande detaljplan 

med diarienummer P2020/05, ändring av detaljplan genom tillägg Tunnelbana till 

Arenastaden (laga kraft 2020-07-07), ska fortsätta gälla jämsides denna detaljplan. 

Detta framgår också på plankartan.  
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Figur 12. Utsnitt från tilläggsdetaljplan för tunnelbanan till Arenastaden (P2020/05). 

Dagvatten och skyfall 

En dagvattenutredning (Sweco 2021-10-05, kompletterad 2022-04-22) har tagits 

fram för att beskriva hanteringen av dagvatten och skyfall inom planområdet. 

Dagvattenutredningen biläggs exploateringsavtalet. 
 

Områdets förutsättningar 

Planområdet avgränsas av Solnavägen i nordöst, hårdgjord kvartersmark i nordväst 

och sydväst samt naturmark i sydöst. Fastigheten utgörs idag till största del av en 

hårdgjord yta med en mindre del naturmark i sydöst. Naturmarken som sluttar uppåt 

mot sydväst utgörs till del av fastigheten Tomteboda 2 där det har tagits fram en ny 

detaljplan som möjliggör bostadsbebyggelse mot Solnavägen samt en ny lokalgata i 

direkt anslutning till planområdets sydöstra fastighetsgräns, se figur 13.  
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Figur 13. Planområdet redovisas inom röd streckad linje. Område för planerad lokalgata 

redovisas inom grön streckad linje. Område för planerad bostadsbebyggelse redovisas inom blå 

streckad linje.  

 

Den ytliga avrinningen för området har delats upp i mindre och större regnhändelser. 

Mindre regnhändelser redovisas under rubriken dagvatten och större regnhändelser 

under rubriken skyfall.   

 

Dagvatten 

Vid mindre regnhändelser sker ytlig avledning till planområdet från 

avrinningsområdet i söder, se figur 14. Efter att den nya detaljplanen på fastigheten 

Tomteboda 2 genomförts och lokalgatan uppförts kommer delar av avrinningen från 

avrinningsområdet ledas längs med lokalgatan och ner på Solnavägen istället för in 

på planområdet, se figur 15. Det innebär att avrinningsområdet till planområdet 

minskar från 6,9 ha till 4,4 ha.  

 

Tomteboda 2 
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Figur 14. Avrinningsområde och flödesriktning vid mindre regnhändelser. 

 

 
Figur 15. Visar trolig avrinning efter att nytt bostadsområde bebyggts och ny lokalgata anlagts. 

Det gröna området och blåa pilar representerar avvattningen mot Tomteboda 10. Det lila 

området och gula pilar visar det område som har fått en ändrad flödesriktning och avvattnas 

via lokalgatan ut på Solnavägen. 

 

Enligt Solna stads dagvattenstrategi ska dagvatten omhändertas och renas lokalt så 

nära källan som möjligt och med bästa möjliga teknik. Dagvattenhanteringen ska 

utformas på sådant sätt att en nederbördsmängd på minst 20 millimeter vid varje 

givet nederbördstillfälle fördröjs och renas.  
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För att fördröja 20 millimeter enligt Solna stads dagvattenstrategi krävs att cirka 40 

m3 kan fördröjas och renas inom fastigheten. Fördröjning och rening av dagvattnet 

kommer att ske på den nordvästra delen av planområdet där en dagvattenanläggning 

som utgörs av en grönyta med vegetation och växtbäddar anläggs. Anläggningen ska 

fördröja och rena dagvattnet från både markytor och tak innan det avleds mot det 

kommunala dagvattennätet. Anläggningen syftar även till att fördröja vatten vid 

skyfall, se avsnitt om skyfall.   

 

Markens sammansättning som är fyllnadsjord, lera och berg (se avsnitt om 

geoteknik) begränsar möjligheten för fullständig infiltration i marken av dagvattnet. 

Den vegetation som planeras på grönytan kommer heller inte kunna använda allt 

vatten som avleds till anläggningen sett till hela året. Dagvattenanläggningen 

planeras att utformas som en torr damm och är till för att fördröja för att jämna ut 

flödestoppar före avledning till det allmänna dagvattensystemet. Anläggningen 

syftar även till att rena dagvattnet för att inte äventyra recipientens förmåga att 

uppnå uppsatta miljökvalitetsmål. Rening sker genom att partikelbundna 

föroreningar sedimenterar. Reningsförmågan ökar även genom att infiltration delvis 

sker ner i marken. Växter bidrar till viss absorption av föroreningar. Sediment kan 

behöva tömmas regelbundet inför del av året med fler skyfallshändelser för att 

minimera risken att föroreningar spolas ut vid större regnhändelser då anläggningen 

ska fungera vid både mindre och större regnhändelser. 

 

För att säkerställa att dagvattenanläggningen anläggs och att dagvatten kan fördröjas 

och renas inom planområdet införs en planbestämmelse om att minst 45 % av 

fastighetsarean ska vara genomsläpplig samt en planbestämmelse om att minst 27 % 

av fastighetsarean ska vara grönyta. Planbestämmelserna syftar till att dels 

säkerställa att marken inte hårdgörs, dels säkerställa att erforderlig del av marken 

planteras med vegetation och växtbäddar. Även en planbestämmelse (n1) om att 

trädplantering ska finnas införs på plankartan inom två egenskapsområden som 

syftar till att säkerställa att träd uppförs. En planbestämmelse om att marklov även 

krävs för markåtgärder som kan förändra markens genomsläpplighet har införts i 

plankartan för att säkerställa att markens genomsläpplighet behålls. Fördröjning och 

rening av dagvattnet säkerställs även med bestämmelsen m1 som anger att yta för 

fördröjning av minst 600 kubikmeter skyfallsvatten ska finnas totalt inom 

kvartersmarken.  

 

Dagvattenanläggningens placering och utformning redovisas i 

gestaltningsprogrammet (Sweco/Sydväst arkitektur och landskap 2021-10-05, 

kompletterad 2022-04-22) som är en bilaga till exploateringsavtalet tillsammans 

med dagvattenutredningen.  

 

Föroreningar och miljökvalitetsnorm för vatten 

Recipient för dagvatten från planområdet är Mälaren-Ulvsundasjön med VISS-ID 

WA42470715 (VISS, 2022). Mälaren-Ulvsundasjöns nuvarande ekologiska status 

bedöms vara otillfredsställande och vattenförekomsten uppnår ej god kemisk 

ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormen som är beslutad år 2021 anger att den 

ekologiska statusen ska vara god senast år 2027 och att god kemisk ytvattenstatus 

ska uppnås. Ett undantag i form av mindre stränga krav har satts för bromerad 

difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Det finns beslutade undantag 

i form av tidsfrist för ämnena antracen, kadmium och kadmiumföreningar, bly och 

blyföreningar samt tributyltennföreningar till år 2027.  
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Enligt Solna stads dagvattenstrategi får dagvatten inte medföra att gällande 

miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten i stadens sjöar, havsvikar och vattendrag 

inte kan följas. Detaljplanens genomförande får inte innebära att 

miljökvalitetsnormen för recipienten äventyras eller att kvalitetsfaktornivån för 

vattenmiljön försämras vilket innebär att försämring inte får ske med en klass 

(exempelvis god till måttlig).  

 

För att säkerställa att miljökvalitetsnormen för recipienten kan följas jämförs 

beräknad föroreningsbelastning för nuvarande markanvändning med beräknad 

föroreningsbelastning för planerad markanvändning. I jämförelsen har inga 

reningsåtgärder tagits i beaktan för planerad markanvändning. Den nuvarande 

markanvändningen utgår från markanvändning i gällande detaljplan som är 

bilservice, bensinstation och snabbmatsförsäljning. 

 

Beräkningarna visar att halterna (μg/l) av nickel, koppar, krom, kvicksilver, 

kadmium, suspenderat material, olja, PAH, Antracen och PBDE kommer att öka 

men att samtliga mänger (kg/år) minskar. Trots att mängderna för samtliga ämnen 

minskar rekommenderas rening av dagvattnet för att förbättra möjligheten för 

recipienten att uppnå miljökvalitetsnormen.  

 

Figur 16 visar vilken reningsgrad som krävs för den nya markanvändningen i 

jämförelsen med den reningsgrad som en torr damm skulle innebära. De ämnen som 

inte har en förhöjd halt efter ändrad markanvändning har inget avskiljningsbehov 

eller rening bedömts behövas. Med den föreslagna dagvattenhanteringen bedöms 

både föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvattnet minska jämfört med 

nuvarande markanvändning.   

 

 
Figur 16. Redovisar vilken reningsgrad som behövs inom fastigheten samt reningsgrader för 

torr damm. De ämnen som anges med (-), har inte en förhöjd halt efter ändrad 

markanvändning och behöver ej renas. 

 

Föroreningshalten och föroreningsmängden för alla undersökta föroreningar i 

dagvatten minskar vid planerad markanvändning i jämförelse med nuvarande 

markanvändning efter planerade reningsåtgärder. Detta inkluderar alla särskilda 

förorenande ämnen med dålig status (koppar) och ämnen som omfattas av kemisk 
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status som ej uppnår god status (antracen, bromerad difenyleter, bly och 

blyföreningar, kadmium och kadmiumföreningar, kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och tributyltennföreningar). 

 

Undantaget är PFOS och PCB som ej går att modellera i det använda 

beräkningsverktyget. Detaljplanen bedöms dock inte bidra till någon ökad PFOS- 

eller PCB-belastning på recipienten Mälaren - Ulvsundasjön. Bedömningen grundar 

sig främst i att planerad markanvändning inte väntas ge upphov till mer PFOS- och 

PCB-föroreningar i dagvatten än nuvarande markanvändning. Avrinningen minskar 

även vid framtida markanvändning och dagvattnet renas innan det leds vidare till 

recipient. En minskad avrinning innebär en minskad tillförsel av föroreningar i 

ytavrinning till recipient. 

 

Då belastningen av både föroreningshalter och föroreningsmängder på recipienten 

minskar vid planerad markanvändning jämfört med nuvarande markanvändning 

bedöms detaljplanen inte innebära en otillåten försämring av recipientens ekologiska 

status eller kemiska ytvattenstatus. Då dagvattnet fördröjs och renas innan det släpps 

ut till recipient enligt Solna stad dagvattenstrategi minskar föroreningar från 

planområdet till recipient jämfört med nuvarande markanvändning.  

 

Om detaljplanen inte genomförs kommer dagvatten från planområdet att fortsatt 

avledas till recipienten utan fördröjning och rening. Detaljplanen medverkar till att 

rening av dagvatten från ytan skapas. Genomförande av föreslagna åtgärder inom 

detaljplanen medverkar till en förbättrad situation för recipienten. Planen bedöms 

inte innebära någon otillåten försämring eller något äventyrande av 

miljökvalitetsnormerna för recipienten och vattenförekomsten Mälaren-

Ulvsundasjön. 

 

Skyfall 

Vid större regnhändelser påverkas planområdet av ett större avrinningsområde då 

det är beläget i en större lågpunkt till vilken tre större avrinningsområden avleds, se 

figur 17. För att identifiera vilka delar av planområdet som riskerar att översvämmas 

har en översiktlig skyfallsanalys gjorts. Det skyfall som har analyserats kan likställas 

med ett 100-årsregn med 60 minuters varaktighet och en klimatfaktor om 25 %. 

Analysen visar att planområdet riskerar att översvämmas och att vattendjupet inom 

delar av planområdet riskerar att överstiga 1 meter vid ett 100-årsregn, se figur 18.  

 

Regionnätstationen ska förstärka och försörja elnätet och bedöms utgöra en 

samhällsviktig funktion som vid en översvämning behöver kunna bibehålla sin 

funktion. För att säkerställa funktionen vid skyfall och översvämning har även högre 

säkerhetsnivå än ett 100-årsregn analyserats. Analysen visar att när regnet blir större 

än ett 100-årsregn fylls främst lågpunkter västerut vid rondellen i korsningen 

Solnavägen/Solna Kyrkväg i avrinningsområdet. Vattendjupet inom planområdet 

stiger ytterligare cirka 0,1–0,2 meter. Vattendjupet i lågpunkten inom planområdet 

bedöms därmed inte påverkas avsevärt av ännu större regnhändelser på grund av den 

större lågpunktens storlek och utbredning vilket medför att och vattnet fyller andra 

platser innan det når planområdet. Analysverktyget som har använts har dock vissa 

begränsningar och analysen ska ses som en indikation på konsekvenserna av större 

regnhändelser.     

 

Vid en översvämning kommer även stående vatten under en begränsad tid att samlas 

på Solnavägen vid planområdet enligt figur 18. Stående vatten på Solnavägen 
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påverkar framkomligheten till stationen. Vid översvämning på Solnavägen kommer 

stationen kunna nås från gatan Fogdevreten och sedan från den nya lokalgatan som 

ligger på en högre höjd än Solnavägen. Mot den nya lokalgatan planeras entréer till 

stationen som bedöms kunna användas för åtkomst till stationen vid översvämning.   

 

 
Figur 17. Avrinningsområde och flödesriktning vid större regnhändelser. Rödmarkerat område 

redovisar en större lågpunkt längs Solnavägen.  

 

 
Figur 18. Vattendjup inom planområdet vid kraftig nederbörd (67,5 mm, motsvarande ett 100-

års regn med 60 minuters varaktighet och klimatfaktor 25 %) visas vill vänster och hela 

lågpunkten längs Solnavägen som riskerar att översvämmas visas till höger. 

 

Detaljplanen innebär att planområdet bebyggs med en ny byggnad vilket innebär att 

delar av befintlig lågpunkt inom planområdet byggs bort. Det innebär att vatten som 

annars hade blivit stående inom fastigheten riskerar att rinna ut till omkringliggande 

fastigheter, och därmed potentiellt försämra skyfallsituationen utanför planområdet, 

om inga åtgärder vidtas. För att vattnet inte ska rinna ut till omkringliggande 

fastigheter krävs att samma volym som byggs bort kan omhändertas inom 

planområdet. En uträkning av hur mycket vatten som byggs bort har gjorts i 
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dagvattenutredningen som visar på en volym om cirka 600 kubikmeter. För att inte 

försämra situationen för omkringliggande fastigheter vid skyfall behöver därför 

minst 600 kubikmeter fördröjas inom planområdet. För att säkerställa detta har en 

planbestämmelse införts på plankartan som reglerar att en yta för fördröjning av 

minst 600 kubikmeter skyfallsvatten ska finnas inom angivet egenskapsområde. 

Skyfallsvattnet planeras att fördröjas i en skålad torr damm som rymmer erforderlig 

volym.  

 

Då lågpunkten inom planområdet är en del av en betydligt större lågpunkt längs 

Solnavägen finns det begränsad möjlighet att påverka den större lågpunkten genom 

åtgärder inom planområdet. En större yta för omhändertagande av skyfall inom 

planområdet skulle inte bidra till någon betydande förändring av 

översvämningssituationen i den större lågpunkten. En övergripande strategi för hela 

området behöver istället tas fram av staden för att hantera och vid behov förbättra 

översvämningssituationen.  

 

För att säkerställa regionnätstationens funktion vid översvämning behöver stationen 

höjdsättas så att den inte tar skada till följd av stående vatten inom planområdet. 

Genom att höja byggnadernas golvnivå till minst +9,8 meter bedöms de inte ta skada 

av en eventuell översvämning inom planområdet vid ett 100-årsregn. För att 

säkerställa en ännu högre säkerhetsnivå och marginal vid ett större regn än ett 100-

årsregn kommer känslig teknisk utrustning inte att placeras under nivån +10,2 meter. 

Med dessa åtgärder bedöms regionnätsstationens funktion kunna säkras vid 

översvämning. En planbestämmelse om att färdig golvnivå i byggnader ska vara 

minst 9,8 meter över angivet nollplan har införts på plankartan för all kvartersmark. 

En planbestämmelse om att byggnader ska utföras och teknisk utrustning ska 

utformas och placeras så att de ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till 

en höjd av 10,2 meter av angivet nollplan har införts på plankartan för all 

kvartersmark. 

 

Murar föreslås uppföras längs med fastighetsgräns mot Solnavägen samt mot 

fastigheterna Tomteboda 7 och 8. Murarna kommer främst fungera som ett 

påkörningsskydd samt som barriär mellan oskyddade trafikanter och den nedsänkta 

grönytan. Då det fortfarande kommer att finnas öppningar längs med 

fastighetsgränsen mot omgivande fastigheter kommer murarna inte få någon större 

betydelse vid skyfall och översvämning då vattnet kommer att kunna rinna mellan 

fastigheterna. Murarna kommer att leda vattnet längs Solnavägen istället för att det 

rinner direkt in i planområdet, men de är inte nödvändiga för att säkerställa 

skyfallshanteringen. Murar som korsar u-områden ska vara demonterbara vid behov 

av ledningsåtkomst. 

 

Med föreslagna åtgärder bedöms genomförandet av detaljplanen inte försämra 

förutsättningarna för omkringliggande fastigheter vid skyfall och 

regionnätstationens funktion bedöms vara säkerställd vid översvämning. 

Markföroreningar 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2017-02-08) har tagits fram 

för att utreda markens lämplighet ur ett föreoreningsperspektiv. I undersökningen 

analyserades 11 jordprover och vatten från ett av de två grundvattenrör som 

installerades. Den aktuella markanvändningen klassas som MKM (mindre känslig 

markanvändning). Undersökningen visade generellt låga halter av metaller, alifater, 
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aromater och BTEX i de analyserade jordproverna. Inga av halterna överstiger 

respektive riktvärdena för MKM. PAH:er påträffades i något förhöja halter i en 

punkt (16S007) där halten PAH-H överstiger riktvärdet för MKM marginellt. Övriga 

analyserade prover påvisar halter under riktvärden för MKM för samtliga 

analyserade parametrar. Inga halter över tillämpade riktvärden påträffades i det 

analyserade grundvattenröret.  

 

I och med att både halter mellan KM (känslig markanvändning) och MKM, och 

halter över MKM har påträffats i jordproverna kan det vara lämpligt att göra 

ytterligare analyser i samband med schaktarbetet för att säkerställa 

föroreningshalterna i massorna som ska omhändertas. 

 

Ett kompletterande PM (Sweco, 2021-04-15) har tagits fram för att redovisa hur 

föroreningarna ska hanteras vid planens genomförande samt utreda risken av att 

föroreningarna sprids på grund av stora mängder nederbörd och klimatförändringar. 

Vid punkten 16S007 där förhöjda halter PAH-H påträffats rekommenderas en 

urgrävning av massorna i en omfattning om cirka 4x4 meter runt provpunkten för att 

separera de förorenade massorna för hantering.  Föroreningen bedöms vara 

begränsad till djupet 0,7 – 1,4 meter under markytan. Urgrävda massor ska antingen 

provtas på plats innan deponering eller transporteras till en mottagningsanläggning 

för provtagning samt deponering. Om syn- eller luktintryck i samband med 

schaktarbeten tyder på eventuella föroreningar utöver de som redan påvisats i 

provpunkt 16S007, kan ytterligare miljöprovtagning bli aktuellt. 

 

Eftersom halterna delvis överskrider riktvärden för KM i flera provpunkter inom 

området, bör kontakt tas med tillsynsmyndigheten i det fall massorna ska 

återanvändas inom området. 

 

Baserat på de generella förhållanden på plats, den utförda utredningen av 

föroreningssituationen, kunskap om föroreningarnas rörelser i marken samt den 

planerade saneringen, bedöms laknings- och spridningsförutsättningar för påträffad 

förorening som mycket låg, trots bedömningen av den modellerade ökningen av 

nederbördsmängd i samband med framtida klimatförändringar. 

Buller  

En bullerutredning (Sweco, 2021-09-09, kompletterad 2022-03-09) har tagits fram 

för att utreda regionnätstationens bullerpåverkan på omgivningen runt stationen. 

Enligt de riktvärden som finns för industribuller får det tonala ljudet inte överstiga 

35 dB(A) vid bland annat bostäder och förskolor.1 För att klara riktvärdet mot 

befintliga och planerade bostäder på angränsande fastigheter behöver 

regionnätstationen byggas in. Beräkningarna i utredningen har utgått från att de 

planerade transformatorerna kommer att ha en maximal en ljudeffekt på 85 dB(A) 

vilket är ett värsta möjligt scenario. 

 

Beräkningarna har utgått från att regionnätstationen byggs in med 300 mm tjocka 

betongväggar. För att simulera ett värsta möjligt scenario har 

transformatorbyggnaden modellerats som ett helt platt tak, bestående av ett 1 mm 

tjockt lager av profilerad plåt med en jämnt fördelad emitterande yta och hela 

området har antagits vara asfaltsbelagt med en markabsorption satt till 0.  

 
1 Naturvårdsverket, ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller,” Naturvårdsverket, 

Stockholm, 2015. 
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På transformatorhusets sydvästra sida planeras samtliga fläktar, spjäll och 

demonterbara paneler för åtkomst till transformatorerna förläggas vilket 

representeras av två areakällor på fasaden som är 6x2 meter vardera. Hade denna yta 

fördubblats hade ljudnivåerna till området ökat med ca 3 dB för det buller som 

emitteras ut från den sydvästra väggen.  

 

Beräkningen visar att om regionnätstationen byggs in enligt scenariot beskrivet i 

stycket ovan uppgår ekvivalenta fasadljudnivåer till 28 dB(A) vid befintlig 

bebyggelses. Vid planerad bebyggelse beräknas ljudnivåerna understiga 35 dB(A). 

Maximala ljudnivåer riskerar inte att överskridas. Med hänvisning till utförda 

beräkningar bedöms bullret från regionnätstationen inte överskrida riktvärden för 

industribuller vid vare sig befintliga eller planerade bostäder. Slutgiltig utformning 

av byggnaden hanteras i en bygglovsprövning. Utförda beräkningar visar att det 

finns goda möjligheter att utforma byggnaden på ett bra sätt med avseende på buller.  

 

För att säkerställa att befintliga och planerade bostäder inte påverkas av buller från 

regionnätstationen har en planbestämmelse införts på plankartan som reglerar att 

buller från transformatorstationen inte får överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på 

större avstånd än 10 meter från fastighetsgräns. 

 

En planbestämmelse om att fläktar för utluft inte får placeras på fasad mot 

Solnavägen eller på fasad mot Tomteboda 2 har införts på plankartan för att 

säkerställa att inga fläktar för utluft placeras på dessa fasader.  

Elektromagnetiska fält 

En bedömning av magnetfält (Sweco, 2021-09-08, kompletterad 2022-02-02) har 

tagits fram för att utreda den beräknade exponeringen av magnetfält från 

regionnätstationen. Regionnätstationen består av två transformatorer som initialt 

kommer att drivas på 70 kV för att sedan övergå till att drivas på 130 kV. En 

spänningshöjning från 70 kV till 130 kV medför att strömlasten och därmed även 

magnetfältet nästan halveras vilket innebär att när en övergång till 130 kV sker i 

framtiden så förväntas magnetfältsnivån sjunka markant. Det beräknade magnetfältet 

i utredningen har utgått från det värsta möjliga scenariot vad gäller exponering av 

magnetfält.   

 

Magnetfältet i ett genomsnittligt hem i en storstad är 0,1 μT (mikrotesla) och 

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att magnetfältsnivåer på 0,2 μT bör anses som 

normala nivåer i ett hem2. Magnetfältet intill en transformatorstation är generellt 

högt precis intill fasadväggen men avtar snabbt med avståndet.  

 

Beräknade magnetfält från regionnätstationen redovisas i figur 19. Högst magnetfält 

erhålls enligt beräkningarna centrerat kring regionnätstationens långsidor, där 

isolinje med styrka 0,2 μT sträcker sig som längst cirka 11–12 meter ut. Från 

kortsida mot sydväst sträcker sig isolinje med styrka 0,2 μT som längst cirka 6–7 

meter. Regionnätstationens magnetfältsexponering på befintliga och planerade 

bostäder inom angränsade fastigheter bedöms vara lägre än vad som kan anses 

normalt i boendemiljöer. 

 

 

 
2 Strålsäkerhetsmyndigheten, ”Magnetfält i bostäder”, SSM 2012:69, 2012. 
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Figur 19. Redovisning av magnetfältets utbredning kring regionnätstationen. 

Risk 

En riskanalys PM Olycksrisk (Sweco, 2021-09-06, kompletterad 2022-04-21) har 

tagits fram för att utreda risker kopplade till detaljplanen och transformatorstationen 

samt för att säkerställa att uppförandet av transformatorstationen inte innebär en 

oacceptabel risk för omgivningen. Riskanalysen kopplas till exploateringsavtalet för 

detaljplanen.  

 

De risker som är kopplade till transformatorstationen är främst kopplade till 

explosion och brand orsakad av transformatorolja som finns i transformatorerna. 

Den aktuella transformatorstationen är tänkt att inrymma två transformatorer som är 

separerade från varandra i två bås. Totalt kommer stationen innehålla cirka 20 ton 

olja vilket uppskattningsvis motsvarar cirka 25 000 liter olja.  

 

Eftersom transformatorstationen ligger i en byggnad finns möjlighet att anpassa 

byggnaden för att minska risken för omgivningen. Transformatorstationen kommer 

ha transformatorer som står inneslutna i separata brandceller vilket innebär en 

kraftigt reducerad risk för brandspridning. En eventuell explosion och brand i den 

ena transformatorn kan inträffa utan att den andra transformatorns funktion 

påverkas. Därutöver kommer byggnaden konstrueras så att olja inte kan spridas på 

ett okontrollerat sätt vid en eventuell olycka samt för att tåla erforderligt övertryck 

vid en eventuell explosion. Väggarna mot transformatorrummet föreslås vara 

brandklassade enligt RE 120 vilket innebär att väggarna ska kunna upprätthålla sin 

bärande förmåga och vara täta i minst 120 minuter vid brand. Krav på isolering (I) 

bedöms inte vara nödvändigt eftersom byggnaden inte står i direkt anslutning till 

andra byggnader. Detta innebär att byggnaden föreslås uppföras med en högre 

brandklassning än vad som krävs ur risksynpunkt, vilket är brandklass EI 90 

alternativt EI 60 tillsammans med automatisk sprinkler.  
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En planbestämmelse har införts på plankartan om att väggar mot transformatorrum 

ska ha minst brandklass EI90, alternativt EI 60 tillsammans med automatiska 

sprinkler (b1). Syftet med bestämmelsen är att säkerställa brandskyddskrav som 

finns för transformatorstationen.   

 

Skyddsavstånd till omgivande bebyggelse 

Regionnätstationen placeras cirka 20 meter från den befintliga 

snabbmatsrestaurangen, cirka 30 meter från de befintliga bostäderna söder om 

fastigheten samt cirka 10 meter från den befintliga bensinstationen. Den planerade 

bebyggelsen sydöst om fastigheten medger ny bebyggelse på cirka 10 meters 

avstånd där även förskola ingår i möjlig bebyggelse.  

 

För transformatorer som är placerade utomhus anger standarden EN 61936–1 att ett 

avstånd på 20 meter ska upprätthållas mellan transformatorer och brännbar 

byggnadsfasad. Det finns inga riktlinjer i standarden EN 61936–1 för 

säkerhetsavstånd till inbyggda transformatorer, endast för transformatorer utomhus. 

Detta tolkas som att inbyggda transformatorer inte utgör någon betydande risk för 

omgivningen så länge brandskyddskraven uppnås. Om skyddsavstånd ändå kan 

upprätthållas innebär det dock ytterligare säkerhetsmarginal. 

 

Med hänvisning till det brandskydd som planeras för regionnätstationen bedöms det 

inte vara nödvändigt att upprätthålla 20 meters avstånd från stationen till 

närliggande bebyggelse. Det finns heller inte några generella riktlinjer för 

skyddsavstånd som behöver beaktas. Beräkningar visar att även vid en större brand 

där fasaden inte längre är intakt, har strålningsnivåerna sjunkit till acceptabla nivåer 

på 10 meters avstånd. Sidan mot förskolan planeras att utgöra utrymningsväg för 

personal i regionnätstationen. En utvändigt placerad ljud- och ljussignal som är 

kopplad till branddetektor i regionnätstationen bör installeras så att omgivningen kan 

bli varse en eventuell brand i byggnaden. 

 

Vad gäller avstånd till bensinstationen bedöms en eventuell brand i 

regionnätstationen inte utgöra någon betydande risk för spridning till 

bensinstationen med hänvisning till de brandskyddskrav som ställs på 

regionnätstationen. En eventuell brand på bensinstationen bedöms inte heller utgöra 

någon betydande risk för regionnätstationen då det brandskydd som planeras på 

byggnaden bedöms ge mycket gott skydd både för transformatorernas funktion och 

anläggningens servicepersonal. 

 

För bensinstationen rekommenderar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

i publikationen Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer 

generella skyddsavstånd på minst 25 meter till påfyllningsanslutning till cistern samt 

minst 18 meter från mätarskåpen (drivmedelspump med utrustning för fyllning av 

drivmedel i form av vätska) från platser där människor vanligen vistas (t.ex. bostad, 

kontor, gatukök, butik, servering, busshållplats), verksamheter och objekt med stor 

brandbelastning, verkstad eller annan lokal där gnistbildande verksamhet eller öppen 

eld förekommer. För andra byggnader och parkeringsplatser rekommenderas 

skyddsavstånd på minst 3 meter till mätarskåpen. Med den nuvarande placeringen av 

påfyllnadsanslutningen på bensinstationen kommer minst 28 meter kommer kunna 

upprätthållas från påfyllningsanslutning till både byggnader och parkeringsplatser 

inom planområdet. Placeringen av påfyllningsanslutningen föranleder därmed inte 

några krav på skyddsavstånd för planerad markanvändning inom planområdet. Med 

hänvisning till att människor vanligtvis inte kommer att vistas i regionnätstationen 
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och det brandskydd som planeras bedöms det inte vara nödvändigt att upprätthålla 

ett avstånd på minst 18 meter till mätarskåp. Skyddsavståndet till mätarskåpen på 

minst 3 meter för andra byggnader och parkeringsplatser klaras. Närheten till 

bensinstationen bedöms baserat på ovanstående inte utgöra något hinder för 

detaljplanen ur ett riskperspektiv. Omvänt så bedöms inte heller den föreslagna 

detaljplanen utgöra något hinder för bensinstationens verksamhet. De olika 

skyddsavstånd som rekommenderas kan upprätthållas.  

 

En mur föreslås uppföras mellan Tomteboda 10 och bensinstationen. En sådan mur 

kan hindra brandfarlig vara från att rinna från bensinstationen mot 

regionnätstationen. Detta bedöms dock inte vara nödvändigt för att uppnå en 

acceptabel risknivå och regleras därför inte i detaljplanen. 

 

Detaljplanen möjliggör även ytor för parkering. Eftersom parkeringsplatser är ytor 

där människor normalt inte uppehåller sig brukar det i risksammanhang vara 

acceptabelt relativt nära olika riskkällor. Regionnätstationen eller bensinstationen 

bedöms inte utgöra någon betydande risk avseende parkering inom planområdet. 

 

Sannolikheten att omgivningen påverkas vid en brand eller explosion inne i 

regionnätstationen bedöms vara så låg att lokaliseringen av stationen inte utgör 

någon allvarlig risk för omgivningen. Vad gäller olycksrisk (brand, explosion och 

utsläpp av olja till miljön) bedöms risknivån för omgivande bebyggelse vara 

acceptabel med de riskreducerande åtgärder som föreslås. Närheten till 

bensinstationen bedöms inte utgöra något hinder för detaljplanen ur ett 

riskperspektiv och detaljplanen bedöms inte heller utgöra något hinder för 

bensinstationens verksamhet.  

Trafik 

Detaljplanen beräknas inte generera några betydande trafikmängder. Det måste dock 

vara möjligt att ta sig fram till regionnätstationen med tunga transportfordon för att 

kunna byta ut transformatorerna vilket möjliggörs med placering av byggrätt och 

föreslagen markplanering.  

 

In- och utfart till och från fastigheten sker i sydvästra delen av fastigheten genom 

befintlig in- och utfart till grannfastigheten Tomteboda 8. In- och utfart från 

Solnavägen i norra delen av fastigheten möjliggörs endast vid behov för reparation 

och service av regionnätstationen.  

Tillgänglighet 

Nya byggnader ska uppfylla krav på tillgänglighet enligt gällande lagstiftning. 

Frågan hanteras vidare i bygglovsprövningen. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Stadsbild/Landskapsbild 

Den nya bebyggelsen anpassas till stadsbilden och områdets arkitektoniska kvalitéer 

med krav på att fasader och murar ska utformas med huvudsakligen rött tegel. Mot 

Solnavägen föreslås en välgestaltad grönyta med trädplantering som skapar både 

upplevelsevärden för passerande på Solnavägen samt ekosystemtjänster för 

naturmiljön. Även mot snabbmatsrestaurangen i sydöst föreslås trädplantering vilket 
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bedöms bidra till positiva upplevelsevärden från grannfastigheten. Sammantaget 

bedöms förslaget bidra positivt till stads- och landskapsbilden.  

Dagvatten och skyfall 

För att fördröja och rena dagvatten enligt Solna stads dagvattenstrategi krävs att 

cirka 40 kubikmeter kan fördröjas inom fastigheten vilket kommer att möjliggöras i 

en dagvattenanläggning inom fastigheten. Med föreslagen dagvattenanläggning 

kommer utflödet av samtliga föroreningar minska från planområdet så att 

recipientens förmåga att uppnå uppsatta miljökvalitetsnormer inte äventyras. Den 

planerade dagvattenanläggningen beräknas ha en större reningseffekt än vad som 

ställs som krav på dagvattenhanteringen inom fastigheten. 

 

Då delar av lågpunkten inom planområdet byggs bort innebär det att vatten som 

annars hade blivit stående inom fastigheten riskerar att rinna ut till omkringliggande 

fastigheter om inga åtgärder vidtas. För att vattnet inte ska rinna ut till 

omkringliggande fastigheter krävs att samma volym som byggs bort kan 

omhändertas i dagvattenanläggningen inom planområdet. Detta säkerställs genom 

planbestämmelsen m1. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte försämra 

förutsättningarna för omkringliggande fastigheter vid skyfall. 

Markföroreningar 

Den tidigare biltvätten är en bidragande orsak till nuvarande markföroreningar. Vid 

punkten där förhöjda halter PAH-H påträffats rekommenderas en urgrävning av 

massorna i en omfattning om cirka 4x4 meter runt provpunkten för att separera de 

förorenade massorna för hantering. Det bedöms vara lämpligt att göra ytterligare 

analyser i samband med schaktarbetet för att säkerställa föroreningshalterna i 

massorna som ska omhändertagas. 

 

Baserat på de generella förhållanden på plats, den utförda utredningen av 

föroreningssituationen, kunskap om föroreningarnas rörelser i marken samt den 

planerade saneringen, bedöms laknings- och spridningsförutsättningar för påträffad 

förorening som mycket låg, trots bedömningen av den modellerade ökningen av 

nederbördsmängd i samband med framtida klimatförändringar. 

Buller 

Regionnätstationen bedöms inte överskrida riktvärden för industribuller vid vare sig 

befintliga eller planerade bostäder. Beräkningar visar att om regionnätstationen 

byggs in med minst 300 mm tjocka betongväggar om 1 mm tjock förzinkad plåt 

uppgår ekvivalenta fasadljudnivåer till 28 dB(A) vid befintlig bebyggelses. Vid 

planerad bebyggelse beräknas ljudnivåerna understiga 35 dB(A). Maximala 

ljudnivåer riskeras inte att överskridas.  

Elektromagnetiska fält 

Regionnätstationens magnetfältsexponering på befintliga och planerade bostäder på 

angränsade fastigheter bedöms vara lägre än vad som kan anses normalt i 

boendemiljöer. Det elektromagnetiska fältet är generellt högt intill fasadvägen men 

avtar med avståndet. Med nuvarande avstånd till befintliga bostäder på 30 meter 

samt de planerade bostäderna cirka 10 meter till regionnätstationen bedöms ingen 

risk gällande elektromagnetiska fält föreligga.  
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Risk 

Eftersom regionnätstationen ligger i en byggnad finns möjlighet att anpassa 

byggnaden för att minska risken för omgivningen. Vad gäller olycksrisk (brand, 

explosion och utsläpp av olja till miljön) bedöms risknivån för omgivande 

bebyggelse vara acceptabel.  

Sammanhållen och levande stad 

Solna stads framtida utveckling kommer bland annat till uttryck i en vision som 

lyder på följande sätt: Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer 

och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och 

öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och 

upplevelser som ökar regionens attraktionskraft. 

 

Byggnadsnämnden ska enligt beslutat nämndmål planera för nya bostäder, 

arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar 

stadsmiljö med ett modernt transportsystem. Till dessa mål bedöms aktuell 

detaljplan bidra på följande sätt. 

 

• Mot Solnavägen planeras en grönyta med trädplantering och vegetation 

vilket skapar ekosystemtjänster samt upplevelsevärden längs med 

Solnavägen. Ytan syftar även till att fördröja dagvatten och skyfallsvatten 

vilket bidrar till en hållbar stadsmiljö. 

• Regionnätstationen säkrar framtida elförsörjning i Solna och den mindre 

lokala transformatorstationen möjliggör bland annat laddplatser för elbilar 

vilket främjar hållbart resande. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Huvudmannaskap 
Ingen allmän plats omfattas av planområdet.  

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 

Tidplan för planarbetet  
Samråd maj/juni 2017 

Granskning november 2021 

Godkännande av byggnadsnämnden Q2 2022 

Antagande av kommunfullmäktige Q2 2022 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheten Tomteboda 10 som ägs av Vattenfall 

Eldistribution AB.  
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Fastighetsbildning 
Planförslaget innebär att Vattenfall ska uppföra en ny regionnätstation inom 

fastigheten Tomteboda 10. Planförslaget innebär ingen förändring av 

fastighetsgränserna för fastigheten Tomteboda 10. Planförslaget innebär dock att 

befintliga officialservitut och ledningsrätter kan komma att förändras i och med 

detaljplanens genomförande, se sammanställning nedan.  

 

Fastighetsbildning som erfordras för detaljplanens genomförande initieras och 

bekostas av Vattenfall. Ansökan om erforderlig lantmäteriförrättning sker till 

Lantmäteriet. Förrättningskostnader för lantmäteriförrättningar som krävs för 

genomförandet av detaljplanen debiteras av Lantmäteriet enligt gällande 

förrättningstaxa. 

Servitut och ledningsrätter mm 
Inom planområdet finns idag officialservitut 0184–99/9.1 samt 0184–03/11.A för in- 

och utfartsväg till förmån för Tomteboda 10, belastande fastigheterna Tomteboda 5, 

Tomteboda 8 samt Hagalund 4:1. Servituten ska bestå oförändrade, in- och 

utfartsmöjligheterna från området enligt planförslaget ska tillgodoses på samma sätt 

som innan, förutom en mindre justering. Del av servitut 0184–03/11.A med 

beteckning a kan tas bort, in och utfart från denna sida sker direkt från Solnavägen 

och gör servitut a överflödigt, servitut b kvarstår. 

 

Inom planområdet finns även ett officialservitut 0184–99/9.2 för gångväg till förmån 

för Haga 4:1 belastande Tomteboda 10. Då det i angränsande detaljplan planeras en 

allmän lokalgata i anslutning till Tomteboda 10 där behovet av gångväg uppfylls, 

har servitutet uttjänats sitt syfte och ska upphävas.   

 

Inom planområdet har Solna Vatten en ledningsrätt 0184–99/9.3 för vatten- och 

avloppsledning. Planförslaget innebär att ett nytt u-område läggs ut för Solna 

Vattens ledning, eftersom ledningen i och med planförslaget behöver flyttas. I och 

med detta behöver ledningsrätten omprövas. Planförslaget innebär även att ett nytt 

u-område läggs ut på kvartersmark i sträckning längs med Solnavägen, för att 

skydda Solna Vattens huvudvattenledning belägen på allmän platsmark strax utanför 

planområdet.  

 

Inom planområdet har även Vattenfall Sveanät AB en ledningsrätt 0184–99/9.4 för 

starkström. Med anledning av ägarförhållandena och uppförandet av en ny 

regionnätstation inom fastigheten Tomteboda 10 kommer Vattenfall ansöka om 

upphävande av ledningsrätt för sträckningen inom fastigheten.   

 

Erforderlig flytt av ledningar samt ansökan till Lantmäteriet om omprövning och 

upphävande av officialservitut och ledningsrätter initieras och bekostas av 

Vattenfall, som också svarar för avtal och samordning med ledningsägare och Solna 

stad. 

Tekniska frågor 

Gator 
Planförslaget omfattar ingen allmän plats. En ny infart till fastigheten skall på 

kvartersmark öppnas upp till Solnavägen (med sträckning i det nordvästliga U-

området i planförslaget), för att möjliggöra för specialtransporter till 

regionnätstationen under hela dess livslängd. Körytor ska uppfylla kraven så att 
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utryckningsfordons framkomlighet och uppställningsplatser tillgodoses (vägbredd, 

bärighet, med mera). 

Ledningar 
Solna Vatten har ledningar (spill- dagvatten- och dricksvatten) inom fastigheten som 

behöver flyttas för att möjliggöra genomförandet av detaljplanen. Flytt av Solna 

Vattens ledningar bekostas av Vattenfall.  Flytt av Vattenfalls egen ledning bekostas 

och utförs av Vattenfall.  

Vatten och avlopp  
Regionnätstationen som planeras uppföras inom kvartersmark kommer inte att 

anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet, då funktionen inte erfordras 

för bebyggelsens ändamål.   

Dagvatten 
En dagvattenutredning är framtagen för projektet. Dagvattnet ska så långt som 

möjligt fördröjas, renas och infiltreras inom kvartersmark, i enlighet med Solna 

stads dagvattenstrategi. Dagvattenutredningen och dess föreslagna projekterade 

renings- och flödesfördröjande åtgärder ska kopplas till exploateringsavtalet för att 

säkerställa genomförandet. 

Värme 
Den planerade bebyggelsen med en ny regionnätstation kommer värmas och kylas 

med luftvärmepumpar.  

Elenergi 
Den nya bebyggelsen ska anslutas till befintligt nät. 

Tele och kommunikation 
Ny bebyggelse ansluts till infrastruktur i anslutning till planområdet. 

Avfall 
Ny bebyggelse för regionnätstationen kommer inte att generera något avfall som 

behöver omhändertas.  

Miljöprogram 
Ett miljöprogram har tagits fram av Vattenfall i samråd med Solna stad, för att 

säkerställa bästa tillgängliga teknik för energiförbrukning, bra materialval, 

miljöeffektiv avfallshantering med mera Miljöprogrammet utgår ifrån Solna stads 

skrift På väg mot ett hållbart Solna (2019) som baseras på Solna stads politiskt 

antagna miljöpolicy och miljöstrategi. Miljöprogrammet ska kopplas till 

exploateringsavtalet.   

Påverkan under byggtiden 
Vattenfall ska upprätta ett kontrollprogram enligt miljöbalken, för den miljö- och 

omgivningspåverkan som kan uppkomma under byggtiden. Programmet ska även 

innehålla åtgärder för att minimera dessa störningar. Kontrollprogrammet ska tas 

fram i samråd med miljöskyddsenheten på stadens miljö- och byggnadsförvaltning. 

Kontrollprogrammet ska vara fastställt av miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 

två månader före byggstart. 
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Ekonomiska frågor 

Vattenfall svarar för samtliga kostnader för genomförandet av detaljplanen inom 

kvartersmark.  

 

Förrättningskostnader för lantmäteriförrättningar som krävs för genomförandet av 

detaljplanen debiteras av Lantmäteriet enligt gällande förrättningstaxa. 

Avtal 
En principöverenskommelse för uppförande av regionnätsstation inom fastigheten 

Tomteboda 10 har tecknats mellan Solna stad och Vattenfall Eldistribution AB den 

2015-06-15. Principöverenskommelsen har därefter förlängts med tilläggsavtal, det 

senaste daterat 2021-05-17. Principöverenskommelsen innehåller avsiktsförklaring 

och mål samt ekonomiska frågor och ansvarsfördelning rörande projektet. 

 

Ett exploateringsavtal mellan Solna stad och Vattenfall ska föreligga innan 

detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Avtalet ska bland annat reglera hantering 

av ledningsrätter och officialservitut, uppförande av anläggningar som ansluter till 

allmän plats, ansvarsfördelning under genomförandefasen samt övriga frågor med 

anledning av detaljplanens genomförande. Gestaltningsprogram, miljöprogram och 

dagvattenutredning ska kopplas till exploateringsavtalet. Exploateringsavtalet 

beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Ett avtal ska tecknas mellan Vattenfall och Solna Vatten AB angående 

ansvarsfördelning och hantering av flytt av Solna Vattens ledning inom 

planområdet, innan Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 

Medverkande  

Planhandlingarna är framtagna av Lamija Perenda och Miranda Boëthius på miljö- 

och byggnadsförvaltningen tillsammans med Niklas Holmén, Sweco på uppdrag av 

stadsledningsförvaltningen. Gestaltningsförslaget är framtaget av Sweco genom 

Anna Undén, Elisabeth Nejdmo med flera och Sydväst arkitektur och landskap 

genom Ellen Arkander. Utredningar är framtagna av exploatören genom Magnus 

Myrén, Robert Käck och Dan Cvetovski.   
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Plan- och geodatachef Planarkitekt 

 



   Sid 1 (19) 

Solna Stad 
Granskningsutlåtande  

Miljö- och byggnadsförvaltningen    
Miranda Boëthius   BND 2015:614 
   

   
 
 
 
 

Granskningsutlåtande 
 
 
 

Detaljplan för Tomteboda 10 

inom stadsdelen Haga upprättad i april 2022 

 

 

Innehåll 
1. Bakgrund ........................................................................................................................................... 1 

2. Sammanfattning ............................................................................................................................... 2 

3. Yttranden under granskningen .......................................................................................................... 4 

Remissinstanser ................................................................................................................................... 4 

Sakägare enligt fastighetsförteckningen och boende.................................................................... 11 

4. Förändringar efter granskningen ................................................................................................. 18 

5. Synpunkter som inte tillgodosetts ............................................................................................... 19 

 

1. Bakgrund  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en transformatorstation (regionnätstation). 
Detaljplanen möjliggör även uppförandet av en mindre lokal transformatorstation samt en 
dagvattenanläggning för hantering av dagvatten och skyfall. Syftet med dagvattenanläggningen är 
att säkerställa dagvatten- och skyfallshanering inom planområdet och samtidigt tillföra 
upplevelsevärden och ekosystemtjänster i staden genom att skapa en väl gestaltad grönyta med 
trädplantering och vegetation. 
 
Kommunstyrelsen gav den 15 juni 2015 (§ 123) byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
planarbete för fastigheten Tomteboda 10 för uppförande av en ny regionnätstation. Planarbetet 
betraktas som påbörjat vid tidpunkten för kommunstyrelsens beslut om planuppdrag. 
Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
planarbetet den 19 augusti 2015 (§ 94). 
 
Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 3 maj 2017 (§ 49), att planförslaget skulle 
ligga till grund för samråd. Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och andra berörda 
har under samrådstiden 22 maj 2017 – 30 juni 2017 beretts tillfälle att lämna synpunkter på 
förslaget. Handlingarna har visats på Solna Stadsbibliotek i Solna Centrum och i Solna stadshus. 
Samrådsmöte hölls den 13 juni 2017 i Solna Stadsbibliotek. Yttranden från samrådet har 
sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, Solna stad 2021-10-07. 
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Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 18 oktober 2021 (§ 105), att planförslaget 
skulle ligga till grund för granskning. Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och 
andra berörda har under granskningstiden 3 november 2021 – 10 december 2021 beretts tillfälle 
att lämna synpunkter på förslaget. Handlingarna har visats på Solna Stadsbibliotek i Solna 
Centrum och i Solna stadshus. Yttranden från granskningen sammanställs och bemöts i detta 
dokument.  

2. Sammanfattning 
Här följer en kort sammanfattning av inkomna yttranden. Yttrandena återfinns även under rubrik 
”3. Yttranden under granskningen”. För ökad läsbarhet har de vid behov kortats ned. Alla 
yttranden finns oavkortade att ta del av på miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 
Yttranden i korthet  
 
Länsstyrelsen anser att kommunen tydligt behöver visa att de åtgärder som föreslås är tillräckliga 
och genomförbara för att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Länsstyrelsen anser även 
att kommunen behöver visa att den föreslagna skyfallsytan är tillräcklig för att ta hand om 
vattnet, samt föreslår att kommunen undersöker högre skyddsnivåer än 100-årsregn.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har förtydligats avseende miljökvalitetsnormer samt 
översvämningsrisk. Genomförande av föreslagna åtgärder inom detaljplanen medverkar till en förbättrad situation 
för recipienten. Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har kompletterats med en analys av en högre 
skyddsnivå än ett 100-årsregn för regionnätstationen. Vattendjupet i lågpunkten inom planområdet bedöms inte 
påverkas avsevärt av ännu större regnhändelser på grund av lågpunktens storlek och utbredning vilket medför att 
och vattnet fyller andra platser innan det når planområdet. Dagvattenutredningen har även kompletterats med 
beräkningar som visar att föreslagen skyfallsyta är tillräcklig för att ta hand om vattnet. Plankartan har 
kompletterats med planbestämmelser för att säkerställa högre säkerhetsnivåer och marginal.  
 
Storstockholms brandförsvar anser att riskbedömningen behöver utvecklas gällande avstånd mellan 
planerat bostadsområde och transformatorstationen. SSBF ställer sig också frågande till om 
avståndet/skyddet mot bensinstationen är tillräckligt avseende risker från transformatorstationen.   
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Riskanalysen har kompletterats med utförligare resonemang och referenser. Riskanalysen har även kompletterats 
med en utförligare beskrivning av avstånd till drivmedelstationen samt även avståndet mellan parkeringsplatser och 
påfyllningsanslutningen till cistern. De olika skyddsavstånd som rekommenderas kan upprätthållas och 
lokaliseringen av transformatorstationen bedöms inte utgöra hinder för fortsatt tillstånd för drivmedelsstationen. 
 
Statens geotekniska institut anser att stabiliteten för planområdet bedöms vara tillfredställande under 
förutsättning att planerade stödmurar i planområdets södra del kommer grundläggas direkt på 
berg. Schaktslänter rekommenderas att utformas så att de är stabila med eventuellt stöd av 
bergförstärkning. SGI anser att eventuella kvarstående slänter utanför huskroppar behöver kunna 
hållas långsiktigt stabila, så att de går att besiktiga och vid behov underhålla. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer inte att ansluta mot någon bergsslänt utan kommer att 
konstrueras fristående inom fastigheten och byggas in mot den planerade stödmuren i sydöst. Mot sydväst ansluter 
byggnaden mot befintlig slänt och marknivå. Inga andra stödmurar planeras inom planområdet.  
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Norrenergi meddelar att de har befintliga fjärrkyla och fjärrvärmeledningar i Solnavägen utanför 
det berörda kvarteret och förutsätter att de beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Ledningarna har beaktats och påverkas inte av detaljplanen. Ledningarna ligger som närmast cirka 7 meter från 
fastighetsgräns/plangräns.  
 
Solna Vatten har befintliga ledningar för VA i konflikt med planerad bebyggelse som behöver 
flyttas till nytt läge. Ett avtal mellan exploatören och Solna Vatten AB gällande ledningsflytt 
måste tecknas innan planen kan antas. Avtal krävs också med fastighetsägaren av Tomteboda 7 
gällande föreslagen ledningsomläggning. Då planområdet har utvidgats påverkas även Solna 
vattens befintliga vattenledning i utkanten av fastigheten mot Solnavägen, den behöver ett u-
område 3 meter från centrumlinjen på ledningen. Murar är inte lämpliga över befintlig 
vattenledning, och kan komma att innebära krav på flytt av ledning. Träd, skyfallsyta och annat 
som kan komma att placeras ovanför ledning måste placeras så att det inte riskerar att orsaka 
skada eller försvårar åtkomsten till ledningar.   
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Avtal med fastighetsägaren av Tomteboda 7 ska finnas innan detaljplanen godkänns. Ett u-område mot 
Solnavägen har lagts in på plankartan. Träd kommer inte att planteras inom u-områden och skyfallsytan ska 
utformas så att den inte påverkar vattenledningen. Murar som korsar u-områden ska vara demonterbara vid 
behov av ledningsåtkomst, denna lösning har stämts av med Solna vatten och fastighetsägaren inför godkännande.  
 
Rådet för funktionshinderfrågor anser att transformatorstationen behöver byggas in för att inte 
bullernormerna ska överskridas. Detta är viktigt ur allmän synpunkt och har också särskild 
betydelse för personer med sådan hörselfunktionsnedsättning som skapar särskild känslighet för 
buller. Rådet för funktionshinder vill också se att man i det fortsatta arbetet med utformningen av 
regionnätstationen arbetar med tillgänglighet.   
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Ett avsnitt om tillgänglighet har lagts till i planbeskrivningen. Tillgänglighet i byggnader hanteras i bygglovskedet. 
Förutsättningar för att skapa en bra miljö avseende buller säkerställs genom en bestämmelse på plankartan. 
Vidare säkerställs åtgärderna i ett miljöprogram som kopplas till ett exploateringsavtal mellan Staden och 
exploatören.  
 
Preem AB (publ) anser att verksamheten måste kunna fortsätta bedrivas på samma sätt som 
tidigare, och att detaljplanen inte ska påverka rådigheten av fastigheten, samt att hänsyn tas till 
skyddsavstånd.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
De olika skyddsavstånd som rekommenderas kan upprätthållas och detaljplanen bedöms därmed inte utgöra något 
hinder för fortsatt tillstånd för bensinstationens verksamhet.  Några risker som i byggskedet skulle kunna utgöra 
hinder för Preems verksamhet har inte identifierats. Placering av eventuella byggbodar inom fastigheten kan ske på 
tillräckliga avstånd från bensinstationens anläggningsdelar. 
 
Fastighetsägaren till Kappelanen 7 anser sammanfattningsvis att det i vissa delar saknas korrekt analys 
eller har dragits felaktiga slutsatser. Synpunkterna rör omhändertagande av dagvatten, ventilation 
med hänsyn till buller, fasadmaterial, avsaknad av byggnader i sektioner, samt nockhöjd. Detta 
medför att Detaljplanen för Tomteboda 10 ger en felaktig vägledning i vissa delar, och därför bör 
revideras och gå ut på granskning ånyo innan planen kan tänkas antas av Solna stad. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Lågpunkten inom planområdet är en del av en betydligt större lågpunkt längs Solnavägen. En övergripande 
strategi inom staden för hela området behöver och planeras att tas fram för att hantera skyfallssituationen i det 
större perspektivet. En planbestämmelse om att fläktar för utluft inte får placeras på fasad mot Solnavägen eller 
på fasad mot Tomteboda 2 har införts på plankartan. Detaljer om teglets exakta utformning och kulörer på 
övriga delar av fasaden hanteras och bedöms i bygglovsprövningen. Sektionen i gestaltningsprogrammet har 
kompletterats. En sänkning av rumshöjderna bedöms inte vara möjlig med hänsyn till den tekniska utrustning 
som behöver inrymmas.  
 
Brf Tomteboda 1 vill att Staden säkerställer att de boende inte drabbas negativt av 
regionnätstationen, med avseende på buller och risk för vagabonderande strömmar. Yttrandet 
besvaras tillsammans med yttranden från privatpersoner med en samlad kommentar i slutet av 
avsnittet under rubrik ”3. Yttranden under granskningen”.         
 
9 privatpersoner har inkommit med yttranden. Yttranden gäller främst en oro för att planförslaget 
kommer innebära en försämring för boendesituationen i området avseende buller, 
elektromagnetiska fält samt vagabonderande strömmar. Yttranden från privatpersoner återges alla 
i sin helhet eller sammanfattade under rubrik ”3. Yttranden under granskningen” nedan och 
besvaras tillsammans med yttrandet från Brf Tomteboda 1 med en samlad kommentar i slutet av 
avsnittet.         

3. Yttranden under granskningen  

Remissinstanser 
 
Länsstyrelsen 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsens synpunkter från samrådsskedet kvarstår. Kommunen behöver tydligt visa att de 
åtgärder som föreslås är tillräckliga och genomförbara för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
kan följas. Exempelvis föreslår kommunen att en grönyta ska utgöra infiltrationsyta. Dock består 
denna yta av fyllnadsmassor, lera och berg i dagen, vilket gör infiltration svårt. 
 
I dagvattenutredningen framgår att den befintliga föroreningsbelastningen från området innebär 
att miljökvalitetsnormerna kan följas. Det framgår dock inte om denna nivå är tillräcklig utifrån 
recipientens behov. Kommunen behöver redogöra för hur planens genomförande leder till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas utifrån ett recipientperspektiv. 
 
Översvämningsrisk 
Inom planförslaget finns en lågpunkt som tar emot vatten från tre större avrinningsområden. I 
och med planens genomförande höjs marken inom området och lågpunkten byggs bort. För att 
detta inte ska innebära att omkringliggande områden drabbas negativt av planens genomförande 
föreslår kommunen att en ny fördröjningsyta ska skapas inom planområdet. 
 
Kommunen har inte visat att den föreslagna skyfallsytan är tillräcklig för att ta hand om vattnet. 
Det framgår inte att markens reglerade genomsläpplighet på plankartan är tillräckligt för att 
kunna ta omhand minst ett 100-årsregn med klimatfaktor. Kommunen behöver förutom 
höjdsättning även säkerställa övriga skyddsåtgärder som dagvattenutredningen föreslår. Bland 
annat föreslår kommunen låga murar, för att begränsa att vatten tar sig in i planområdet från 
omkringliggande områden. 
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Eftersom nätstationen kan utgöra en samhällsviktig verksamhet anser Länsstyrelsen att 
kommunen bör motivera att ett 100-årsregn med klimatfaktor är en tillräcklig nivå av skyfall att ta 
hänsyn till. Om nätstationen är viktig för kommunens elförsörjning kan det vara befogat att 
undersöka även högre skyddsnivåer. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har förtydligats med en beskrivning av hur den planerade 
dagvattenanläggningen kommer att rena vattnet för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 
följas. Handlingarna har även förtydligats med en beskrivning av hur miljökvalitetsnormerna följs ur ett 
recipientperspektiv. Då markens sammansättning består av fyllnadsjord, lera och berg är möjligheten för 
fullständig infiltration av dagvatten i marken begränsad. Dagvattenanläggningen planeras att utformas som en torr 
damm och är till för att fördröja för att jämna ut flödestoppar före avledning till det allmänna dagvattensystemet. 
Anläggningen syftar även till att rena dagvattnet för att inte äventyra recipientens förmåga att uppnå uppsatta 
miljökvalitetsmål. Rening sker genom att partikelbundna föroreningar sedimenterar. Reningsförmågan ökar även 
genom att infiltration delvis sker ner i marken och planerade växter bidrar också till viss absorption av 
föroreningar. 
 
Den planerade dagvattenanläggningen som ska rena och fördröja dagvatten medför att belastningen av både 
föroreningshalter och föroreningsmängder på recipienten minskar vid planerad markanvändning jämfört med 
nuvarande markanvändning. Om detaljplanen inte genomförs kommer dagvatten från planområdet att fortsatt 
avledas till recipienten utan fördröjning och rening. Detaljplanen medverkar till att rening av dagvatten från ytan 
skapas. Genomförande av föreslagna åtgärder inom detaljplanen medverkar till en förbättrad situation för 
recipienten. Planen bedöms därmed inte innebära någon otillåten försämring eller något äventyrande av 
miljökvalitetsnormerna för recipienten och vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön.  
 
Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har kompletterats med en analys av en högre skyddsnivå än ett 100-
årsregn för regionnätstationen. Analysen visar på att när regnet blir större än ett 100-årsregn fylls främst 
lågpunkter västerut vid rondellen i korsningen Solnavägen/Solna Kyrkväg i avrinningsområdet. Vattendjupet 
inom planområdet stiger ytterligare cirka 1–2 dm. Vattendjupet i lågpunkten inom planområdet bedöms därmed 
inte påverkas avsevärt av ännu större regnhändelser på grund av lågpunktens storlek och utbredning vilket medför 
att och vattnet fyller andra platser innan det når planområdet. Analysverktyget som har använts har dock vissa 
begränsningar och analysen ska ses som en indikation på konsekvenserna av större regnhändelser.  
 
För att säkerställa en ännu högre säkerhetsnivå och marginal vid ett större regn än ett 100-årsregn kommer 
känslig teknisk utrustning inte att placeras under nivån + 10,2. En planbestämmelse om att teknisk utrustning i 
byggnader ska utformas och placeras så att den ej skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av 
10,2 meter av angivet nollplan har införts på plankartan för all kvartersmark. 
 
För att visa att föreslagen skyfallsyta är tillräcklig för att ta hand om vattnet har dagvattenutredningen 
kompletterats med beräkningar som visar att föreslagen skyfallsyta är tillräcklig för att ta hand om vattnet. För 
att säkerställa att den planerade skyfallsytans funktion och att minst 600 kubikmeter vatten kan fördröjas inom 
planområdet vid skyfall har en planbestämmelse införts på plankartan som reglerar att en yta för fördröjning av 
minst 600 kubikmeter skyfallsvatten ska finnas inom angivet egenskapsområde. Skyfallsvattnet planeras att 
fördröjas i en skålad torr damm som rymmer erforderlig volym.  
 
Murar föreslås uppföras längs med fastighetsgräns mot Solnavägen samt mot fastigheterna Tomteboda 7 och 8. 
Murarna kommer främst fungera som ett påkörningsskydd samt som barriär mellan oskyddade trafikanten och 
den nedsänkta grönytan. Då det fortfarande kommer att finnas öppningar längs med fastighetsgränsen mot 
omgivande fastigheter kommer murarna inte få någon större betydelse vid skyfall och översvämning då vattnet 
kommer att kunna rinna mellan fastigheterna. Murarna är därför inte nödvändiga för att säkerställa 
skyfallshanteringen.  
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Storstockholms brandförsvar 
SSBF anser att det är otydligt om riskerna beaktats tillräckligt och ifrågasätter därför 
lämpligheten i ett så pass kort avstånd mellan planerade bostäder och förskolan till 
transformatorstationen. Riskbedömningen för endast enkla kvalitativa resonemang om brand 
och explosion och har inga referenser. Avståndet till den befintliga snabbmatsrestaurangen och 
bostadshuset är ca 20 meter och avståndet till den planerade bebyggelsen (inkl. förskola) sydöst 
om transformatorstationen kommer vara på ca 10 meters avstånd. Om inte avståndet/skyddet 
mot bensinstationen är tillräckligt avseende risker från transformatorstationen kan det 
omöjliggöra fortsatt tillstånd för drivmedelsstationen. Detta gäller även avståndet mellan 
parkeringsplatser och påfyllningsanslutning till cistern. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Riskanalysen har kompletterats med utförligare resonemang och referenser. Riskanalysen har även kompletterats 
med en utförligare beskrivning av avstånd till drivmedelstationen samt även avståndet mellan parkeringsplatser och 
påfyllningsanslutningen till cistern.  
 
Sannolikheten att omgivningen påverkas vid en brand eller explosion inne i transformatorstationen bedöms vara så 
låg att lokaliseringen av transformatorstationen inte utgör någon allvarlig risk för omgivningen. Vad gäller 
olycksrisk (brand, explosion och utsläpp av olja till miljön) bedöms risknivån för omgivande bebyggelse vara 
acceptabel med de riskreducerande åtgärder som föreslås. Närheten till bensinstationen bedöms inte utgöra något 
hinder för detaljplanen ur ett riskperspektiv.  De olika skyddsavstånd som rekommenderas kan upprätthållas och 
lokaliseringen av transformatorstationen bedöms inte utgöra hinder för fortsatt tillstånd för drivmedelsstationen. 
 
Statens geotekniska institut 
Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Med hänvisning till 2 kap 4–5 § i 
PBL anser SGI att geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och 
erosion ska klarläggas i planskedet. 
 
Stabiliteten för planområdets bedöms i [2] vara tillfredsställande för befintliga och planerade 
förhållanden. Under förutsättning att planerade stödmurar i planområdets södra del kommer 
grundläggas direkt på berg har SGI inga invändningar mot denna bedömning. 
 
I [2] anges att bergschakt kommer bli aktuellt i sydöstra delen av den planerade 
nätverksstationen och för del av planerat fördröjningsmagasin. Schaktslänter 
rekommenderas att utformas så att de är stabila med eventuellt stöd av bergförstärkning. 
 
Vidare anges i [2] att det inte är bestämt om huskonstruktioner ska ansluta mot (och ges stöd 
för) konstruerade bergsslänter eller ej. SGI anser att eventuella kvarstående slänter utanför 
huskroppar behöver kunna hållas långsiktigt stabila, så att de går att besiktiga och vid behov 
underhålla. SGI instämmer i de rekommendationer som ges, men överlåter till kommunen 
och länsstyrelsen att bedöma om eventuella bergförstärkningsåtgärder och dylikt behöver 
säkerställas med en bestämmelse i plankartan. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
På angränsande fastighet mot sydost planeras en stödmur längs med den planerade lokalgatan. Den stödmuren 
hamnar inte inom planområdet. Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer inte att ansluta mot någon 
bergsslänt utan kommer att konstrueras fristående inom fastigheten och byggas in mot den planerade stödmuren i 
sydöst. Mot sydväst ansluter byggnaden mot befintlig slänt och marknivå. 
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Inga andra stödmurar planeras inom planområdet. De murar som planeras är lägre murar i fastighetsgräns som 
inte har funktionen av stödmur.  
 
Bergförstärkningsåtgärder bedöms inte behöva säkerställas på plankartan.  
 
Norrenergi 
Norrenergi har befintliga fjärrkyla och fjärrvärmeledningar i Solnavägen utanför det berörda 
kvarteret och förutsätter att de beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Ledningarna har beaktats och påverkas inte av detaljplanen. Ledningarna ligger som närmast cirka 7 meter från 
fastighetsgräns/plangräns.  
 
Solna vatten 
Solna Vatten har befintliga ledningar för VA i konflikt med planerad bebyggelse. De behöver 
flyttas till nytt läge. Exploatören måste utreda att en flytt av ledningen är möjlig att genomföra 
och att det finns utrymme att flytta den till. Sådan flytt ska ske på bekostnad av exploatören. Ett 
avtal mellan exploatören och Solna Vatten AB gällande ledningsflytt måste tecknas innan planen 
kan antas.  
 

 
 
Föreslagen ledningsomläggning förutsätter att det finns ett avtal med fastighetsägaren av 
Tomteboda 7. Avtalet ska ge rätt för ledningsdragning över Tomteboda 7 och även avtala om att 
fastighetsägaren ska godkänna en 6 m bred ledningsrätt när VA-ledningarna är lagda.  
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Då planområdet har utvidgats så påverkas även Solna Vattens befintliga vattenledning i 
utkanten av fastigheten mot Solnavägen. Den behöver ett u-område som sträcker sig 3 m 
från centrumlinjen på ledningen. 
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En mur är tänkt att placeras längs med Solnavägen, rakt över befintlig vattenledning, 
vilket inte är lämpligt. Om muren måste vara kvar behöver ledningen flyttas till nytt läge 
på exploatörens bekostnad. Träd får inte planteras så att de kan skada/påverka befintlig 
vattenledning. Inte heller skyfallsytan får påverka vattenledningen. 
 
Muren som korsar u-området i sydväst måste utföras så att den inte skadar/påverkar VA-
ledningarna samt att den är lätt demonterbar vid behov av ledningsåtkomst. 
 
U-område krävs om de allmänna VA-ledningarna ligger inom kvartersmark. 
 
Träd samt anläggningar för omhändertagande av dagvatten (tex skelettjordar, växtbäddar och 
avsättningsmagasin) får inte placeras över VA-ledningar eller så att åtkomsten till VA-ledningarna 
begränsas. De får heller inte riskera att orsaka någon skada på VA-ledningarna. Inte heller 
cykelställ, fasta bänkar, busskurer, trappor, murar mm får placeras så att åtkomsten till Solna 
Vattens ledningar försvåras. Beläggning över VA-ledningar måste vara sådan att den är lätt att 
återställa efter ingrepp. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Avtal med fastighetsägaren av Tomteboda 7 ska finnas innan detaljplanen godkänns.  
 
Ett u-område mot Solnavägen har lagts in på plankartan. Träd kommer inte att planteras inom u-områden och 
skyfallsytan ska utformas så att den inte påverkar vattenledningen.  
 
Murar som korsar u-områden ska vara demonterbara vid behov av ledningsåtkomst, denna lösning har stämts av 
med Solna vatten och fastighetsägaren inför godkännande.  
 
Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) 
Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd, ömsesidig information och dialog 
mellan företrädare för funktionshinderorganisationer och Solna stad. Rådet ska enligt 
kommunstyrelsens direktiv följa stadens arbete inom funktionshinderområdet och bevaka att 
staden fullgör sina åtaganden enligt lagar och tillämpliga styrande dokument i staden. Ett av 
kommunstyrelsen utpekat uppdrag för rådet är att fungera som remissinstans och rådgivare inför 
beslut inom funktionshinderområdet. 
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Rådet, som tackar för möjligheten att yttra sig över det rubricerade förslaget till detaljplan, 
avgränsar sig till de aspekter som har särskild relevans ur ett funktionshinderperspektiv. 
 
Rådet konstaterar att transformatorstationen behöver byggas in för att inte bullernormerna ska 
överskridas. Bullerutredningen visar att det är möjligt att göra en sådan inbyggnad och därmed 
uppnå godtagbara ljudnivåer. Detta är viktigt ur allmän synpunkt och har också särskild betydelse 
för personer med sådan hörselfunktionsnedsättning som skapar särskild känslighet för buller. 
 
Det är angeläget att regionnätstationen utformas på ett sådant sätt att god tillgänglighet uppnås 
även för driftpersonal och andra besökare med funktionsnedsättning, till exempel 
rörelsefunktionsnedsättning. Detta är något som i huvudsak inte behandlas i detaljplanen utan 
bör beaktas i det fortsatta arbetet. Rådet för funktionshinderfrågor är gärna dialogpartner om så 
önskas. 
 
Rådet har i övrigt inga synpunkter på förslaget utifrån de frågor som rådet har i uppdrag att 
bevaka. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: Ett avsnitt om tillgänglighet har lagts till i planbeskrivningen. 
Tillgänglighet i byggnader hanteras i bygglovskedet. Förutsättningar för tillgänglighet säkerställs i detaljplanen och 
bedöms finnas.  
 
Förutsättningar för att skapa en bra miljö avseende buller säkerställs genom en bestämmelse på plankartan som 
reglerar att buller från transformatorstationen får inte överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på större avstånd 
än 10 meter från fastighetsgräns samt en bestämmelse om att fläktar för utluft inte får placeras på fasad mot 
Solnavägen eller på fasad mot Tomteboda 2. Vidare säkerställs åtgärderna i ett miljöprogram som kopplas till ett 
exploateringsavtal mellan Staden och Exploatören.  
 
Remissinstanser som inte har någon erinran mot planen: 

• Lantmäterimyndigheten 

• Trafikverket 

• Trafikförvaltningen 

• Norrvatten 

• Stockholm exergi 

• Svenska kraftnät 

• Vattenfall Eldistribution 

• Tekniska förvaltningen 
 
Remissinstanser som inte har svarat på remissen: 

• Polismyndigheten Region Stockholm 

• Ellevio 

• Telia Sonera Skanova 

• Stockholm gas 

• Stokab 

• Telenor 

• Hyresgästföreningen 

• FTI AB, förpacknings- och tidningsinsamlingen 

• Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan (FUT)  

• Strålsäkerhetsmyndigheten 

• Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg 
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Sakägare enligt fastighetsförteckningen och boende  
 
Preem AB 
Preem AB (publ), nedan Preem, får härmed i egenskap av fastighetsägare till fastigheten 
Tomteboda 8, inkomma med följande synpunkter angående ovan rubricerade förslag  
till detaljplan, då vi bedömer att Preem berörs av föreslagen planändring.   
 
Preem bedriver idag en mycket lönsam bemannad drivmedelstationsverksamhet och hanterar 
brandfarliga varor och särskilda skyddsavstånd måste respekteras både under och efter 
genomförandetid av byggnationer. 
  
Preem har tagit del av utskickade granskningshandlingar och ser i Samrådsredogörelsen att 
Förvaltningen hos kommunen i den föreslagna planen beskriver hur man anser att hänsyn tagits 
till Preems verksamhet.  
 
Vi vill dock ännu en gång poängtera att Preem måste kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet 
på samma sätt som tidigare och att planändringen inte på något sätt ska påverka rådigheten av 
fastigheten samt att hänsyn tas till skyddsavstånd även under byggnationstiden av nätstationen 
och inte heller under den tiden inskränker på Preems verksamhet.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: De olika skyddsavstånd som rekommenderas kan upprätthållas 
och detaljplanen bedöms därmed inte utgöra något hinder för fortsatt tillstånd för bensinstationens verksamhet.  
Några risker som i byggskedet skulle kunna utgöra hinder för Preems verksamhet har inte identifierats. Placering 
av eventuella byggbodar inom fastigheten kan ske på tillräckliga avstånd från bensinstationens anläggningsdelar. 
 
Kappelanen 7  
(Sammanfattat yttrande) Fastighetsägaren ställer sig positiv till utveckling i området samt förstår 
detaljplanens huvudsyfte. Däremot finner fastighetsägaren att kommunen i stora delar åsidosätter 
sitt ansvar/skyldighet gentemot omkringliggande fastigheter, fastighetsägare, kommuninvånare 
och sig själva som sakägare. Nedan följer de punkter där Fastighetsägaren anser att det saknas 
korrekt analys eller där det har dragits felaktiga slutsatser vilket gör att detaljplanen för 
Tomteboda 10 inte uppfyller de krav som kommunen bör säkerställa i framtagandet av nya 
detaljplaner. 
 
Fastighetsägaren anser att  

• vid anläggning av ny park- och fördröjningsbädd bör denna utformas som en gedigen 
recipient för dagvatten och extremskyfall, med betydligt större volym än vad idag anges. 
Alternativt föreslår fastighetsägaren att planförslaget omarbetas så att avrinning kan / 
skall ske från omgivande avrinningsområden till densamma, samt att dessa 
fördröjningsåtgärder utökas så att en betydande volym av områdets dagvatten kan 
omhändertas. 

• det i plankartan även skall föreskrivas att all ventilation (frånluft) måste förläggas åt 
sydväst (åt McDonalds & tågspår) med hänsyn till det buller som frånluftsventialtion kan 
tänkas medföra.  

• det skall föreskrivas i planbeskrivningen att transformatorstationerna skall muras med 
handslaget tegel – allra helst återvunnet från byggnad uppförd omkr. 1950-talet för att 
efterlikna bostadshuset i Solna kyrkby.  
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• planbestämmelserna bör utökas så att annat uppförande än platsmurad tegelfasad 
utesluts. Med föreslaget tillägg kan Solna stad säkerställa båda materialval samt metodik, 
vilket borgar för ett fint slutresultat.  

• sektioner inte redovisar vissa delar av befintlig och ny bebyggelse.   

• angivna plushöjder för transformatorstationerna sänks med 1,5 meter på plankarta och 
således får högsta nockhöjd över nollplan om; h1 = 22,5, h2 = 17,5, h3 = 13,5. 

 
Fastighetsägaren anser sammanfattningsvis att det i vissa delar saknas korrekt analys eller har 
dragits felaktiga slutsatser. Detta medför att detaljplanen för Tomteboda 10 ger en felaktig 
vägledning i vissa delar, och därför bör revideras och gå ut på granskning ånyo innan planen kan 
tänkas antas av Solna stad. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Lågpunkten inom planområdet är en del av en betydligt större lågpunkt längs Solnavägen. Det finns en begränsad 
möjlighet att påverka den större lågpunkten genom åtgärder inom planområdet då planområdet utgör en liten del 
av den totala ytan för avrinningsområdet. En större volym för omhändertagande av skyfall inom planområdet 
bedöms inte kunna bidra till någon betydande förändring av översvämningssituationen i den betydligt större 
lågpunkten som finns. En övergripande strategi inom staden för hela området behöver och planeras att tas fram för 
att hantera skyfallssituationen i det större perspektivet. 
 
En planbestämmelse om att fläktar för utluft inte får placeras på fasad mot Solnavägen eller på fasad mot 
Tomteboda 2 har införts på plankartan för att säkerställa att inga fläktar för utluft placeras på dessa fasader. 
 
Detaljplanen reglerar att fasadmaterial ska vara huvudsakligen rött tegel för byggnader och murar. Detaljer om 
teglets exakta utformning och kulörer på övriga delar av fasaden hanteras och bedöms i bygglovsprövningen.  
 
Sektionen i gestaltningsprogrammet har kompletterats för att även visa befintliga bostadshus öster om Solnavägen. 
 
Höjderna i regionnätstationen är anpassade efter de tekniska installationer som är nödvändiga att inrymma i 
byggnaden. En sänkning av rumshöjderna bedöms inte vara möjlig med hänsyn till den tekniska utrustning som 
behöver inrymmas.  
 
Brf Tomteboda 1 
Det har inkommit information till styrelsen för Brf Tomteboda 1 i Solna angående den 
regionnätstation som ska byggas strax utanför vår fastighet. 
 
Så anledningen att vi skriver till er är för att vi vill att ni säkerställer att de boende inte 
drabbas negativt pga. regionnätstationen. Som vi har förstått det råder olika uppgifter i 
utredningar samt planhandlingar och det finns risk att bullerkraven inte klaras. Vi vill att ni 
säkerställer att regionnätstationen bullerdämpas så att bullerkraven som finns angivna på 
plankartan för regionnätstationen klaras. Mycket viktigt för oss att regionnätstationen inte 
blir störande för de boende då vi redan är drabbade av en del störningar. Dessa kommer t. 
ex från den passerande tågtrafiken. 
 
Även våra vattenledningar kan bli drabbade som vi förstår det av denna typ av station med 
risk för att vagabonderande strömmar uppstår, detta vill vi så klart också att ni säkerställer 
att det inte kommer ske.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
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Yttranden från 9 privatpersoner/boenden: 
 
AW 
Som boende på Fogdevreten vill jag framföra mina synpunkter gällande regionnätstationen som 
planeras byggas mycket nära vårt bostadsområde. 
 
Enligt uppgift kommer regionnätstationen vara i bruk dygnet runt och avge buller i form av ett 
tonalt ljud, dvs. en ton som aldrig slutar låta. Ett tonalt ljud bedöms av Boverket och 
Naturvårdsverket som särskilt störande, och det ställs därför hårda krav för sådant buller 
nattetid. 
 
Då bostadsområdet redan idag är tungt bullerbelastat av Tomteboda bangård med ca 1200 
tågpassager per dygn som passerar nära våra sov- och vardagsrumsfönster, behöver vi de tysta 
stunder när tågen inte passerar under några timmar nattetid. Om dessa tysta stunder skulle 
fyllas med ett tonalt buller från regionnätstationen, skulle situationen bli ohållbar för oss. 
 
Vi vill därför att ni säkerställer att regionnätstationen ljuddämpas så mycket som möjligt, och att 
ventilationsöppningar och fläktar mm placeras så långt bort från våra bostäder som möjligt. 
Planbestämmelsen för skydd mot störning, som finns på plankartan för regionnätstationen, är 
bra och nödvändig för en fortsatt bra boendemiljö, dvs. planbestämmelsen ”Buller från 
transformatorstationen får inte överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på större avstånd än 10 
meter från fastighetsgräns. Tacksam för att ni säkerställer att den planbestämmelsen följs. 
 
Slutligen vill vi också att ni säkerställer att de elektromagnetiska fälten inte överstiger riskfyllda 
nivåer i närliggande bostäder. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
LA 
Jag bor på Fogdevreten 14 i Solna och har förstått att det planeras att bygga en ny nätstation 
nedanför min port. Efter att ha tagit del av den utredning som har gjorts med hänsyn till 
påverkan av boendemiljön i området har jag vissa funderingar och invändningar. Först och 
främst är skalan i kartan felaktig och konsekvenserna av det är uppenbara - om alla avstånden är 
felaktiga så blir även markeringarna för buller osv felaktiga i relation till fastigheterna i området. 
Området jag bor i är redan bullrigt med tåg på ena sidan, bilar på andra och ambulanshelikoptrar 
till Karolinska ovanför. Dessa typer av buller stör främst dagtid medan det om natten oftast är 
väldigt tyst. Att få en nätstation som ger ut en och samma ton dygnet runt kan potentiellt 
ödelägga boendemiljön fullständigt. 
 
Planbestämmelsen som finns med på plankartan är jättebra! Det jag är orolig för är att mätningar 
och utlåtanden i hela dokumentet har utförts med bristfällig information. Byggnaden som 
beskrivs i planbestämmelsen är inte av samma utförande som den som verkar att planeras att 
byggas. Den planerade byggnaden har i själva verket stora ventilationshål i fasaden som vetter 
snett mot min portuppgång. Efter besök vid liknande nätstationer kan 
jag inte annat än att känna oro för en sådan design. Dessutom planeras fler bostäder och även 
förskola i närheten av den här stationen och då bör man också ta hänsyn till elektromagnetiska 
fälten. Dessa avtar efter avståndet i kubik om jag inte har sovit på fysiklektionerna och då spelar 
avståndet från nätstationen en helt avgörande roll i dess påverkan på miljön i dess närhet. 
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Jag förstår att nätstationen behövs men jag vill gärna att fler ansvariga tar sig tid att se till att den 
uppförs på bästa möjliga sätt enligt en väl framtagen planbestämmelse. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
MH 
Jag bor på Fogdevreten. Det har kommit till min kännedom att en Regionnätstation planeras att 
byggas mycket nära vårt bostadsområde och jag tagit del av ritningar och övriga dokument.  
Tycker det i stort ser bra ut men vill göra er i byggnadsnämnden och politiker i kommunen 
uppmärksamma på några saker som säkerställer att vår boendemiljö blir fortsatt bra. 
 
Jag önskar att ni säkerställer att regionnätstationen ljuddämpas så mycket som möjligt, och att 
ventilationsöppningar och fläktar mm placeras så långt bort från våra bostäder som möjligt så att 
det säkerställs att den inte blir störande. Så säkerställ bullernivå och att elektromagnetiska fält är 
inom säkerhetsnivån. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
MT 
(Sammanfattat yttrande) Boende skriver att det finns uppgifter som skiljer sig åt i underlagen som 
kan innebära att kraven på skydd mot störningar riskerar att inte klaras.  
 
Boende anser att:  

• Planbestämmelsen "Buller från transformatorstationen får inte överstiga 35 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå på större avstånd än 10 meter från fastighetsgräns" är mycket bra och 
mycket viktig, samt vill att Staden bevakar och säkerställer att den bestämmelsen efterlevs. 

• Det är bra att transformatorerna i regionnätstationen byggas in för att klara bullerkraven 
och inte bli störande för närboende. 

• De boende på Fogdevreten redan idag är tungt bullerbelastade och att situationen skulle 
bli ohållbar om en genomträngande ton som aldrig tystnar kommer från 
regionnätstationen.  

• Det finns uppgifter i planhandlingarna som visar att bullerkraven riskerar att överskridas. 
Boende göra vill Staden uppmärksam på detta i tid så att lämpliga åtgärder kan göras, så 
att bullerkraven klaras. Boende ställer sig frågande kring måtten och bilderna i 
gestaltningsprogrammet gällande öppningar för ventilation i en av väggarna till 
transformatorhallarna. Och uttrycker oro för att de angivna måtten 28 kvm kommer 
innebära en öppning som släpper ut mycket buller. Om ventilationsöppningarna i väggen 
till transformatorhallarna blir så stora som det visas i gestaltningsprogrammet så kommer 
bullret utanför regionnätstationen vara betydligt mer än det som visas i bullerutredningen. 

• Staden bör säkerställa att regionnätstationen byggs på ett bra sätt så att inga stomljud 
fortplantas till närliggande bostäder från transformatorerna.  

• Staden bör kontrollera hur långt magnetfälten kommer att sträcka sig, och att utredning 
som visar magnetfältens utbredning, och bullerutredning och miljöbedömning visar olika 
siffror.  

• Staden bör säkerställa att vattenledningar mm placeras klokt och på tillräckligt avstånd 
från regionnätstationen och kablarna till och från stationen, så att vagabonderande 
strömmar inte uppstår i vattenledningarna. 
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Boende anser sammanfattningsvis att:  
Planbestämmelsen på plankartan för skydd mot störningar är bra och nödvändig för att vi 
ska kunna ha fortsatt bra och barnvänlig boendemiljö här. Vi vill att ni bevakar och 
säkerställer att den planbestämmelsen efterlevs, dvs planbestämmelsen "Buller från 
transformatorstationen får inte överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på större avstånd än 
10 meter från fastighetsgräns". Med klok byggteknik och bra bullerdämpning kan det 
bullerkravet klaras.  
 
Vi vill att ni säkerställer att de elektromagnetiska fälten inte överstiger riskfyllda nivåer i 
närliggande bostäder och förskola.  
 
Vi vill att ni säkerställer att vattenledningar mm placeras på ett klokt sätt så att inte 
vagabonderande strömmar uppstår i vattenledningar i närheten samt 
att regionnätstationen byggs på ett bra sätt så att inga stomljud fortplantas till närliggande 
bostäder från stationen.  
 
Vi vill att ni tar beslut som skyddar oss och våra barn och tar beslut som säkerställer att våra 
bostäder även fortsättningsvis är en bra och hälsosam hem- och uppväxtmiljö för våra 
barn. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
MKj 
Boende på Fogdevreten uttrycker oro för att den tillkommande regionnätstationen kommer att 
innebära en väsentlig risk för buller. Boende vill känna att Staden gör allt för att boverkets 
riktlinjer angående buller i boendemiljö efterlevs så att vi kan fortsätta bo och trivas här i Solna. 
 
Boende skriver att uträkningarna i Swecos bullerutredning baseras på att ventilationsöppningen i 
stationens fasad inte ska vara större än 4 m2, men att de i gestaltningen visas som totalt 28m2. 
Boende uttrycker oro för att bullerutredningen är baserad på felaktig info och att bullernivån 
kommer bli ännu värre för de boende på Fogdevreten som redan har tågen mycket nära och 
Solnavägen precis bredvid. Denne ska också alldeles snart få en bebis och vill gärna känna att de 
kan bo kvar och att bullernivån inte blir så hög att den blir skadlig. Också viktigt med tanke på att 
det ska byggas ett dagis precis här också. Boende Jag hoppas helt enkelt att ni gör allt för att 
säkerställa en fortsatt god boendemiljö för oss 
här på Fogdevreten, att bullerutredningen är riktig och att skadligt buller minimeras! 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
MKy 
Jag bor på Fogdevreten och precis nedanför våra hus ska det byggas en regionnätstation 
med transformatorer som utgör en väsentlig risk för buller då dessa avger en konstant 
genomträngande ton, så kallat totalt buller. 
 
Jag är väldig orolig över detta och skulle vilja känna att ni gör allt för att boverkets 
riktlinjer ang. buller i boendemiljö efterlevs så att vi kan fortsätta bo och trivas här i Solna. 
 
I planbestämmelsen står det: 
"Buller från transformatorstationen får inte överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på 
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Större avstånd än 10 meter från fastighetsgräns" 
 
Och det låter ju jättebra, men i Swecos bullerutredning baseras uträkningarna på att 
ventilationsöppningen i stationens fasad inte ska vara större än 4m2, i 
gestaltningsprogrammet däremot har dessa öppning totalt blivit 28m2 stora!! 
 
Jag är mycket rädd för att bullerutredningen är baserad på felaktig info och att bullernivån 
kommer bli ännu värre för oss på Fogdevreten som redan har tågen mycket nära och 
Solnavägen precis bredvid. 
 
Vi ska också alldeles snart få en bebis och jag vill gärna känna att vi kan bo kvar här och 
att bullernivån inte blir så hög att den blir skadlig. Också viktigt med tanke på att det ska 
byggas ett dagis precis här också! 
 
Jag hoppas helt enkelt att ni gör allt för att säkerställa en fortsatt god boendemiljö för oss 
här på Fogdevreten, att bullerutredningen är riktig och att skadligt buller minimeras! 
 
RL 
Jag bor på fogdevreten 14, 4 tr. och önskar att ni säkerställer att regionnätsstationen som 
ska byggas byggs på ett säkert sätt så boendemiljön blir fortsatt bra här. 
 
Det är framförallt ventilationsöppningar och fläktar jag tänker på, att de placeras så långt 
bort från våra bostäder som det är möjligt att göra. 
 
Jag vill inte att det ska bli störande, jag har tinnitus och oavsett det skulle ett konstant 
ytterligare ljud som lät året om dygnet runt vara fruktansvärt och dessutom skulle det vara 
mot både Naturvårdsverkets och Boverkets krav kring detta. 
 
Det finns en planbestämmelse för skydd mot störningar och skulle den efterföljas borde 
vår bostadsmiljö fortsätt vara god. 
 
Önskar att ni säkerställer att elektromagnetiska fält inte kommer att överstiga riskfyllda 
nivåer i varken bostäder eller förskola. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
TP 
Jag bor i bostadsrättsföreningen Tomteboda 1 och i hus 14 på Fogdevreten. 
Hus 14 kommer att hamna 30 meter från den regionnätstation som ska byggas på 
Tomteboda 10. 
 
Det är bra att stationen byggs, men det ligger i vårt intresse att säkerställa att den inte 
överskrider bullerkraven. 
 
Vid en närmare undersökning ser det ut som det buller som kommer från 
ventilationsöppningarna i fasaden till regionnätstationen, som de visas i 
granskningshandlingarna, är avsevärt mycket större än det bullerutredningen bygger på 
vilket gör att det finns risk att bullerkraven inte klaras. 
 
Det är därför viktigt att det säkerställs att stationen ljuddämpas så mycket som möjligt och 
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att ventilationsöppningar och fläktar med mera placeras så långt bort från Fogdevreten 14 som 
möjligt och att de ljuddämpas så att det säkerställs att det inte blir störande. 
 
Det måste alltså säkerställas att planbestämmelsen för skydd mot störningar, som finns på 
plankartan för regionnätstationen, följs, dvs planbestämmelsen "Buller från 
transformatorstationen får inte överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på större avstånd än 
10 meter från fastighetsgräns". 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar: 
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
VO 
Det ryktas bland de boende att ventilationsöppningar i den planerade regionnätstationen kommer 
att göras väsentligt större än först planerat och undersökt. Detta föranleder frågan om hur 
kommunen säkerställer att högsta bullernivåer enligt detaljplan ej överskrids. Om öppningarna 
gör större förefaller det nödvändigt att vidta åtgärder för att säkerställa detta. Hur ställer sig 
kommunen till denna frågeställning, vilka åtgärder vidtas? 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens kommentar:  
Se förvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 1 och boende nedan.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens samlade kommentar till yttrande från Brf Tomteboda 
1 och boende:  
 
Plankarta 
Plankartan har under granskningen reviderats med rätt skalangivelse och granskningstiden utökades med 2 
veckor för att samtliga berörda skulle få möjlighet att ta del av den korrekta plankartan.  
 
Buller 
Beräkningarna i bullerutredningen har utgått från att de planerade transformatorerna kommer att ha en maximal 
en ljudeffekt på 85 dB(A) vilket är ett värsta möjligt scenario. Beräkningarna i bullerutredningen har även utgått 
från samtliga fläktar, spjäll och demonterbara paneler för åtkomst till transformatorerna förläggs på byggnadens 
sydvästra sida vilket representeras av två areakällor på fasaden som är 6x2 meter vardera, totalt 24 kvm. 
Bullerutredningen har kompletterats med en bedömning om hur bullersituationen skulle förändras om öppningarna 
dubbleras, det vill säga blir 48 kvm istället för 24 kvm, för att utreda ett sådant scenario. Vid ett sådant scenario 
kommer bullerkraven fortfarande att uppfyllas vid befintlig bebyggelse. Beräkningarna i bullerutredningen visar 
därmed på att det finns mycket goda möjligheter att utforma byggnaden på ett bra sätt för att begränsa buller från 
stationen och skapa en god ljudmiljö. De redovisade fasaderna i gestaltningsprogrammet visar endast ett exempel 
på hur byggnaden kan utformas. Slutgiltig utformning av byggnaden hanteras alltid i en bygglovsprövning.  
 
För att säkerställa att en god ljudnivå uppfylls finns bestämmelsen på plankartan om att buller från 
transformatorstationen inte får överstiga 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå på större avstånd än 10 meter från 
fastighetsgräns finns kvar på plankartan. Att bestämmelsen efterföljs säkerställs i bygglovsprövningen samt genom 
ett miljöprogram som kopplas till ett exploateringsavtal mellan Staden och exploatören. I miljöprogrammet 
framgår vilka bullerdämpande åtgärder som ska utföras och innefattar bland annat att ventilationsöppningar ska 
placeras så att närliggande grannfastigheter påverkas minimalt med avseende på buller, samt att ljuddämpade 
spjäll i standardutförande som monteras på ventilationsgaller. På plankartan har även en bestämmelse införts om 
att fläktar för utluft inte får placeras på fasad mot Solnavägen eller på fasad mot Tomteboda 2. 
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Magnetfält 
Beräkningar som har gjorts avseende magnetfält visar att regionnätstationens magnetfältsexponering på befintliga 
och planerade bostäder på angränsade fastigheter bedöms vara lägre än vad som kan anses normalt i boendemiljöer 
enligt Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer. Regionnätstationen består av två transformatorer som initialt kommer 
att drivas på 70 kV för att sedan övergå till att drivas på 130 kV. En spänningshöjning från 70 kV till 130 
kV medför att strömlasten och därmed även magnetfältet nästan halveras vilket innebär att när en övergång till 
130 kV sker i framtiden så förväntas magnetfältsnivån att sjunka markant. Det beräknade magnetfältet i 
utredningen har alltså utgått från det värsta möjliga scenariot vad gäller exponering av magnetfält. 
 
Magnetfältet i ett genomsnittligt hem i en storstad är 0,1 μT (mikrotesla) och Strålsäkerhetsmyndigheten anser att 
magnetfältsnivåer på 0,2 μT bör anses som normala nivåer i ett hem1. Magnetfältet intill en transformatorstation 
är generellt högt precis intill fasadväggen men avtar snabbt med avståndet.  
 
Beräknade magnetfält från regionnätstationen redovisas i figur 19. Högst magnetfält erhålls enligt beräkningarna 
centrerat kring regionnätstationens långsidor, där isolinje med styrka 0,2 μT sträcker sig som längst cirka 11–12 
meter ut. Från kortsida mot sydväst sträcker sig isolinje med styrka 0,2 μT som längst cirka 6–7 meter. 
Regionnätstationens magnetfältsexponering på befintliga och planerade bostäder inom angränsade fastigheter 
bedöms vara lägre än vad som kan anses normalt i boendemiljöer. En karta finns i planbeskrivningen som 
beskriver situationen än tydligare. 
 
Vagabonderande strömmar 
Kablar kommer att projekteras och förläggas så att problem med eventuella vagabonderande strömmar inte 
uppstår. Detta säkerställer exploatören i sin projektering.   
 

4. Förändringar efter granskningen 

• Gestaltningsprogram, bedömning av EMF, bullerutredning, dagvattenutredning, PM 
geoteknik, riskanalys samt översiktlig naturvärdesbeskrivning har uppdaterats och 
kompletterats.  

• Ett u-område mot Solnavägen har lagts till vilket innebär att 33 mindre träd kan planteras 
på ytan.  

 
På plankartan har följande förändringar gjorts:  

• Bestämmelsen m1 har lagts till som reglerar att yta av minst 600 kubikmeter skyfallsvatten 
ska finnas 

• Bestämmelsen m2 har lagts till som reglerar att fläktar för utluft ej får placeras på fasad 
mot Solnavägen eller på fasad mot fastigheten Tomteboda 2 

• Bestämmelsen om att färdig golvnivå i byggnader ska vara minst 9,8 meter över angivet 
nollplan gäller för all kvartersmark 

• Bestämmelse om att teknisk utrustning ska utformas och placeras så att den ej skadas eller 
påverkas negativt vid en vattennivå till en höjd av 10,2 meter över angivet nollplan har 
lagts till 

• Bestämmelsen om att fasadmaterial ska vara huvudsakligen tegel gäller för all 
kvartersmark för både byggnader och murar 

• Bestämmelse om att minst 27% av fastighetsarean ska vara grönyta har gjorts till en 
separat bestämmelse 

• Ett u-område har lagts till mot Solnavägen (u1) 

• b2 har blivit b1, b3 har blivit b2 och b4 har blivit b3 

 
1 Strålsäkerhetsmyndigheten, ”Magnetfält i bostäder”, SSM 2012:69, 2012. 
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• Området för bestämmelsen n1 har minskat  

• Upplysning om att P2020/05, ändring av detaljplan genom tillägg Tunnelbana till 
Arenastaden (laga kraft 2020-07-07), ska fortsätta att gälla jämsides denna detaljplan har 
lagts till  
 

5. Synpunkter som inte tillgodosetts 
Granskningsutlåtandet redovisar yttranden som inkommit under granskningsskedet. 
Nedanstående förteckning redovisar de som yttrat sig och som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. 
 
Kappelanen 7: 

• mer vatten fördröjs inom fastigheten,  

• att det i planbeskrivningen står att fasaden ska muras med handslaget tegel (helst 
återvunnet) och att planbestämmelse införs på plankartan så att annat uppförande än 
platsmurad tegelfasad utesluts. Kulör för portar, dörrar och fönster bör harmonisera.  

• Plushöjden på transformatorstationen ska sänkas med 1,5 meter och därmed samtliga 
nockhöjder  

 
 
Alexander Fagerlund    Miranda Boëthius  
Plan- och geodatachef    Planarkitekt  
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INLEDNING

 Vattenfall Eldistribution AB är ett fristående bolag inom Vattenfall-
koncernen. Bolaget är Sveriges största eldistributör på regionnivå. Vatten-
fall Eldistribution AB ansvarar för bygge och drift av nät och nätstationer. 
Sedan tiotalet år har nybyggandet av nätstationer ökat av många skäl. 
Mer digital styrutrustning och ökad vädersäkerhet kräver fler klimatskyd-
dade anläggningar. Utbyggnad för ökad driftsäkerhet och ökad elkonsum-
tion. Uppnådd teknisk livslängd kräver reinvesteringar.

Den nya stationen vid Solnavägen kommer att säkra elförsörjningen till 
stora delar av Solna, bland annat till Nya Karolinska sjukhuset.

Som ett stöd vid utformningen av byggnaderna arbetar Vattenfall efter 
dessa riktlinjer:

 Vattenfalls byggnader är, efter noggranna studier och i nära 
 kontakt med ansvariga myndigheter, medvetet och vackert 
 placerade. 

 Vattenfalls byggnader är välbyggda av tåliga material. De 
 innehåler bara det för byggnaden nödvändiga och detaljerna är  
 omsorgsfullt utformade. 

 Vattenfalls arkitektur är rättfram och saklig. Inte insmickrande 
 eller påklistrad. Byggnaderna ska vara, och uppfattas som, 
 pålitligt robusta.

 Vattenfalls byggnader är enkla pålitligt robusta bruksbyggnader  
 för vilket krävs ett gediget ingenjörs- och arkitektarbete.
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PLATSEN

Vy mot bensinmacken

Nyexploatering, 
Fogdevreten

Fastigheten Tomteboda 10 ligger längs Solnavägen. I öster gränsar 
tomten mot Fogdevreten, en kommande nyexploatering som är en 
del i omvandlingen av Solnavägen till Solna boulevard - en levande 
stadsgata. I söder gränsar tomten mot McDonalds och i väster mot en 
Preem-mack. Tomteboda 10 ska bebyggas med en ny regionnätstation 
för att säkra stadens framtida elförsöjning. Vattenfall Eldistribution som 
äger det regionala elnätet i staden har köpt tomten och ska uppföra 
regionnätstationen. 

Fastigheten har tidigare inrymt en biltvätt men idag finns ingen 
bebyggelse kvar (frånsett en mindre lokalnätstation som ämnar ersättas  
i detta projekt). 

Vy från snabbmatsrestaurangen mot Solnavägen Vy från Solnavägen mot Fogdevreten

Tomteboda 10
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GESTALTNINGSPRINCIPER

Grönt möte mot 
Solnavägen

EkosystemtjänsterInfart används ca vart 10:e år

Infart 
servicefordon

Skyfallshantering 600m3

Allt dagvatten inom tomten 
leds till grönytanParkering, 13 platserFriyta framför byggnad

TRAFIK DAGVATTEN/SKYFALLVEGETATION GRÄNSER

Mur längs Solnavägen

LO
KALG

AT
A

Mur mot Preem

Mur mot McDonaldsGrönt möte mot söder

Tomtens södra del består av själva regionnät-
stationen samt tillhörande hårdgjorda serviceytor. 
En större yta längs med fasaden mot Solnavägen 
behöver vara hårdgjord och fri från fasta objekt för 
att möjliggöra leverans och service till byggnaden. 
Det finns utrymme att iordningsställa minst 13 
parkeringsplatser inom området. Infarten längs 
Solnavägen används enbart vid leverans och 
eventuella reparationer av transformatorerna. Övriga 
servicefordon kör in och ut via servitutet i tomtens 
sydvästra del.

Närmast Solnavägen finns en yta som utformas som 
en tillltalande grönyta som skapar mervärden till 
omgivningen. 
Ytan kan med en omsorgsfull gestaltning rymma 
både ekosystemtjänster, fördröja dagvatten och 
skyfall samt vara en tilltalande grön miljö för boende 
i området. Med hjälp av en variation av arter är det 
möjligt att öka den biologiska mångfalden och att 
skapa variation i upplevelsen av det gröna över 
året. Mot söder planteras en trädrad för att bryta ner 
skalan samt skapa en grön ridå mot McDonalds.

Styrande för utformningen av grönytan är 
hanteringen av skyfallsvatten. 600m3 skyfall 
skall kunna tas omhand inom tomten vid 
behov. U-området längs tomtens västra sida 
och ledningsstråket längs tomtens östra sida 
påverkar utbredningen av den nedsänkta 
ytan. Volymen skyfallshantering kommer från 
Dagvattenutredningen från Sweco (21-09-08). 
Här finns fler förutsättningar för dagvatten- och 
skyfallshantering beskrivna. Exakt utformning av 
skyfallsytan studeras vidare i projekteringsfasen. 

Tomten ramas in av låga murar på alla sidor. 
Längs tomtens östra del kommer det byggas en ny 
lokalgata som stiger från Solnavägen och vidare 
upp cirka 2.4m. Även denna mur bör i sin fria sida 
mot Tomteboda 10 kläs med rött tegel likt övriga 
murar, för att hålla samman materialanvändningen 
i det idag relativt splittrade området. Denna mur 
utgör också en fond för tomten. Mot McDonalds 
bevaras så mycket som möjligt av den naturliga 
sluttningen men en mur tillkommer för att ta 
upp höjskillnaderna mellan de två fastigheterna. 
Samma princip används i väster, mot Preem. Längs 
Solnavägen byggs en mur för att rama in den 
utvecklade stadsgatan, styra bort skyfallsvatten 
och förhindra att någon ofrivilligt hamnar i den 
nedsänkta grönytan.

Mur mot lokalgata (Solna)
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GESTALTNINGSPRINCIPER II

LokalnätstationRegionnätstation

DISPOSITION

Regionnätstationen placeras efter studier av 
alternativ i tomtens bakkant. Detta för att respektera 
säkerhetsavstånd mellan transformatorer och 
Preem respektive den beslutade exploateringen 
av grannfastigheten för bostäder. Utmed tre av 
fastighetens tomtgränser finns ledningsstråk under 
mark som påverkat placeringen, då dessa ska 
lämnas obebyggda.

Placeringen syftar också till att möjliggöra en 
framtida reinvestering inom fastigheten, som 
behöver vara tillräckligt stor, En ny byggnad kan då,  
för att uppfylla dessa framtida nu okända behov,  
uppföras innan den nu presenterade volymen rivs. 

Reinvesteringsreserv

GIS-ställverk
framtida tillbyggnad

VOLYM

En samlad volym har eftersträvats i en något 
orolig omgivning. Fasadens höjd styrs av de stora 
transformatorernas behov. För att förenkla och hålla 
nere gavlarna har en horisontell takfot valts, vilken 
i de flesta betraktningsvinklar kommer att utgöra 
volymens avslut uppåt, då takvinkeln är flack.

Fasaderna är med nödvändighet slutna för att 
skydda sitt känsliga elintensiva inre, men mot 
bostadkvarteren ligger ett trapphus som kan förses 
med ljusinsläpp. Fönstersättning och luckor kan 
bidra i den fortsatta moduleringen av volymen.

För detaljplanen redovisas en station utbyggd med 
del för GIS-ställverk. 

Ledningsstråk

Horisontell takfot
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ILLUSTRATIONSPLAN TOMT  SKALA 1:400 (A3)

Fasad till bef.

jordslänt

En planteringsyta mot Solnavägen ger ett grönt mellanrum, som tar 
omhand skyfall och utför ekosystemtjänster (se sidan 15).
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SEKTION B-B  TOMT  SKALA 1:200 (A3)

Höjd på taket ej inmätt

SEKTION A-A TOMT  SKALA 1:200 (A3)
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SITUATIONSPLAN BYGGNADER    SKALA 1:400 (A3)

FÖRSKOLA

Regionnätstationen ligger i fastighetens bakkant som en samlad volym, 
för transformatorer, ställverk och kontrollrum. 
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PLAN 1 (FG+9,80)    SKALA 1:400 (A3)

U-OMRÅDE

20 KV 
LEDNINGSSTRÅK

130 KV
LEDNINGS-
STRÅK (3m)

Stationen innehåller utrymmen för två transformatorer samt ställverk, och 
på plan två ett kontrollrum. Mot lokalgatan ett trapphus med utrymning. 
Mot U-området redovisas stationen utbyggd med gasisolerat ställverk.
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SEKTIONER  REGIONNÄTSTATION   SKALA 1:200/ 1:500 (A3)

LÄNGDSEKTION (MED ELEVATION MOT NORR) TVÄRSEKTION TRAPPHUS (MED ELEVATION MOT SÖDER)

TVÄRSEKTION SOLNAVÄGEN OCH TOMTEBODA 10 (GENOM GIS-TILLBYGGNAD)
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FASADER   SKALA 1:200 (A3)

FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT NORR

FASAD MOT VÄSTER FASAD MOT SÖDER

Placering av dörrar och andra öppningar är hårt styrt av funktionella 
och tekniska krav. Spelrummet för komposition är litet men viktigt 
för gestaltningen. Elevationerna redovisar exempel på utförande av 
exempelvis ventilation. Fortsatt bearbetning kommer att göras.
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FASADER KULÖR   SKALA 1:200 (A3)

FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT NORR

FASAD MOT VÄSTER FASAD MOT SÖDER

Placering av dörrar och andra öppningar är hårt styrt av funktionella 
och tekniska krav. Spelrummet för komposition är litet men viktigt 
för gestaltningen. Elevationerna redovisar exempel på utförande av 
exempelvis ventilation. Fortsatt bearbetning kommer att göras.
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MATERIAL - MARK

Markant från S:t Eriks för industriytor. Gräsmunk från S:t Eriks för ökad infiltration. Äng som fältskikt för ökad biologisk mångfald.

Tomteboda 10 - markmaterial

Marken måste dimensioneras för att klara de tunga transportena som 
sker vid leverans och eventuell reparation/utbyte av transformatorerna. 
Det ställer särskilda krav på val av betongmarksten. 

Huvuddelen av den körbara ytan beläggs med Markant från S:t Eriks, en 
betongmarksten med kraftig låsning framtagen för industriytor. 

På ytan för planerade parkeringsplatser byts markstenen Markant ut 
mot gräsarmeringen Gräsmunk, också från S:t Eriks. Genom att använda 
Gräsmunk ökar infiltrationen av dagvatten inom tomten. 

Den gröna ytan besås med äng istället för klippt gräs för att öka den 
biologiska mångfalden, vilket samtidigt ger en mer skötselextensiv yta. 
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VEGETATION

En variation av arter ökar den biologiska mångfaldeni staden.Medvetna artval ger möjlighet till kvalitér över hela året.Uppstammade träd ger stor genomsikt och minskar upplevelse av 
otrygghet.

Ekosystemtjänster (ill: the New Division/ Boverket, www.boverket.se)

Grönområden, grönska och vatten i en stad tillhandahåller ekosystem-
tjänster som kan ge bättre luftkvalitet, bättre lokalklimat, bullerdämpning 
och naturupplevelser. En väl gestaltad grönyta kan bidra med 
vattenreglering, kolbindning, pollinering och natur för upplevelser. 
Biologisk mångfald är i sig ingen ekosystemtjänst, men är en 
grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera 
ekosystemtjänster. Biologisk mångfald är en prioriterad fråga inom 
Vattenfall. 

Ytan på fastigheten är begränsad men med rätt växtkomposition 
finns möjlighet att tillskapa viktiga ekosystemtjänster. Fältskiktet 
föreslås bestå av äng, vilken tillhör vår allra mest artrika marker. Övrig 
vegetation består främst av stamträd, för att skapa en trygg miljö med 
stor genomsiktlighet. Träd ger många ekosystemtjänster så som att 
fördröja dagvatten, ge skugga och sänka temperaturen lokalt, skydda mot 
vind och reducera både buller och partikelhalter i luften. Träd är också 
boplatser, mat och skydd för en mängd olika arter av smådjur, fåglar, 
insekter, mossor och lavar. Träd skapar också upplevelsemässiga värden 
och har ett pedagogiskt värde för till exempel närliggande skolor och 
förskolor.

REGLERANDE TJÄNSTER

STÖDJANDE TJÄNSTER

Vegetationen på tomten bidrar även till balansera skalan på den stora 
byggnaden och genom en variation av arter med olika kvaliteter att 
erbjuda värden över hela året. De träd som berörs av byggnationen på 
Tomteboda 10 kompenseras för genom en balanseringsmodell som 
framgår på följande sida. 



utfört av TRÄDMÄSTARNA AB Besiktningsman: Jörg Roepcke

Besiktningsdag: 2021-07-13

DBH Kronradie Riskklass Vitalitet

Nr
Art

(svensk/latin)

diameter på 
1,3m
(cm) (m)

(strukturell 
kondition)

(biologisk 
kondition) 1 2 3 4

1 fågelbär
Prunus avium 79 4 A God tidigare hårt 

beskurit 4 4 2 1

2 fågelbär
Prunus avium 111 4 A God tidigare hårt 

beskurit 6 6 2 1

3 Asp
Populus tremula 172 8 C Godkänd Äldre stamskada döda krondelar

dåliga 
framtidsförutsättnin
gar

9 5 1 1

4 Tall
Pinus sylvestris 1111mats gikorkdoGA252

5 Tall
Pinus sylvestris 35 2 A God står på berg delvis friliggande 

rotsystem 2 2 1 1

6 Björk
Betula sp. 55 4 A Nedsatt krokig stam gles krona något lutande 3 3 1 1

7 Tall
Pinus sylvestris 1111ppot gikorklönkrusamdoGA472

8 Ek
Quercus robur 30 3 A Godkänd växer undertryckt död topp något lutande, 

ensidig krona 2 2 2 1

9 Ek
Quercus robur 1222-doGA503

10 Ek
Quercus robur 48 4 B Godkänd äldre stamskada död topp något lutande 3 3 2 1

11 Tall
Pinus sylvestris 1111ppotlebbuD-doGA581

12 Tall
Pinus sylvestris 1122ppotlebbuD-dnäkdoGA623

13 Björk
Betula sp. 1122ednatul togånrappot adödttasdeNB713

14 skogslönn
Acer platanoides 1223-doGA344

15 Ek
Quercus robur 1223anork gidisnedoGA684

16 skogslönn
Acer platanoides 37 7 A God dubbelstammig delvis friliggande 

rotsystem rotskada 2 2 2 1

17 Ek
Quercus robur 1211tkcyrtrednu rexävdnäkdoGA261

18 Björk
Betula sp. 1111ednatul togånanork selGttasdeNA522

19 Ek
Quercus robur 1122ednatul togåntkcyrtrednu rexävdnäkdoGA273

50 44 28 19

(allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)

Träd Anmärkningar

A - trädet utgör låg risk för omgivningen.
B - viss risk föreligger. Trädet har vissa defekter som kan åtgärdas. 
Inga akuta åtgärder.
C - ett riskträd som utgör hot för omgivningen. Bör åtgärdas.

Mätningar
(sondering/

tomogr.)

Trädinventering på fastigheten 
Tomteboda 10, SollentunaSolna
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VEGETATION II

Trädinventering Tomteboda 10

Att i exploateringsprojekt eller samhällsbyggnadsprojekt utföra särskilda 
åtgärder för att balansera ingrepp och påverkan i natur och landskap 
kallas ofta kompensationsmetod eller balanseringmetod. Kortfattat 
innebär det att den som tar bort värden, dvs exploatören, som ska ge 
tillbaka värden av samma slag i direkt samband med projektet. 

Vattenfall har låtit göra en naturvärdesbeskrivning av befintlig vegetation 
och genom att hitta stöd i både teori och praktik har vi tittat på en 
balanseringsmodell för återplantering av träd på fastigheten Tomteboda 
10. Det finns flera olika sätt att räkna på. Balanseringsmodellen vi använt 
oss av bygger främst på en värdering av storlek och art. 

19 befintliga träd som står på tomten eller i direkt anslutning till, 
kommer behöva fällas för att möjliggöra exploateringen. Till höger 
framgår trädinventeringen (utförd av Trädmästarna) och fyra möjliga 
balanseringsmodeller. 

Befintligt stamomfång delas med stamomfång på den kvalitet som 
återplanteras och ger ett högre antal träd för nyplantering. Ädellövträd 
värderas högre än övriga. Balanseringsmodell 1 tar ingen hänsyn 
till skicket på de träd som fälls. Modell 2 tar väger in skicket på det 
träd som fälls. Modell 4 värderar rakt av ett fällt träd mot ett nytt. 
Balanseringsmodell 3 fungerar likt 4 men för ädellöv gäller två nya träd 
istället för ett. Vi har här valt att arbeta efter modell 2, dvs. att även 
värdera trädens skick.  

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB Besiktningsman: Jörg Roepcke

Besiktningsdag: 2021-07-13

DBH Kronradie Riskklass Vitalitet

Nr
Art

(svensk/latin)

diameter på 
1,3m
(cm) (m)

(strukturell 
kondition)

(biologisk 
kondition) 1 2 3 4

1 fågelbär
Prunus avium 79 4 A God tidigare hårt 

beskurit 4 4 2 1

2 fågelbär
Prunus avium 111 4 A God tidigare hårt 

beskurit 6 6 2 1

3 Asp
Populus tremula 172 8 C Godkänd Äldre stamskada döda krondelar

dåliga 
framtidsförutsättnin
gar

9 5 1 1

4 Tall
Pinus sylvestris 25 2 A God krokig stam 1 1 1 1

5 Tall
Pinus sylvestris 35 2 A God står på berg delvis friliggande 

rotsystem 2 2 1 1

6 Björk
Betula sp. 55 4 A Nedsatt krokig stam gles krona något lutande 3 3 1 1

7 Tall
Pinus sylvestris 27 4 A God masurknöl krokig topp 1 1 1 1

8 Ek
Quercus robur 30 3 A Godkänd växer undertryckt död topp något lutande, 

ensidig krona 2 2 2 1

9 Ek
Quercus robur 30 5 A God - 2 2 2 1

10 Ek
Quercus robur 48 4 B Godkänd äldre stamskada död topp något lutande 3 3 2 1

11 Tall
Pinus sylvestris 18 5 A God - Dubbeltopp 1 1 1 1

12 Tall
Pinus sylvestris 32 6 A Godkänd - Dubbeltopp 2 2 1 1

13 Björk
Betula sp. 31 7 B Nedsatt döda toppar något lutande 2 2 1 1

14 skogslönn
Acer platanoides 44 3 A God - 3 2 2 1

15 Ek
Quercus robur 48 6 A God ensidig krona 3 2 2 1

16 skogslönn
Acer platanoides 37 7 A God dubbelstammig delvis friliggande 

rotsystem rotskada 2 2 2 1

17 Ek
Quercus robur 16 2 A Godkänd växer undertryckt 1 1 2 1

18 Björk
Betula sp. 22 5 A Nedsatt Gles krona något lutande 1 1 1 1

19 Ek
Quercus robur 37 2 A Godkänd växer undertryckt något lutande 2 2 1 1

50 44 28 19

(allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)

Träd Anmärkningar

A - trädet utgör låg risk för omgivningen.
B - viss risk föreligger. Trädet har vissa defekter som kan åtgärdas. 
Inga akuta åtgärder.
C - ett riskträd som utgör hot för omgivningen. Bör åtgärdas.

Mätningar
(sondering/

tomogr.)

Trädinventering på fastigheten 
Tomteboda 10, Sollentuna



TOMTEBODA 10    REGIONNÄTSTATION SOLNAVÄGEN     GESTALTNINGSPROGRAM sida 17 

BYGGDA ELEMENT

Tomteboda 10 - murar

Exempel på tegelmur, Bara mineraler. Exempel på murelement i sitthöjd. Exempel på tegelfasad med relief. Wingårdhs till höger, med slätt parti en 
bit upp på fasaden.

Fastigheten kommer nästan uteslutande att omges av murar. Den östra 
delen som idag utgörs av naturmarksområde kommer exploateras och 
längs med hela östra sidan byggs en ny lokalgata som på högsta punkten 
ligger som mest 2.5 meter över markytan på Tomteboda 10. 
För att klara utmaningen med skyfallssäkrad FG-höjd (+9.80) i husen 
och att ansluta till omgivande mark behöver höjdskillnaderna tas upp av 
murar. Murarna får en sittvänlig höjd på 40cm över marken. Murarna lutar 
med intilliggande mark. 

För att skapa en läsbarhet och stark identitet för tomten uppförs murarna 
i tegel likt fasaderna på huset. Fasaderna föreslås byggas med rött tegel, 
vilket tar upp material i kringliggande byggnader så som Shurgard och de 
så kallade läkarvillorna på andra sidan Solnavägen. Byggnaden föreslås 
konstrueras i betong (för att uppnå högt ställda skalskyddskrav) med 
skalmurar i tegel. I den fortsatta bearbetningen studeras om delar kan 
muras med relief, för att variera de stora fasadytorna. Med fördel kan 
bearbetningar hållas närmast förbipasserande, dvs nära marken - och 
sedan följas av ett band slät mur högre upp för att försvåra klättring (av 
säkerhetsskäl).

Förslagsvis kan varannan sten utelämnas i de stora ytor för självdrag som 
ventilerar transformatorytrymmena (nu redovisat i fasad mot Mc Donalds) 
På så vis skapas ett integrerat gallerverk i tegel, en genomgbruten fasad. 

Möjligheten minska CO2-avtryck genom  att använda återvunnet tegel 
undersöks. 

Tegelytorna kompletteras med portar och galler i mörk och mattlackad 
plåt. Detta gäller även taket, av vilket framför allt takfoten utgör en viktig 
och från marken synlig del.

Synlig betong förekommer förutom i sockeln även gjuten mot relief 
i de sättar (=demonterbara element) som utgör större delen av 
transformatorutrymmenas vägg mot Solnavägen. 

Vid portar finns trappor i gallerdurk för att ta upp den för 
dagvattenhanteringen nödvändiga nivåskillnaden, men ändå möjliggöra 
en säker utrymning från elutrymmena. Säkerhet och trygghet inom hela 
fastigheten möjliggörs också av en genomtänkt placerad belysning: 

Föreslaget är ett svagt släpljus från takfot utmed vägg, entrébelysning 
i skärmtak, belysning underifrån av träden för att skapa ett grönt rum 
samt pollare utmed infarter för att avgränsa tomten. Samtliga armaturer 
skall vara dimbara för att kunna hitta den rätta balansen inom platsen 
men också i förhållade till omgivningen. Förberedelse med tomrör för 
eventuella framtida kompletteringar. Även belysningen utvecklas i den 
vidare projekteringen av anläggningen.

Lokalgatans stödmur
bör bekläs med tegel
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DAGVATTEN OCH SKYFALL

Exempel på dagvattenhantering med nedsänkta planteringsytor. 
Tåsinge plads, Köpenhamn.

Tomteboda 10 - grönska

Exempel på dagvattenhantering med nedsänkta planteringar 
i Norra Djurgårdsstaden

Tomteboda 10 är beläget inom en större lågpunkt till vilken tre större 
avrinningsområden avleds. Tomten är idag flack med endast mindre 
höjdskillnader. Det är av största vikt att skydda transformatorerna mot 
översvämning då de kommer försörja stora delar av Solna samt Karolinska 
institutet. Därför ligger färdigt golvhöjder i huset på +9.80 vilket är 30cm 
över högsta höjden på Solnavägen i anslutning till fastigheten.

Dagvatten- och skyfallsutredningen har kommit fram till att 600m3 
(dagvatten) och skyfall ska fördröjas inom tomten. Gröntyan behöver 
sänkas betydande i förhållande till omgivningen för att klara kraven på 
fördröjning. Till detta skede har det endast kontrollerats att mängden 
skyfall är möjlig att fördröja inom grönområdet. Lämplig utformning av 
ytan studeras vidare i kommande projektering. 

Exempel på en nedsänkt grönyta med både slänt och raka kanter vid 
Tåsinge plads, Köpenhamn. 
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VY FRÅN SOLNAVÄGEN
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Bedömning av EMF vid transformatorstation Solnavägen 

Vid Solnavägen på fastigheten Tomteboda 10 planeras det att byggas en ny 
transformatorstation. Då det även planeras nybyggnation av ett omkring 250 lägenheter, plats 
för förskola och ytor för handel i närheten, har Sweco fått uppdraget att göra en djupare analys 
av magnetfältsnivåerna. 
Beräkningar och värderingar av potentiella risker har baserats på befintligt underlag om 
transformatorstationen, de allmänna råd om exponering av magnetfält som finns, samt tidigare 
rapporter som utreder magnetfältsnivåer intill transformatorstationer. 

Detta PM redogör för den beräknade exponeringen av magnetfält från transformatorstationen 
på Solnavägen. 
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Inledning 

Bakgrund 

Vid Solnavägen, nedanför fastighet Tomteboda 1 och Fogdevreten, planeras det för omkring 
250 nya lägenheter, ytor för handel samt en förskola. På fastighet Tomteboda 10, planeras det 
också att byggas en ny transformatorstation. Stationen kommer initalt att drivas på 70 kV för att 
sedan övergå till att drivas på 130 kV. Spänningshöjningen från 70 kV till 130 kV kommer att 
genomföras om cirka tio år. En spänningshöjning från 70 till 130 kV i framtiden medför att 
strömlasten och därmed även magnetfältet nästan halveras. Så när en övergång till 130 kV sker 
i framtiden, så förväntas magnetfältsnivån att sjunka markant. 

Befintlig lokalnätstation ersätts med ny i nästan samma position. 

Länsstyrelsen lyfte i sitt samrådsyttrande (402-42399-2017) vid Mellankommunal samordning. 
Att kommunen behöver visa att den bebyggelse som aktuellt planförslag möjligör, inte försämrar 
risksituationen med hänsyn till regionnätstationen på ett oaceptabelt sätt eller på något sätt 
hidrar att regionnätstationen kan byggas. Planen för lägenheter (KS/2020:49), handel och 
förskola har vunnit laga kraft (2020-06-22) och utifrån deras utredning som gjordes för och av 
dem byggt på kriterier ovan som ålade dem, bör det bli exakt samma slutsats då deras 
Detaljplan använde de underlag som kom från vår utredning och de utgick från dessa grunder. 

Syfte 

Sweco fått uppdraget att göra en djupare analys av magnetfältsnivåerna, detta PM redovisar 
förväntad magnetfältsexponering från den nya transformatorstationen vid Solnavägen. 

Elektromagnetiska fält 

Vad är elektromagnetiska fält? 

Elektromagnetiska fält (EMF) är ett samlingsnamn för både elektriska och magnetiska fält. 
Elektriska fält alstras av spänning och mäts i enheten volt/meter (V/m), magnetiska fält alstras 
av ström och mäts i enheten tesla (T) eller mikrotesla (μT). Denna utredning rör framförallt 
lågnivåexponering av magnetfält då det är just denna lågnivåexponering som är aktuellt i detta 
fall samt också omfattas av myndigheternas försiktighetsprincip [1]. Något motsvarande 
ställningstagande eller identifierad problemställning gällande lågnivåexponering av elektriska 
fält finns inte.  

Magnetfältets styrka beror på avståndet till den strömförande elektriska ledaren eller apparaten. 
Generellt avtar magnetfältet snabbt med avståndet. Om magnetfältet alstras från en rak ledare 
avtar det ungefär med avståndet i kvadrat, det vill säga 1/r2 och från en punktkälla med 
avståndet i kubik, det vill säga 1/r3. 

Transformatorer kan ses som en punktkälla, som generellt har högt magnetfält på nära håll men 
som avtar snabbt [4]. 

Allmänna råd om exponering av magnetfält 

I Strålskyddsmyndighetens föreskrift SSMFS 2008:18 [2] beskrivs Strålsäkerhetsmyndighetens 
allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering av elektromagnetiska fält, som 
bygger på EU-riktlinjer baserade på bedömningar från International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Syftet med dessa allmänna råd är att skydda 
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allmänheten från akut skadliga biologiska effekter vid exponering för elektromagnetiska fält i 
frekvensområdet 0 Hz – 300 GHz. I det svenska elnätet är frekvensen 50 Hz. 

De allmänna råden baseras på grundläggande begränsningar som säkerställer att elektriska 
eller magnetiska fenomen som kan uppträda i kroppen inte stör funktioner i nervsystemet eller 
ger upphov till skadlig värmeutveckling. I frekvensområdet 8–800 Hz anges referensvärdet för 
magnetisk flödestäthet (mätt i µT) av 5000/f. För kraftledningar i det svenska elnätet, som har 
frekvensen 50 Hz, är referensvärdet alltså 100 µT. Referensvärdet relaterar till momentana 
nivåer. Så pass höga värden uppstår dock normalt inte på platser dit allmänheten har tillträde. 

Det finns misstankar om eventuella hälsoeffekter vid långtidsexponering för lägre nivåer av 
elektromagnetiska fält på ställen där människor vistas stadigvarande. Det saknas dock 
vetenskapligt stöd för att sätta några riktlinjer. Strålsäkerhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, 
Elsäkerhetsverket, Boverket och Arbetsmiljöverket har formulerat följande försiktighetsprincip 
som vägledning för beslutsfattare [2]: 

”Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och 
konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan 
anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man 
redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen 
begränsas.” 

I Strålskyddsmyndighetens rapport 2012:69 ”Magnetfält i bostäder” [3] har man utifrån 
mätningar bedömt att årsmedelvärden under 0,2 µT är att betrakta som normala i boendemiljö 
samt att årsmedelvärden över 2 µT kan anses vara kraftigt förhöjda. Dessa slutsatser har dock 
ingen koppling till eventuella hälsorisker utan är ett rent konstaterande utifrån de uppmätta 
magnetfältsnivåerna. 

Beräkningsmetodik 

Utformning 

Transformatorstationens bottenplan kommer vara placerad på +9,8 meter över havet (möh). 
Kortaste avstånd från transformatorstationens yttervägg, rakt över den nya lokalgatan mellan 
Fogdevreten och Solnavägen, till närmsta byggnad enligt planritning är cirka 10 m, se bilaga 1 
[5], [6]. 

Begränsningar 

Studiens syfte är att utreda exponeringen av magnetfält från föreliggande ställverk. Beräkning 
av exponering från andra, befintliga källor för magnetfält har inte gjorts. 

Metod 

Beräkningar genomfördes med hjälp av finita elementmetoden (FEM) i programmet Comsol 
Multiphysics. FEM baseras på numerisk lösning av differentialekvationer till skillnad från 
analytisk beräkning. Fördelen med FEM är att hänsyn kan tas till ställverkskapslingens 
skärmande inverkan av magnetfält. 
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Magnetfältet har beräknats 1,5 m över markytan. 

Modell 

Utifrån tillgängligt underlag har 70/20 kV-ställverket modellerats i beräkningsprogrammet 
Comsol Multiphysics. 

Strömfördelning 

Magnetfältsexponeringen härrör från de strömmar som går genom ställverken och 
transformatorerna. Då långtidsexponering av magnetfält är av intresse i denna studie utgår 
beräkningen från strömmarnas årsmedelvärden. 

Genomgående årsmedeleffekt har uppskattats till 40 MW fördelat på två transformatorer, cirka 
165 A, 70 kV driftspänning och cirka 577 A, 20 kV driftspänning [7]. 

Rörande fasförskjutning för transformatorerna har denna valts som den mest ogynnsamma 
kopplingen ur magnetfältsperspektiv. Beräkningen kan därmed ses som en värsta-falls 
beräkning. 

Beräkningsresultat 

Högst magnetfält erhålls enligt beräkningarna centrerat kring transformatorstationens långsidor, 
där isolinje med styrka 0,2 µT sträcker sig som längst cirka 11-12 m ut. Från kortsida närmast 
nybyggnation sträcker sig isolinje med styrka 0,2 µT som längst cirka 6-7 m. Resultatet finns 
presenterat i Bilaga 1.  

Utvärdering 

Transformatorstationens magnetfältsexponering på de befintliga och planerade bostäderna 
bedöms enligt föreliggande beräkning vara lägre än vad som kan anses normalt i 
boendemiljöer. 
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Komplettering 2021-09-17: Ändrade förutsättningar gällande planerad bebyggelse och uppdatering av texter. Slutsatsen 

förblir densamma, och det förutsätts att transformatorstationen byggs in. Nya figurer samt beräkningar för planerad 

bebyggelse på fastigheten intill är tillagda. 

Komplettering 2022-03-09: Förtydliganden i text 

Inledning 

Vid Solnavägen planeras en ny transformatorstation. Två transformatorer á 63 MVA ska placeras 
på fastigheten Tomteboda 10 och byggas in. På angränsande fastigheter ligger en befintlig 
bensinstation och en snabbmatsrestaurang med uteservering. I området sydöst om den 
planerade transformatorstationen har under 2020 en ny detaljplan vunnit laga kraft, som tillåter 
bostäder i flera plan och även förskola på intilliggande fastighet. 

Sweco har fått i uppdrag att undersöka anläggningens bullerpåverkan på närområdet. Följande 
PM redogör för ljudutbredningen i området. De planerade transformatorerna kommer enligt 
uppgift från beställare maximalt ha en ljudeffekt på 85 dB(A), vilket är vad som har använts i 
beräkningarna för detta PM. 

Detta PM behandlar ljudutbredning från transformatorstationen, med och utan inbyggnation.  

Resultat redovisas i form av ljudutbredningskartor samt ekvivalenta fasadljudnivåer. 
Ljuddämpande förmåga hos väggar och tak som innesluter transformatorstationen beräknas 
också redovisas i form av reduktionstal (Rw). 

Underlag 

Ritningar för område och byggnader har erhållits från beställare. Utformningen är preliminär och 
exempel på tänkbar utformning. Den slutliga utformningen läggs fast i kommande 
bygglovhandlingar Även ljudeffekt som emitteras från transformatorerna erhölls från beställare, 
men spektrum för det emitterade ljudet har antagits från schablon.  

Transformatorstationens väggar och tak skall uppfylla kraven i SSF 200:4 skyddsklass 2 samt 
VTR1-01. Väggarna består av 300 mm betong, och taket kan antingen bestå av profilerad plåt 
eller betongplattor som ger likvärdigt skydd som väggarna [1]. 

Terrängdata, fastighetskarta samt underlag för vägar och järnvägar i området inköptes från Metria 
i april 2016. 

Riktvärde 

För bedömning av resultat har rapporten ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” 
[2] från april 2015 använts. Vägledningen anger en ekvivalent medelljudnivå, Leq-nivå, som inte 
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får överskridas, samt en maximal ljudnivå, LFmax-nivå, som inte får överskridas mer än vid ett fåtal 
tillfällen nattetid. Dessa nivåer anges nedan i Tabell 1. 

Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser, hörbara tonkomponenter eller bådadera skall 
ett värde om 5 dB(A)-enheter lägre användas. 

Tabell 1 - Naturvårdsverkets riktvärden för ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde 

 Leq dag (06-18) Leq kväll (18-22) Leq natt (22-06) LFmax natt (22–06) 

Utgångspunkt för 
olägenhetsbedöm-
ning vid bostäder, 
skolor, förskolor 
och vårdlokaler. 

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 55 dB(A) 

Tonalt ljud 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 50 dB(A) 

 

Då transformatorstationer löper stor risk att producera tonalt ljud kommer iakttagelser gentemot 
båda riktvärdena göras. 

Resultaten i detta PM kommer att redovisas med färgskalan nedan Figur 1. Skalan visar 
ljudtrycksnivå i dB(A). 

 

Figur 1 - Färgskala för bedömning 

Modellering 

Beräkningarna för ljudutbredning har genomförts i programmet SoundPLAN 7.4 i enlighet med 
nordisk beräkningsmodell General Prediction Method, (DAL 32). Beräkningar för fasaddämpning 
har utförts i programmet Insul 8.0. 

Modellering har genomförts enligt inköpt kartmaterial, LAS-punkter och fastighetskarta från 
Metria, koordinatsatt i SWEREF99 TM. Två punktkällor med ljudspektrum från schablon för 
transformatorer användes för beräkning utan inbyggnation.  
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Strukturen som transformatorerna byggs in i modelleras som areakällor med ljudeffekt som 
omräknas enligt dämpningsegenskaper hos materialen för väggar och tak. 

På transformatorhusets sydvästra sida förläggs samtliga fläktar, spjäll och demonterbara paneler 
för åtkomst till transformatorerna. Vilket representeras av två areakällor på fasaden som är 6x2 
meter vardera. Hade denna yta exempelvis fördubblats, dvs till sammanlagt 48 kvm, hade 
ljudnivåerna till området ökat med ca 3 dB för det buller som emitteras ut från den sydvästra 
väggen.  

För att simulera ett ”worst case scenario” har transformatorbyggnaden modellerats som ett helt 
platt tak, bestående av ett 1mm tjockt lager av profilerad plåt med en jämnt fördelad emitterande 
yta. 

Hela området har antagits vara asfaltsbelagt (”worst case”) med en markabsorption satt till 0, dvs 
reflekterande, enligt praxis. 

  



 

 

 

4 (7) 
 
PM – BULLER FRÅN TRAFO PÅ 
SOLNAVÄGEN 
2016-04-25 

 

 

m
em

o0
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
8 

KR p:\25421\15007870_projektledning_solnavägen\000\9_arbetsresultat\detaljplan\kompletteringar, senast 2022-03-09\pm buller 
solnavägen_uppdaterad_20210917_komplettering_20220309.docx 

Resultat 

Vid befintlig byggnation beräknas fasadljudnivåer upp till 44 dB(A), vilket är över riktvärde för 
industribuller med tonalt innehåll, 35 dB(A). För att klara riktvärde måste således strukturen som 
man bygger in transformatorerna i klara av att sänka ljudnivån vid närmsta fasad med minst 9 
dB. Ljudutbredning visas nedan i Figur 2. 

 

Figur 2 – Ljudutbredning vid nuvarande bebyggelse för ej inbyggd transformator 

Enligt underlag är ytterväggarna av strukturen 300mm tjocka betongväggar, vilket enligt 
beräkningar ger ett Rw-värde på 65 dB. Taket består i modellen, för att modellera ett ”worst case 
scenario”, av ett lager förzinkad plåt med en tjocklek på 1mm, vilket enligt beräkningar ger ett Rw-
värde på 24 dB. Då taket är tunt i jämförelse till väggarna antas detta vara där ljudet transmitteras 
till största del. 
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Det kan utläsas från Figur 3 nedan att ett plåttak med tjockleken 1mm dämpar som minst 11 dB. 
Detta antyder att även om transformator byggs in med endast ett tunt plåttak kommer riktvärden 
att innehållas. 
 

 

Figur 3 - Dämpningskurva för plåttak 1mm 

Det är troligt att taket i verkligheten är tjockare än 1mm, då takets bredd kan innebära instabilitet. 
Om så är fallet kommer takets ljuddämpande förmåga förbättras och bullerpåverkan i området 
minskas ytterligare. Enligt VTR1-01 [1], kan takkonstruktionen även bestå av betongplattor, som 
kommer höja dämpningsfaktorn på taket markant. 
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Figur 4 - Ekvivalenta ljudnivåer vid husfasader med inbyggd transformatorstation 

Beräkningar visar att ett plåttak med tjockleken 1mm lyckas sänka de ekvivalenta fasadljud-
nivåerna till 28 dB(A) på befintliga byggnader, vilket är under riktvärde 35 dB(A). Även vid 
planerad bebyggelse beräknas ljudnivåerna understiga 35 dB(A) och uppgår som mest till 34 
dB(A). Se Figur 4. Denna reduktion innebär att det inte bedöms föreligga någon risk för 
överskridanden av riktvärden i området, för varken befintlig eller framtida bebyggelse förut satt 
att transformatorerna byggs in, även om detta görs endast med ett tunt plåttak. 
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Slutsats 

Både för nuvarande och planerad bebyggelse på fastigheten intill behöver transformatorstationen 
byggas in med hänsyn till buller. Transformatorstationen beräknas ge upphov till överskridanden 
av riktvärden för ekvivalenta fasadljudnivåer vid närmsta befintliga bostadsfasad ifall den inte 
byggs in.  

Utformning på inbyggnation förväntas klara detta krav då den dimensionerande faktorn, taket, 
beräknas ha ett reduktionstal, Rw, på 24 dB ifall det består av ett lager 1mm tjock profilerad 
förzinkad plåt. Konstrueras taket med tjockare plåt eller med betongplattor kommer den 
ljuddämpande förmågan på konstruktionen öka markant. Denna reduktion innebär att det inte 
bedöms föreligga någon risk för överskridanden av riktvärden i området, för varken befintlig eller 
framtida bebyggelse förut satt att transformatorerna byggs in. 

Beräkningar visar att om transformatorstationen byggs in uppgår ekvivalenta fasadljudnivåer till 
28 dB(A) vid befintlig bebyggelse, vilket innebär att riktvärde för industribuller med tonala 
ljudkomponenter innehålls. Förstärks takkonstruktionen kommer fasadljudnivåerna i området 
sjunka ytterligare.  

Beräkningar visar att om transformatorstationen byggs in uppgår de ekvivalenta ljudnivåerna vid 
fasad till 34 dBA vid planerad bebyggelse på fastigheten intill, vilket innebär att riktvärde för 
industribuller med tonala ljudkomponenter innehålls även med det tunna tak som använts i tidiga 
projekteringsskeden.  

I de utbredningskartor som presenteras i denna rapport är ljud som går genom taket den 
dimensionerande ljudkällan. Ersätts taket med en tät konstruktion av betong eller liknande 
kommer bullernivåerna vara markant lägre och riktvärden för ekvivalenta ljudnivåer vid fasad 
kommer innehållas med marginal på både befintlig och planerad bebyggelse. 

Maximala ljudnivåer riskeras inte att överskridas. 
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SAMMANFATTNING
På uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB har Sweco utfört en dagvattenutredning för

fastigheten Tomteboda 10. Under våren 2017 har det utförts en översiktlig

dagvattenutredning över fastigheten. Planområdet har efter den tidigare utredningen

förändrats. Även omkringliggande detaljplaner som påverkar förutsättningarna för det

aktuella området har förändrats. Utredning beskriver hanteringen av dagvatten och skyfall

för fastigheten. Utredningen har utförts efter Solnas stads riktlinjer för en långsiktig och

hållbar dagvattenstrategi.

Planområdet är beläget cirka 1,5 kilometer från Solna centrum och utgörs av totalt

0,3 hektar och består idag av en grusad yta, natur och en befintlig mindre

transformatorstation. Området avgränsas i nordöst av Solnavägen och övrigt bebyggda

fastigheter. Syftet med planarbetet är att möjliggöra för en framtida elnätstation.

Den totala hårdgöringsgraden på fastigheten kommer att öka från 47 % till 60 % efter

ändrad markanvändning. Solna stad har som krav på fördröjning av de första 20 mm vid

nederbörd. För att uppfylla kraven behövs en total fördröjningsvolym på knappt 40 m².

Ytlig avrinning till planområdet sker från sydost och genom området mot Solnavägen.

Detta avrinningsområde uppskattas till 6,97 hektar. Vid en översiktlig skyfallsanalys, har

det identifierats att större delar av planområdet utgörs av lågpunkter, vilket bidrar till höga

vattennivåer inom fastigheten och omkringliggande fastigheter samt inom Solnavägen.

Avrinningsområdet till lågpunkten är cirka 81 ha. Inom lågpunkten riskerar vattendjupet att

överstiga en meter vid skyfallshändelser.

För att säkra delar av nätstationen som är extra känsliga för översvämning

rekommenderas att färdigt golv sätts till minst +9,8 m.

Byggnaden medför att del av den stora lågpunkten byggs bort. Vatten kommer vid ytlig

avledning leta sig till andra lågpunkter. För att inte förvärra situationen rekommenderas att

motsvarande volym anläggs inom fastigheten. Med föreslagen utformning skulle cirka

600 m³ byggas bort.

I samråd med Sydväst landskap och arkitektur har utformning av ytor inom fastigheten

tagits fram. Grönytan föreslås utformas som en torr damm. Till dammen ska dagvatten

inom fastigheten ledas före avledning sker till det allmänna dagvattensystemet. Dammen

ska rymma de 40 m3 som krävs för normala förhållanden men även erforderlig

skyfallsvolym. En torr damm ger god reningseffekt vilket bedöms leda till att både halten

och mängden föroreningar i dagvattnet minskar vid planerad markanvändning jämfört med

nuvarande markanvändning. Utifrån detta underlag görs bedömningen att planen inte

riskerar att otillåtet försämra vattenmiljön eller äventyra möjligheten att uppnå

miljökvalitetsnormerna för recipient och vattenförekomst Mälaren-Ulvsundasjön. I och med

genförandet av åtgärder förenliga med detaljplanen kommer dagvattenhantering med

både fördröjande och renande effekt att skapas, vilket förbättrar för recipienten.

Vattnet bör både inom fastigheten och i ett större perspektiv styras till säkra platser för

skyfallshantering. Tillgänglighet till nätstationen via det allmänna vägnätet är en

förutsättning, rekommenderat är att en skyfallsstrategi tas fram för Solna för att säkerställa

att samhällsvikta funktioner fungerar vid skyfallshändelser.

Marken ska luta ut från byggnader. Inom fastigheten rekommenderas en genomgående

avledning från sydost till nordväst på liknande sätt som nuläget. Avskärningar i form av

murar för att förhindra att ytligt vatten rinner in på fastigheten föreslås.
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INLEDNING
BAKGRUND OCH SYFTE

På uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB har Sweco utfört en dagvattenutredning för

fastigheten Tomteboda 10. Planområdet utgörs av hela fastigheten med totalt yta av cirka

0,3 hektar. Området består idag av en grusad yta med tillhörande parkeringsyta och en

mindre yta med träd. Fastigheten är belägen cirka 1,5 kilometer sydöst om Solna centrum.

Området avgränsas i nordöst av Solnavägen och övrigt bebyggda fastigheter. Syftet med

planarbetet är att möjliggöra för en framtida elnätstation.

Utredningen redovisar flödes- och föroreningsberäkningar för ett framtida scenario efter

ändrad markanvändning. Det tas i samråd med Sydväst arkitektur och landskap fram ett

förslag på systemlösning för att fördröja och rena dagvattnet från fastigheten. Dessutom

utförs en översiktlig skyfallsanalys och underlag till höjdsättning av markytor och färdigt

golv tas fram.

Figur 1 redovisar planområdets geografiska läge.

Figur 1 Utredningsområdets placering i landskapet.



RIKTLINJER
I arbetet med dagvattenutredning har ett antal dokument varit styrande vid bedömning av

dagvattensituationen och för de förslagna åtgärderna. Följande dokument har varit

vägledande i arbetet.

DAGVATTENSTRATEGI FÖR SOLNA STAD

De övergripande målen för dagvattenhanteringen beskrivs i Solna stads dagvattenstrategi

(2017), där det övergripande målet är att uppnå en hållbar dagvattenhantering.

Dagvattenhanteringen ska planeras för ett långsiktigt perspektiv och ska baseras på

miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. För att säkerhetsställa en långsiktig

hållbar dagvattenhantering har Solna stad sammanställt riktlinjer samt en checklista för

dagvattenutredningar (Solna Stad, 2017). Checklistan är indelad i fyra områden enligt

följande:

1. Områdets förutsättningar

2. Planerad exploatering och konsekvenser för flöden och föroreningstransport

3. Planerad dagvattenhantering

4. Samlad bedömning

Solna Stads riktlinjer för en långsiktig och hållbar dagvattenhantering listas utgörs av:

 Dagvatten ska fördröjas och renas lokalt så nära källan som möjligt.

 Dagvattenanläggningen ska utformas så minst 20 mm av given nederbörd

fördröjs och renas.

 Dagvattenhanteringen ska säkerhetsställa att recipientens miljökvalitetsnormer

(MKN) inte påverkas.

 Vattenkvaliteten och nivåerna på grundvattentäkterna får ej försämras.

 Trafikdagvatten ska renas innan utsläpp till given vattenförekomst.

 Byggnads- och anläggningsmaterial innehållande som t.ex. koppar och zink ska

undvikas.

 Bebyggelse, infrastruktur och dagvattenanläggning ska höjdsättas så att

dagvattnet inte riskerar att påverkas av översvämningar, både inom och utanför

planområde för ett nutida och framtida klimat.

 Dagvatten ska användas som en resurs för att skapa en attraktiv och funktionellt

inslag i stadsmiljön.

 Dagvatten ska beaktas i varje skede av stadsbyggnadsprocessen.

 Dagvattenhanteringen ska ses över och åtgärdas när förändringar i den befintliga

stadsmiljön genomförs.

KRAV FÖR RENING AV DAGVATTEN

Enligt Solna stads dagvattenstrategi ska dagvattenanläggningar dimensioneras så att

fördröjning sker av minst 20 mm nederbörd. Dimensionering enligt 20 mm-principen

möjliggör fördröjning och rening av cirka 90 % av årsnederbörden. Om utformningen på

våtvolymen inte är en permanent volym bör den kunna avtappas via ett filtrerande material

med en hastighet som ger en effektiv rening. Dagvattensystemet bör ha en mer

långtgående rening än sedimentering.
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SVENSKT VATTENS PUBLIKATION P110

Svenskt Vattens publikation P110 ger rekommendationer för hur nya exploaterings-

områden ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av anläggningar och bebyggelse

(Svenskt Vatten, 2016). Publikationen berör även befintliga områden och visar att mycket

arbete kommer att krävas för att uppnå en förbättrad säkerhet mot översvämning i

befintliga samhällen och för att reducera utsläppen av dagvattenföroreningar till

recipienter.

P110 anger övergripande krav och förutsättningar för samhällenas avvattning,

dimensionering och utformning av nya dagvattenledningar, dimensionering och utformning

av nya spillvattenledningar, samt hur vatten från husgrundsdräneringar ska avledas och

tas om hand. I syfte att ta hänsyn till framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten

att nederbördsintensiteten ska ökas med 25 % i beräkningar i dagvattenutredningar.

Då nya dagvattensystem ska anläggas är det också grundläggande att husgrunder och

byggnader inte översvämmas när kapaciteten i ledningar och öppna diken överskrids.

Därmed är det extra viktigt att ta hänsyn till hur området höjdsätts så att ytligt rinnande

dagvatten kan rinna undan utan att skada bebyggelse. Det här görs med fördel genom att

anlägga byggnader högre än kringliggande vägar som då kan agera avledare mot

närmaste recipient.

ÖVRIGA SKYDD OCH HÄNSYN

Inom planområdet eller i anslutande område har inget markavvattningsföretag

lokaliserats.

WESERDOMEN

Den första juli 2015 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-461/13 som är mera känt

som Weserdomen. Domen handlar om hur ”försämring av vattenkvalitet” ska tolkas i

ramdirektivet för vatten. Det domen innebär är att en verksamhet eller en åtgärd inte får

tillåtas om det finns risk för att orsaka en försämring av en ytvattenförekomsts status. När

det talas om en ”försämring av status” har man i tidigare fall kunnat tolka det som en

försämring av en statusklass (exempelvis från god till måttlig). Det innebar att om den

biologiska statusen för en vattenförekomst klassades som måttlig så fanns det möjlighet

att öka utsläppen av en parameter (så att klassningen för enbart denna sänktes från god

till måttlig) så länge som den sammanvägda biologiska statusen inte förändrades. Efter

Weserdomen är denna typ av ökningar inte längre tillåtna.

Det här betyder i praktiken att det inte längre är tillåtet att godkänna projekt som kan

äventyra att en enskild parameter sänks en statusklass, oberoende om den

sammanvägda statusen förändras eller inte.

I Sverige infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004 genom:

- Miljöbalken kap. 5.

- Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

- Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.

ANSVAR FÖR DAGVATTEN

Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar för hantering av dagvatten

på sin fastighet med sådan försiktighet att miljö och omkringliggande fastigheter inte

skadas. Huvudmannen för allmän platsmark ansvarar för dagvattenhantering på allmän

platsmark, precis som en fastighetsägare gör inne på sin fastighet. Huvudmannen för

allmän platsmark kan vara kommunen, men också en gemensamhetsförening, exempelvis

en vägförening.

Inom verksamhetsområdet för det allmänna dagvattensystemet är det sedan kommunen,

i egenskap av VA-huvudman, som ansvarar för avledning (bortledning) av dagvattnet både



från de anslutna fastigheterna (VA-abonnenterna) och den allmänna platsmarken. Det är

detta som kan sammanfattas med ”samlad bebyggelse”.

Ansvarsfördelning åskådliggörs principiellt i figur 2. Fastighetsägare är ansvariga för

dagvattenhanteringen på egen fastighet (byggnader och tomtmark), markerat med rött.

Inom verksamhetsområde för allmänt VA får fastighetsägare ansluta till det allmänna VA-

ledningsnätet enligt de krav som VA-huvudmannen bestämt i sin ABVA (Allmänna

Bestämmelser för VA) och ska då erlägga avgifter enligt fastställd taxa.

Kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen för vägar, gator och allmänna platser,

markerat med blått, innan anslutning sker till den allmänna VA-anläggningen. I Figur 2

visas ingen parkmark, men denna ingår i begreppet allmän platsmark och ansvaret följer

samma princip som för gata.

Figur 2 Beskrivning av ansvarsfördelningen för dagvattensystemet. FP = förbindelsepunkt. Bildkälla: Svenskt Vatten, 2016

Den allmänna VA-anläggningen, markerad med grönt, ska tillgodose det behov som finns

för bortledning av dagvatten från verksamhetsområdet utifrån det behov som definieras i

vattentjänstlagen och den standard som Svenskt Vattens branschpraxis anger. Den ska

även rena förorenat dagvatten enligt miljöbalken.

1.1.1 Ansvar vid skyfall

Det kommunala ansvaret kopplat till dagvattenhantering beror på regnets storlek. Mindre

regn ska tas om hand av ledningsnätet och dimensionering sker enligt gällande

branschpraxis, idag används P110 (Svenskt Vatten, 2016). Regn som överstiger

dimensioneringskraven behöver inte tas om hand i ledningsnätet och rinner därmed av på

ytan.

Kommunens juridiska ansvar vid situationer när ledningsnätets kapacitet överskrids, samt

kommunens ansvar i rollen som fastighetsägare, beskrivs huvudsakligen i plan- och

bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och Jordabalken (JB). Där framgår det att ny

bebyggelse i detaljplan ska lokaliseras till lämplig mark utifrån risken för översvämning.

Kommunen har utredningsskyldighet för att klarlägga om marken är lämplig. För att avgöra

om marken är lämplig rekommenderar Svenskt Vatten att ny bebyggelse anpassas så att

skador på byggnader undviks vid regn med en återkomsttid om minst 100 år (Svenskt

Vatten, 2016).

Kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldiga mot fastighetsägare om bebyggelse

tillåts på olämplig mark, eller om kommunen låter bli att inhämta tillräcklig kunskap.

Skadeståndsansvaret preskriberas 10 år efter att planen har antagits.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
MARKANVÄNDNING FÖRE OCH EFTER NY DETALJPLAN

Planområdet innefattar hela fastigheten Tomteboda 10 och är belägen i Solna längs med

Solnavägen. Planområdet utgörs av totalt 0,3 hektar. Gällande detaljplan medger

bilservice, bensinstation och snabbmatsförsäljning. Tidigare har det funnits en biltvätt med

tillhörande parkering inom fastigheten som nu är riven.

Enbart en liten yta på fastigheten består av naturmark. I Figur 3 visas planområdet i

nuläget.

Figur 3 Utredningsområdet i nuläget, Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriet.

För att säkra Solnas elförsörjning för ett framtida Solna Stad, har Vattenfall beslutat att

bygga två nya regionsnätstationer. En av de nya nätstationerna kommer att placeras inom

planområdet för fastigheten. Byggnadens utformning och placering inom fastigheten är

reviderad jämfört med samrådshandlingen daterad (2017-04-25) (Miljö- och

Byggnadsförvaltningen, 2017).

Markanvändningen som föreslås i den nya utformningen redovisas i Figur 4. Den

växtbeklädda ytan planeras att utformas som estetiskt inslag i miljön och samtidigt vara

funktionell för rening och fördröjning. Inom fastigheten behöver körytor skapas. Hårdgjorda

ytorna mellan byggnaden och grönytan föreslås användas som parkering och eventuellt

laddningsstationer för elbilar.



Figur 4 Utredningsområdet med framtida förslag på markanvändning, Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriet.

GEOLOGI OCH HYDROLOGI

Utifrån tillgängliga data från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) framgår det att de

översta lagren inom detaljplanområdena består av urberg, sand och fyllnadsmassa, se

Figur 5. SGU:s jordartskarta visar endast markens övre jordlager och kartbilden är

extrapolering av information från provpunkter. En geoteknisk utredning har utförts på

fastigheten våren 2021 av Tyréns. Enligt utredningen består jordlagren av fyllnadsjord

ovan lera på friktionsjord på berg. Jorddjup är som störst (10–12 m) i nordväst och avtar

generellt till 0–2 m i sydöst. Berg i dagen förekommer i sydöst. För en bättre beskrivning

av de geologiska förhållandena, se den geotekniska utredningen utförd av Tyréns.

Grundvattenytan har mätts i nyinstallerat grundvattenrör inom området samt befintliga rör

i närområdet. Sammanfattningsvis bedöms grundvattnets trycknivå under leran ligga kring

nivå +6,5 m, det vill säga cirka 2 m under marknivå. För installerade energibrunnar i

närområdet anges liknande grundvattennivåer (Brunnsarkiv, SGU). Större variationer ses

över året för energibrunnarna, +6,5 är i det övre spannet. Grundvattenröret har inte suttit

så länge att årsvariationer kan ses. De uppmätta grundvattennivåerna bör tas i beaktande

vid byggnation då grundvattennivåerna kan påverka till exempel hur sättningsbenägen

marken är samt konstruktion av dagvattenanläggningar.
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Figur 5 T.v. Jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som visar att planområdet består av urberg, sand

och fyllnad. Kartan är hämtad från SGU:s visningstjänst för jordarter 1:25 000 – 1:100 000.

T.h. Placering av grundvattenrör, orange markering är nyinstallerat rör (Tyréns, 2021)

YTLIG AVLEDNING

Den ytliga avrinningen för området är komplex. Ytlig avledning till området sker från ett

område söder om planområdet vid mindre regnhändelser. Vid större regnhändelser

påverkas området av ett stort avrinningsområde.

Ytliga rinnvägar vid mindre regnhändelser

Genom området leds ett stråk söderifrån ut mot Solnavägen, blåa rinnvägar och

avrinningsområdets utbredning visas i Figur 6. Underlag till de båda figurerna har utförts

genom analys av Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) från Lantmäteriet (2x2 m

upplösning). Avrinningsområdet uppskattas till cirka 6,9 hektar. Den ytliga avrinningen

sker på detta vis vid mindre regnhändelser, men kan även delvis avledas i befintligt

ledningsnät, se Figur 9.



Figur 6 T.v. Avrinning inom och i anslutning till utredningsområdet. T.h. rinnvägar i blått, t.v. ytan markerat med grönt.

Bakgrund: GIS User Community.

Skyfallsanalys/Lågpunktskartering

Vid större regnhändelser sker ytlig avrinning på annat sätt än vid mindre regnhändelser.

Detta beror på att ett större avrinningsområde då påverkar planområdet.

Metodbeskrivning

En översiktlig analys av ett skyfallsscenario har gjorts med hjälp av verktyget SCALGO

Live. SCALGO Live är en GIS-baserad onlinetjänst som används för att analysera

höjddata ur ett ytvattenperspektiv. I analysen används både terrängdata och

vattenvolymer för att identifiera vilka områden som riskerar att översvämmas då en given

vattenvolym rinner av på markytan. Metoden saknar dynamiska (tidsberoende) aspekter

och kan inte identifiera effekter av tröghet i ett system. Exempel på tröghet kan vara

flödesmotstånd över en markyta eller dynamiska effekter av ledningsnät eller trummor.

SCALGO Live är ett bra verktyg i tidiga planeringsskeden där översiktlig systemförståelse

för ytavrinning och potentiella översvämningsrisker är i fokus. Resultaten från SCALGO

Live bör i regel inte användas för detaljprojektering eller dimensionering, det finns dock

undantag för när detta kan vara lämpligt. Vid planering av ny bebyggelse är det viktigt att

ta hänsyn till sådana identifierade översvämningsområden för att förhindra att vatten blir

stående och därmed skadar byggnader eller hindrar framkomlighet för exempelvis

utryckningsfordon.

Skyfall som analyserats kan likställas med ett 100-års regn med 60 minuters varaktighet.

Detta har analyserats för att identifiera vilka områden som, med befintlig höjdsättning,

riskerar att översvämmas med vatten vid stora regn. Detta scenario används, tillsammans

med en klimatfaktor om 25 %, utifrån rekommendationer från P110 (Svenskt Vatten,

2016).

Översiktlig analys av större regnhändelser har utförts för att erhålla pusselbitar till en

samlad bild av händelseförlopp vid skyfallshändelser för området. Scalgo ger i detta

område inte en helt rättvisande bild av händelseförloppet på grund av dess begränsningar.
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Förutsättningar för planområdet

Planområdet är beläget inom en större lågpunkt till vilken tre större avrinningsområden

avleds, se Figur 7. Planområdet är markerat med en blå prick. Hela avrinningsområdet

till lågpunkten är cirka 81 ha. Området som från söder rinner mot aktuell fastighet utgör

cirka 6,9 ha (område markerat med orangefärg i Figur 7), det vill säga cirka 9%.

Rännstensbrunnar för avvattning av hårdgjorda ytor finns för exempelvis vägar och

andra hårdgjorda ytor, men de är i enlighet med gällande normer dimensionerade för att

ta hand om normaldagvatten. Varken Solna stad eller Solna Vatten har vetskap om att

det ska finnas avledningsmöjligheter vid större regnhändelser från denna lågpunkt. Vid

mycket stora regnhändelser riskerar vatten att bli stående inom rött område i Figur 7.

Vatten bedöms kunna rinna till planområdet både från sydost och från Solnavägen.

Figur 7 Hela avrinningsområdet (grönt) som ytligt rinner till lågpunkten (rött område). Planområdet markerat med blå punkt.

De tre avrinningsområdena är markerade med gult, orange och svart. Huvudsakliga rinnriktningar med vita pilar. SCALGO

Live 2021-09-03.

I Figur 8 presenteras resultatet av att belasta utredningsområdet med en regnvolym

motsvarande cirka 70 mm nederbörd. För denna belastning gäller även antagandet att

ledningsnätet inte avbördar något vatten samt att infiltration på genomsläppliga ytor inte

sker. Figur 8 visar även hela den ytan som riskerar att bli översvämmad vid ett skyfall,

planområdet är markerat med gult.



Figur 8 Vattendjup i lokala lågpunkter vid kraftig nederbörd (67,5 mm, motsvarande ett 100-års regn med 60 minuters

varaktighet och klimatfaktor 25 %), samt hela den ytan som riskerar att översvämmas i nuläget. Bakgrund: Ortofoto från

Lantmäteriets visningstjänst och GIS User Community.

För den befintliga höjdsättningen har i stort sett hela planområdet identifierats som en

lågpunkt och riskeras att översvämmas vid stora nederbördstillfällen. Inom lågpunkten

riskerar vattendjupet att överstiga 1 meter.

För att verifiera resultaten från SCALGO Live har jämförelse gjorts med planområdet

Fogdevreten, direkt sydöst om aktuellt planområdet. För detta planområde har ett PM1 har

tagits fram som beskriver skyfallshändelser från Fogdevreten. I det PM:et finns en bild från

skyfallsmodell som är framtagen för Solna centrum på uppdrag av Solna Vatten.

Skyfallsmodellen är utförd med programmet MikeFlood, i vilket även tidsaspekten kan tas

hänsyn till. Figur 1 i WRS_PM_Solnavägen visas ett utdrag ur skyfallsmodellen.

Vattendjupen och utbredningen av lågpunkten harmoniserar med utförd analys med

SCALGO Live (Figur 8). Det vill säga att skyfallsanalysen utförd i denna utredning ger en

tämligen representativ bild av inom vilka ytor vatten riskerar att bli stående samt vattendjup

i dessa lågpunkter vid en skyfallshändelse.

Större regnhändelser än 100 års återkomsttid

Hur situationen ser ut i detalj vid regnhändelser med större återkomsttid än 100 år går inte

att analysera med säkerhet med SCALGO, då detta verktyg ej tar hänsyn till tidsaspekter.

En modellering skulle behöva utföras för att få en bild av vad som sker över tiden. Hur fylls

området på med vatten, hur sker avrinningen mm.

För att ge en indikation på hur det kan vara har fyra ögonblicksbilder tagits ur ScalgoLive,

Bilaga 1-4. Bilaga 1 visar ett regn som motsvarar en regnhändelse med återkomsttid på

100 år. Regnintensitet ökas på för att maximeras i bild 4.

Bilderna i bilagorna visar på att vid ännu större regnhändelser än 100-årsregn fylls

lågpunkten runt rondellen vid Solnavägen-Solna Kyrkväg så att vattendjupet inom

planområdet blir cirka 1,2 meter. Det som händer när regnet ökas på ytterligare är att

lågpunkter västerut i avrinningsområdet fylls på och vattendjupet inom planområdet stiger

ytterligare 1-2 dm. Vid maximalt pålagt regn (bilaga 4) är lågpunkten för planområdet

sammankopplad med lågpunkt väster om järnvägen. Det innebär dels att vattendjupet

1 WRS_PM_Solnavägen WRS 2020-02-07
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inom planområdet inte ökar mer men även att osäkerheten för hur situationen verkligen

ser ut också ökar2.

Notera att det finns många osäkerheter i dessa bilder så som att ingen avrinning ske,

varken ytligt eller i ledningssystem, höjdmodellen har högst troligt brister då området är

under ständig förändring och beräkningarna i programmet utförs med en ekvation som är

framtagen för mindre regn.

Ytterligare analyser med hjälp av framtagen skyfallsmodell som använts i utredningen

framtagen av WRS skulle kunna utföras för planområdet för att användas som underlag i

detaljprojekteringsskedet.

RECIPIENT

Recipient för dagvatten från detaljplanen är Mälaren-Ulvsundasjön med VISS-ID

WA42470715 (VISS, 2022). Vattenförekomsten utgörs totalt av en area på 2 km2 och

mynnar ut till Riddarfjärden. Mälaren-Ulvsundasjöns nuvarande ekologiska status bedöms

vara otillfredsställande och vattenförekomsten uppnår ej god kemisk ytvattenstatus.

Miljökvalitetsnormen som är beslutad år 2021 anger att den ekologiska statusen ska vara

god senast år 2027 och att god kemisk ytvattenstatus ska uppnås. Ett undantag i form av

mindre stränga krav har satts för bromerad difenyleter samt kvicksilver och

kvicksilverföreningar. Det finns beslutade undantag i form av tidsfrist för ämnena antracen,

kadmium och kadmiumföreningar, bly och blyföreningar samt tributyltennföreningar till år

2027.

DAGVATTENLEDNINGSNÄT

Från en tidigare dagvattenutredning utförd av Sweco, Dagvattenutredning Trafo

Solnavägen (2016-07-01), anges det att avvattningen från den tidigare tvätthallens takytor

skett via dagvattenledning som ansluter till det kommunala ledningsnätet vid Solnavägen.

Tvätthallen är riven. De omkringliggande markytorna avvattnas via dagvattenbrunnar

innan det avleds till dagvattenledningen längsmed Solnavägen.  Ledningen i Solnavägen

ansluter till en dagvattentunnel innan det släpps ut i Ulvsundasjön.

Figur 9 visar befintligt ledningsnät inom området. Den befintliga dagvattenledningen som

är belägen i mitten av planområdet, ska förflyttas nordväst i samband med den nya

detaljplanen. Figur 10 visar placeringen av den nya dagvattenledningen samt angiven

anslutningspunkt till dagvattenledningsnätet.

2Begräsningar av programmet ScalgoLive beskrivs översiktligt i stycket Metodbeskrivningar



Figur 9 Befintligt dagvattenledningsnät till dagvattennätet inom området. Bilden är hämtad från rapport Dagvattenutredning

Trafo Solnavägen (Sweco, 2016-07-01)

Figur 10  Ny dragning av dagvattenledningsnätet efter exploatering, samt angiven anslutningspunkt till dagvattennätet.

Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriet.

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Idag avvattnas dagvatten från naturmark i den nordöstra delen av planområdet. För

området i direkt anslutning till planområdet har en ny detaljplan antagits. Den nya

detaljplanen medger ökad bebyggelse samt en lokalgata mellan Tomteboda 10 och 2.

Detaljplanen kallas Fogdevreten. En förutsättning som har ansatts i denna utredning är att

den nya fastigheten inte ökar dagvattenflödet mot Tomteboda 10, utan att en

dagvattenanläggning har utformats på fastigheten för att omhänderta dagvattnet lokalt.

Figur 11 redovisar planområdet för Tomteboda 10 (gul linje),  tidigare fastighetsgräns för
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Tomteboda 1 (lila linje), ny fastighet som bildas i och med ny detaljplan, Fogdevreten (brun

linje) och planerad ny lokalgata (svart linje).

Figur 11 Visar planområdet för Tomteboda 10 samt den sydöstliga grannfastigheten som får ökad bebyggelsegrad i och

med ny detaljplan. Inom brunt område planeras bebyggelse.

Lokalgatan mellan de berörda fastigheterna ska bli allmän platsmark med kommunalt

huvudmannaskap och ägas av Solna Stad. Lokalgatan har höjdsatts med ensidig lutning

mot fastighet Tomteboda 10. Mellan lokalgatan och fastighetsgränsen mot Tomteboda 10

planeras för en stödmur. Det är viktigt att avledning av ytligt vatten från lokalgatan inte

sker till Tomteboda 10 utan mot Solnavägen.

Dagvattnet som tidigare genererades från avrinningsområdet uppströms lokalgatan (se

Figur 6) antas att tas omhand lokalt. Det vill säga att dagvattnet som avvattnas mot

lokalgatan avleds nordöst mot Solnavägen längs med lokalgatan. De generella

flödesvägarna till Tomteboda 10 och lokalgatan efter den nya markanvändningen

presenteras i Figur 12. Avrinningsområdet till fastigheten minskar från 6,9 ha till 4,4 ha.

Tomteboda 10



Figur 12 Visar trolig avrinning efter att Fogdevreten bebyggts och ny lokalgata anlagts. Det gröna området och blåa pilar

representerar avvattningen mot Tomteboda 10. Det lila området och gula pilar visar det området som har fått en ändrad

flödesriktning och avvattnas via lokalgatan ut på Solnavägen.

MILJÖTEKNISK UTREDNING

Då området tidigare varit bebyggt med en biltvätt har en miljöteknisk undersökning utförts

av Sweco 2017. Inom området påträffades låga halter av metaller, alifater, aromater samt

BTEX3 i de analyserade jordproverna. Inga halter överskrider de tillämpade riktvärdena

för MKM (mindre känslig markanvändning). I någon punkt överstegs riktvärdet för MKM

med avseende på PAH, dock endast marginellt. I det analyserade grundvattenprovet

påträffades inga halter över tillämpande riktvärden. Ytterligare analyser rekommenderas

att utförs vid schaktning för att minimera omhändertagandekostnader av massor. Vid

återanvändning av massor från området bör diskussion föras med kommunen.

3 BTEX: Bensen, Toluen, Etylbensen och Xylenföreningar.
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METOD OCH INDATA
MARKANVÄNDNING

En sammanställning av de olika typerna av markanvändning som finns inom

detaljplanområdet, före och efter ändrad markanvändning, presenteras i Tabell 1.

Markanvändning före förändring har uppskattats utifrån Lantmäteriets ortofoto.

Markanvändning efter förändring har uppskattats utifrån framtagen landskapsritning som

arbetas fram inom projektet. Parkering föreslås med gräsarmering och övrig hårdgjord yta

föreslås ha betongmarksten.

Tabell 1  Nuvarande markanvändning. Notera att den totala avrinningskoefficienten är viktad och inte summerad.

Nuvarande markanvändning

Markanvändning Area
(ha)

Avrinnings-
koefficient

(-)

Red. area
(ha)

Takyta - - -

Hårdgjord yta 0,127  0,8 0,101

Naturmark 0,092  0,1 0,009

Parkering - - -

Grusmark 0,076 0,4 0,030

Totalt 0,295 0,47 0,14

Tabell 2 Framtida markanvändning. Notera att den totala avrinningskoefficienten är viktad och inte summerad.

Framtida markanvändning

Markanvändning Area
(ha)

Avrinnings-
koefficient

(-)

Red. area
(ha)

Takyta 0,081 0,9 0,073

Hårdgjord yta 0,107 0,8 0,086

Naturmark 0,085 0,1 0,009

Parkering 0,022 0,4 0,009

Grusmark - - -

Totalt 0,295 0,6 0,177

Hårdgöringsgraden inom planområdet ökar från 47 % till 60 % efter förnyad

markanvändning.

NEDERBÖRD

En genomsnittlig, korrigerad, årsmedelnederbörd på 566,5 mm har använts för

planområdet, baserad på SMHI:s meteorologiska station Stockholm-Bromma (9720) då

den bedöms ligga närmast området. Nederbörden på stationen är mätt till 515 mm som

normalvärde under perioden 1961–1990 och har sedan korrigerats med faktor 1,1 för att

kompensera för mätförluster.

RINNTIDER

Rinnsträcka och rinnhastighet har beräknats för utredningsområdet före och efter

förändrad markanvändning. I Tabell 3 och Tabell 4 presenteras resultaten.



Tabell 3 Rinnsträcka, -hastighet och -tid, för ett nulägesscenario.

Nulägesscenario

Marktyp Rinnsträcka
(m)

Rinnhastighet
(m/s)

Rinntid
(min)

Mark 35 0,5 10

Ledning 35 1 10

Tabell 4 Rinnsträcka, -hastighet och -tid, för ett framtidsscenario

Framtidsscenario

Marktyp Rinnsträcka
(m)

Rinnhastighet
(m/s)

Rinntid
(min)

Ledning 53 1 10

Mark 65 1 10

Gräs 25 0,5 10

Ledning 16 1 10

ERFORDERLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM

Dagvattenanläggningarna ska enligt krav från Solna stad utformas så att 20 mm regn,

räknat över hela fastighetens yta (reducerad area), kan renas och fördröjas innan utsläpp.

För att beräkna erforderlig fördröjningsvolym för ett 20 mm regn används ekvation 1.

𝑈20𝑚𝑚 = 20𝑚𝑚
1000

∗ 𝐴 (𝑚2) ∗φ (1)

𝑈20𝑚𝑚 representerar den erforderliga fördröjningsvolymen i m³ för ett scenario med 20 mm

nederbörd. A är områdets yta i m² och 𝜑 är avrinningskoefficienten.

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR

Beräkning av föroreningsbelastning och reningseffekt har utförts med hjälp av den

webbaserade recipient- och dagvattenmodellen StormTac (v.20.2.2). Modellen är ett

planeringsverktyg där översiktliga beräkningar av flöden och koncentrationer av olika

föroreningar i dagvatten kan utföras. Nödvändiga indata till modellen består av

nederbördsmängd samt det aktuella områdets area och markanvändning. Till

beräkningarna använder modellen kvalitetsgranskade schablonhalter av föroreningar,

baserade på flödesproportionell provtagning (StormTac, 2020).

Observera att en modellering är en förenklad beskrivning av verkligheten som inte fullt ut

kan återspegla de komplexa skeenden som tillsammans påverkar föroreningsinnehållet i

dagvattnet. Omfattningen av modellens dataunderlag varierar mellan olika typer av

föroreningar, likaså för markanvändningar, vilket ger föroreningsberäkningarna en viss

osäkerhet. Mot bakgrund av avsaknaden av andra modeller som beskriver dagvattnets

föroreningsinnehåll, samt reningseffekt i dagvattenanläggningar, bedöms StormTac-

modellen, trots dess osäkerheter, som den mest lämpliga metoden att använda för att

beräkna föroreningsbelastning i föreliggande fall. Modellens osäkerhet behöver dock

beaktas när slutsatser dras.

FLÖDESBERÄKNINGAR

Beräkning av dagvattenflöden har utfördes enligt riktlinjerna och beräkningsmetoden från

Svenskt Vattens publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” samt med

hjälp av StormTac (v.20.2.2).

Enligt P110 bör en klimatfaktor användas vid beräkning av framtida flöden. Då området i

framtiden kommer att påverkas av ett förändrat klimat användes en klimatfaktor (1,25) vid

beräkning av flöden i modellen. Flöden beräknades för regn med 10-, 30- och 100-års
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återkomsttid (I Tabell 5 syns ansvarsfördelning och rekommenderad återkomsttid som bör

hanteras i dagvattenledningar enligt Svenskt Vatten. Det dimensionerande flödet för

ledningsnätet blir det som motsvarar ett 10-årsregn.

Tabell 5 Ansvarsfördelning mellan kommun och VA-huvudman vid olika återkomsttider och typer av bebyggelse enligt

P110.

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar

Nya duplikatsystem Återkomsttid
(år) för regn vid

fylld ledning

Återkomsttid
(år) för trycklinje

i marknivå

Återkomsttid (år) för mark-
översvämning med skador

på byggnader

Gles bostadsbebyggelse 2 10 >100

Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100

Centrum- och
affärsområden

10 30 >100



RESULTAT
FLÖDESBERÄKNINGAR OCH ERFORDRLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM

Dimensionerande flöden före och efter den nya markanvändningen, beräknat för olika

återkomsttider, presenteras i Tabell 6. Klimatfaktor 1,25 har använts för att beräkna flöden.

Tabell 6 Återkomsttid för regn och dimensionerande flöden från utredningsområdet före och efter den nya

markanvändningen.

Återkomsttid (år)
Flöde (l/s)

Nulägesscenario
Flöde (l/s),

Framtidsscenario

10 40 17

30 58 33

100 86 55

Tabell 6 visar att avrinningen minskar med framtida markanvändning.

Enligt Solna Stad ska dagvattenanläggningarna utformas så att 20 mm regn från fastighets

yta renas och fördröjas innan utsläpp till recipienten. Avledning från planområdet sker i

nuläget, och föreslås fortsätta avledas, via allmänt dagvattensystem till recipienten.

Erforderlig fördröjningsvolym för bebyggd area redovisas i Tabell 7.

Tabell 7 Erforderlig fördröjningsvolym från fastigheten Tomteboda 10.

Scenario Erforderlig fördröjningsvolym

Framtidsscenario 36 m3

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR

I Tabell 8 redovisas beräknade föroreningshalter och -mängder som vanligen förekommer

i dagvatten. Det redovisas också en jämförelse mellan beräknade halter (årsmedelvärden)

från utredningsområdet före och efter förändrad markanvändning som nuvarande och

föreslagen detaljplan medger.

För att uppfylla MKN analyseras beräknad föroreningsbelastning för nuvarande

markanvändning mot beräknad föroreningsbelastning efter ombyggnation. I Tabell 8

redovisas förorenings halten (µg/l) samt mängden (kg/år) för respektive scenario. För

framtida markanvändningen har ingen anläggning av LOD eller annan reningsanläggning

antagits.
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Tabell 8 Föroreningsbelastning från utredningsområdet före och efter förändrad markanvändning. Längst till höger i

tabellen redovisas avskiljningsbehov från fastigheten. Fetmarkerade celler ökar efter exploatering.

              Nulägesscenario Framtidsscenario
Avskiljningsbehov

för
framtidsscenario

Ämne Halt
(µg/l)

Mängd
(kg/år)

Halt
(µg/l)

Mängd
(kg/år)

(%)

P 110 0,17 110 0,11 -

N 1400 2,1 1500 1,4 7

Pb 2,9 0,0043 2,8 0,0027 -

Cu 14 0,021 15 0,014 7

Zn 22 0,032 22 0,021 -

Cd 0,38 0,00055 0,39 0,00038 3

Cr 4,7 0,0069 5 0,0049 6

Ni 3,3 0,0049 3,5 0,0034 6

Hg 0,026 0,000038 0,028 0,000027 7

SS 17 000 24 15 000 15 -

Oljeindex 390 0,57 420 0,41 7

PAH16 0,21 0,0003 0,22 0,00021 5

BaP 0,015 0,000022 0,016 0,000015 6

Antracen 0,013 0,00002 0,014 0,000014 7

PBDE 47 0,00018 0,00000026 0,00018 0,00000018 -

PBDE 99 0,00022 0,00000032 0,00023 0,00000022 4

TBT 0,0017 0,0000025 0,0017 0,0000016 -

Efter ombyggnationen kommer halterna av nickel, koppar, krom, kvicksilver, kadmium,

suspenderat material, olja, PAH, Antracen och PBDE att öka, men samtliga mängder

minskar.

Trots att föroreningsmängderna minskar rekommenderas det att någon form av

dagvattenhantering utformas på fastigheten för att ytterligare förbättra möjligheten att

uppnå MKN för recipienten. Dagvattenanläggningen bör utformas så att den uppfyller

reningsgraden för respektive ämne enligt Tabell 8.



SYSTEMLÖSNING FÖR
DAGVATTENHANTERING
För att inte försämra för det kommunala dagvattensystemet eller recipienten krävs

fördröjning av 20 mm/m² hårdgjord yta. Därmed krävs att det inom fastigheten avsätts yta

så att cirka 40 m³ kan fördröjas för normala regnhändelser före avledning till det allmänna

dagvattensystemet. Fördröjningsanläggningen ska också ha en renande effekt som

utformas efter platsspecifika behov. Utöver detta krävs även att höjdsättning inom

fastigheten justeras för att minimera konsekvenserna vid en skyfallshändelse. Hela den

gröna ytan behöver vara tillgänglig för hantering av regnvatten. Motsvarande volym inom

lågpunkten som byggs bort på grund av byggnaden behöver skapas inom fastigheten.

Med nuvarande förslag på utformning inom fastigheten och befintlig skyfallssituation skulle

det innebära 600 m³.

FÖRSLAG PÅ SYSTEMLÖSNING

Vattenfall Eldistribution AB, har som önskemål att utforma den obebyggda ytan med både

estetiskt och funktionellt inslag. Inom den obebyggda ytan ska dagvattenanläggningen

rymmas. Sydväst arkitektur och landskap har utifrån Vattenfalls önskemål, tagit fram ett

förslag på utformning av ytor inom fastigheten, vilket visas i Figur 13 och Figur 14. Där så

är lämpligt förespråkas att körytor beläggs med genomsläppliga material så som

gräsarmering eller betongplattor.

Grönytan är utformad med syfte att fördröja och rena dagvattnet från så väl markytor som

takvatten innan det avleds mot det kommunala dagvattenledningsnätet. Lokalt

omhändertagande av dagvatten kommer inte kunna tillämpas fullständig på grund av

markens sammansättning. Även om grönytan innehåller växter kommer de sett till hela

året inte att kunna använda allt vatten som avleds till dagvattenanläggningen. Fullständig

infiltration av resterande dagvatten kommer inte heller ske då marken består av lera nedtill.

Dagvattenanläggningen är till för att fördröja så att flödestoppar jämnas ut före avledning

till det allmänna dagvattensystemet samt att rena dagvattnet för att inte äventyra

recipientens förmåga att uppnå uppsatta miljökvalitetsmål. Rening sker genom att

partikelbundna föroreningar sedimenterar. Reningsförmågan ökar även genom att

infiltration delvis sker ner i marken. Växter bidrar till viss absorption av föroreningar.

Exakt utformning av ytan rekommenderas att tas fram i detaljprojekteringsskedet. Den

föreslagna grönytan inom detaljplanen möjliggör en god dagvattenhantering inom

detaljplanen.
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Figur 13 Visar föreslagen utformning av fastigheten. Sydväst arkitektur och landskap, 2022-04-22.

Figur 14 Sektion A, Solnavägen till höger i bilden. Sydväst arkitektur och landskap, 2022-04-22.

Översvämningsyta/Torrdamm

Torra dammar är skålformade gröna ytor som kan användas för att fördröja och rena

dagvattenflöden. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel. Vatten avleds succesivt

då tillrinningen avtar genom infiltration eller avledning till kommunal dagvattensystem. Om

vatten kan spridas på hela ytan sänks flödeshastigheten och det gynnar sedimentation av

partikelbundna föroreningar. Figur 15 visar exempel på torr damm i stadsmiljö. Detaljerad

utformning av dagvattenanläggningen rekommenderas i detaljprojekteringsskedet. En torr



damm har exempelvis strypta utlopp eller upphöjda kupolbrunnar för att erhålla längre

uppehållstider för förbättrad reningseffekt.

Figur 15 Exempel på en torr damm i stadsmiljö. Foto: Sweco.

Vid etablering krävs regelbunden bevattning och återkommande kontroller av hur

växtligheten utvecklar sig. Kontrollerna bör fortskrida över ett till två år för att ytterligare

försäkras om att växterna tar sig.

Löpande underhåll innefattar klippning. För att minska risk för läckage av

växtnäringsämnen kan klippt gräs och annat rensas bort från platsen. Sediment kan

behöva tömmas regelbundet inför del av året med fler skyfallshändelser för att minimera

risken att föroreningar spolas ut vid större regnhändelser. Dagvattendammen ska fungera

både vid små och större regnhändelser. Det rekommenderas att inspektion och rensning

av inlopp och bräddavlopp läggs in som en tillsynsåtgärd. Som regel ackumuleras

föroreningar direkt på, eller nära filter-/inloppsytan och det är också här som

underhållsåtgärder ska fokuseras. För att undvika läckage av växtnäringsämnen bör

gödsling inte ske.

RENINGSEFFEKT AV FÖRESLAGEN SYSTEMLÖSNING

I Tabell 9 redovisas avskiljningsbehov, det vill säga vilken reningsgrad som den valda

dagvattenanläggningen behöver uppnå för att inte öka föroreningshalten i utgående

dagvatten i jämförelse med nuvarande markanvändning (se tidigare resultatavsnitt för

föroreningsberäkningar). Tabellen visar även beräknad generell reningsgrad för torr

damm. En torr damm uppfyller behovet av avskiljning för föroreningar.
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Tabell 9. Redovisar vilken reningsgrad som behövs inom fastigheten samt reningsgrader för torr damm. De ämnen som

anges med (-), har inte en förhöjd halt efter ändrad markanvändning och behöver ej renas.

Ämne
Avskiljningsbehov efter
ny markanvändning [%]

Avskiljning från torrdamm
[%]

P - 35

N 7 35

Pb - 65

Cu 7 50

Zn - 65

Cd 3 65

Cr 6 50

Ni 6 50

Hg 7 15

SS - 70

Oljeindex 7 85

PAH16 5 60

BaP 6 60

Antracen 7 50

PBDE 47 - 50

PBDE 99 4 50

TBT - 50

Med föreslagen dagvattenanläggning bedöms utgående föroreningshalter och

föroreningsmängder i dagvattnet minska. De valda reningsanläggningarna beräknas ha

en större reningseffekt än vad som ställs som krav på dagvattenhanteringen på

fastigheten.

PÅVERKAN PÅ MÄLAREN-ULVSUNDASJÖNS VATTENMILJÖ MED
AVSEENDE PÅ MKN

Halt och mängd för alla undersökta föroreningar i dagvatten minskar vid planerad

markanvändning och föreslagen reningsanläggning i jämförelse med nuläget. Detta

inkluderar alla särskilda förorenande ämnen med dålig status (koppar) och ämnen som

omfattas av kemisk status som ej uppnår god status (antracen, bromerad difenyleter, bly

och blyföreningar, kadmium och kadmiumföreningar, kvicksilver och kvicksilverföreningar

och tributyltennföreningar).

Undantaget är PFOS och PCB som ej går att modellera i StormTac. Planen bedöms dock

inte bidra till någon ökad PFOS- eller PCB-belastning på recipienten Mälaren-

Ulvsundasjön. Bedömningen grundar sig främst i att planerad markanvändning inte väntas

ge upphov till mer PFOS- och PCB-föroreningar i dagvatten än nuvarande

markanvändning (bilservice, bensinstation och snabbmatsförsäljning), se Tabell 10.

Avrinningen minskar även vid framtida markanvändning och dagvattnet renas innan det

leds vidare till recipient. En minskad avrinning innebär en minskad tillförsel av föroreningar

i ytavrinning till recipient.

Tabell 10. Exempel på källor till PFAS och PCB i dagvatten. Utdrag ur Svenskt Vattens rapport ”Kunskapssammanställning

Dagvattenkvalitet” (Svenskt Vatten, 2019). Risk för hydraulolja i dagvatten är större vid markanvändning bilservice och

bensinstation än vid framtida planerade markanvändning. PFOS hör till ämnesgruppen PFAS.

Förorening Främsta källorna Andra källor

PFAS
Industriprocesser och tillverkning av

PFAS-produkter, brandskum, hydraulolja

Atmosfärisk deposition,

byggnadsmaterial

PCB
Förbränningsprocesser,

kemikalieindustrier

Äldre fasadbeklädnader,

hydraulolja, smörjmedel



Påverkan på kvalitetsfaktor för recipieten

En otillåten försämring på kvalitetsfaktornivå innebär att försämring inte får ske med en

klass (exempelvis från god till måttlig), även om denna försämring av kvalitetsfaktorn inte

leder till en försämring av klassificeringen av ytvattenförekomsten som helhet (Havs- och

vattenmyndigheten, 2022). Eftersom belastning sett till både föroreningshalter och

föroreningsmängder minskar vid planerad jämfört med nuvarande markanvändning

innebär planen definitionsmässigt inte någon otillåten försämring av Mälaren-

Ulvsundasjöns ekologiska status eller kemiska ytvattenstatus.

Äventyrande av möjligheten att uppnå MKN

Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall, Solna stad, Sundbyberg Avfall & Vatten

och Sundbybergs stad har tillsammans tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Mälaren-

Ulvsundasjön (Stockholms stad m.fl., utan år). Syftet med åtgärdsprogrammet är att

konkretisera vattenarbetet och belysa de huvudsakliga åtgärdsbehoven som finns för att

miljökvalitetsnormerna i Mälaren-Ulvsundasjön ska kunna följas. I rapporten finns

följande att läsa:

”Vid nyexploatering behöver respektive kommuns dagvattenstrategi följas och en hållbar

dagvattenhantering tillämpas. Detta för att utsläppen inte ska öka till följd av ändrad

markanvändning.”

Dagvattenanläggningarna rekommenderas utformas så att 20 mm regn, räknat över hela

fastighetens yta (reducerad area), kan renas och fördröjas innan utsläpp till recipient i

enlighet med krav från Solna stad. Följs dessa krav visar utredningen att både halten och

mängden föroreningar från planområde till recipient minskar jämfört med nuvarande

markanvändning.

Utifrån detta underlag görs bedömningen att planen inte riskerar att äventyra möjligheten

att uppnå miljökvalitetsnormerna för Mälaren-Ulvsundasjön.

Bedömning av påverkan

Om detaljplanen inte genomförs kommer dagvatten från planområdet att fortsatt avledas

till recipienten utan fördröjning och rening. Detaljplanen medverkar till att rening av

dagvatten från ytan skapas. Genomförande av föreslagna åtgärder inom detaljplanen

medverkar till en förbättrad situation för recipienten.  Planen bedöms allts inte innebära

någon otillåten försämring eller något äventyrande av miljökvalitetsnormerna för

vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön.

PRINCIPIELL HÖJDSÄTTNING OCH SEKUNDÄRA
AVRINNINGSVÄGAR

Generella krav

En väl genomtänkt höjdsättning av mark och byggnader är viktigt för att undvika skador

på bebyggelse till följd av översvämningar. För att uppnå detta bör byggnader alltid

placeras högre än angränsande områden (vägar, stigar, grönytor, mm.) vilket medför att

dagvatten vid extrem nederbörd kan avledas ytligt i händelse av att dagvattensystemets

maxkapacitet överskrids. Dessa ytliga vägar för vatten är det som benämns sekundära

avrinningsvägar och kan med fördel placeras i lågstråk i befintlig terräng.

Lågstråk rekommenderas så att vattnet säkert kan avrinna vid stora nederbördstillfällen.

Ingångar till byggnader bör höjdsättas så att vatten inte rinner in i dessa innan det rinner

över de tröskelnivåer som finns på vattnets väg ut ur utredningsområdet. Hänsyn till dessa

aspekter måste tas i den kommande projekteringen.

För att förhindra att vatten rinner mot huskropp rekommenderar Svenskt Vattens

publikation P105 ett avstånd på 3 meter med en lutning på 1:20 (5 %). Marklutningen

rekommenderas därefter till cirka 1–2 % för att inte riskera att dagvatten rinner in mot

byggnaden.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 36 § har en fastighetsägare ett generellt

ansvar att se till att avvattningen av den egna tomten inte medför betydande olägenhet för
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omgivningen. Detta kan tolkas som att en avledning av dagvatten till en annan fastighet

inte är tillåtet om inte särskild överenskommelse skett mellan markägare, samt att ingen

olägenhet skapas.

Skyfallshändelser

Fastigheten Tomteboda 10 har identifierats som del av en lågpunkt inom vilken vatten

riskerar att bli stående vatten vid skyfallshändelser. Inom lågpunkten riskerar vattendjupet

överstiga 1 meter (Figur 8).

Det är av betydande vikt att framkomligheten till stationerna på omkringliggande vägnät är

god. Det är anmärkningsvärt att den skyfallsmodellen som Solna stad tagit fram visar att

vattennivåer på runt en meter kan bli stående på Solnavägen, en led som torde behöva

vara farbar.  Åtgärder för att säkert avleda vatten från denna lågpunkt rekommenderas att

tas fram. En skyfallsstrategi som ser till att skyfallsvatten avleds till platser där

konsekvenserna blir små är oerhört viktig. Generellt rekommenderas att åtgärder görs i ett

samlat grepp för ett helt avrinningsområde och inte enbart inom en fastighet.

Vid extremt höga vattennivåer kommer det vara svårt att ta sig till fastigheten via

Solnavägen. Alternativ väg är då via Fogdevreten, dock inte hela vägen fram med fordon.

Ett skyfall kommer plötsligt, men att vatten förblir stående i lågpunkten är övergående.

Troligen är fastigheten nåbar via Solnavägen inom några timmar igen.

I de planerade byggnaderna inom fastigheten ska nätstationer finnas. Konsekvenserna

vid översvämning kan bli stora. Det är viktigt att känsliga installationer inom byggnaden

säkras och placeras tillräckligt högt för att inte skadas vid höga vattennivån.

För att undvika högt stående vatten inom fastigheten kommer topografin att behöva

förändras för att minimera riskerna vid översvämning.

Med nuvarande höjdsättning rinner även vatten från omkringliggande mark, inklusive

Solnavägen, in till fastigheten. Murar som föreslås med funktion som påkörningsskydd och

skydd för oskyddade trafikanter att råka hamna i den nedsänkta dagvattendammen.

Murarna kommer även ha även effekten att styra ytligt rinnande vatten bort från

byggnaden. Markhöjder inom fastigheten behöver anpassas till befintligheter. Det är inte

möjligt att helt skydda fastigheten mot ytligt tillrinnande vatten.

Genom att höja upp byggnaden till en säker höjd minimeras riskerna att denna

översvämmas. Föreslagen höjd på färdigt golv är +9,8 m. Marken runt om behöver

höjdsättas enligt de generella rekommendationerna beskrivna i avsnittet Generella krav.

Rinnvägar inom Tomteboda 10 ses i Figur 18. Som ses i Bilaga 2-4 kan vattennivån vara

så hög som ungefär +10,1 – +10,2 i värsta scenarier. Känsliga installationer inom

byggnaden rekommenderas att inte placeras under denna nivå.

Åtgärdsförslag - ej försämra för

Byggnaden medför att volymen för den befintliga lågpunkten minskas. Tillgänglig volym

för vatten vid skyfallshändelse minskas och vattenmassorna kommer att bli stående på

annan plats. För att inte försämra för omkringliggande områden ska motsvarande

tillgänglig fördröjningsvolym skapas inom Tomteboda 10. Exakt hur höjdsättning inom

fastigheten blir fastställs i projekteringsstadiet, då ska även tillses att lika stor volym som

höjs inom fastigheten ska kompenseras med inom grönytan. Nedan ges ett räkneexempel

för att förtydliga vilka åtgärder som krävs och hur de kan utföras. Notera att denna

hantering endast bör vara en del i förbättringsåtgärder för hela avrinningsområdet för

lågpunkten.

Räkneexempel fördröjning skyfall

För att visa på att det finns utrymme inom planområdet att kompensera för den volym inom

lågpunkten som försvinner i och med förändrad markanvändning och höjdsättning ges ett

räkneexempel. Exemplet är grovt räknat och vid detaljprojektering ska beräkningar utföras



för att säkerställa att tillräcklig volym skapas i dammen. Att detta uppfylls ska säkerställas

vid bygglovsprövning.

I Figur 16 ses vattendjupet när 67 mm regn läggs på i Scalgo Live med nuvarande

markhöjder och markanvändning, alltså före byggnation av regionnätstation. Det

motsvarar ett regn med återkomsttid 100 år och varaktighet 10 minuter

(klimatkompenserat med 25%). Se avsnittet Skyfallsanalys/Lågpunktskartering för

beskrivning av analysprogrammets begränsningar.

Förändringen av markytan är relativt liten totalt sett, vissa delar höjs upp och vissa delar

sänks.

Delar av byggnader medför att tillgänglig volym byggs bort. Turkos yta i Figur 17 motsvarar

cirka 600 m². Vattendjupet inom den gula ytan i Figur 16 vid skyfall med återkomsttid

100 år uppgår till cirka 1 meter i genomsnitt. Det vill säga att ungefär 600 m3 behöver

skapas inom fastigheten för att inte förändra förutsättningar för skyfallslågpunkten. Inom

blå yta behöver motsvarande volym skapas (600 m³) för att inte försämra förutsättningarna

för omkringliggande område vid skyfallshändelser.

Figur 16 Vattendjup i lokala lågpunkter vid kraftig nederbörd (67,5 mm, motsvarande ett 100-års regn med 60 minuters

varaktighet och klimatfaktor 25 %), nuvarande markanvändning och markhöjder. Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst

och GIS User Community.
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Figur 17 Grovt räkneexempel vilka volymer som behöver skapas inom avsatt yta för dagvattenhantering för att kompensera

för tillgänglig volym inom befintlig skyfallslågpunkt som försvinner vid förändrad markanvändning. Illustration Sydväst.

Kontroll av räkneexempel utfördes under april 2022 genom att använda inmätt befintlig

markyta och bygga upp en volym för de ytor inom vilken bebyggelse är tillåten enligt

plankartan till +9,8 m erhålls en volym. +9,8 m är den nivå som vattenytan teoretiskt står

på vid en regnhändelse motsvarande 100-års händelse.

Den del som Vattenfall avser att bygga i ett första läge motsvarar 320 m³. Inom denna del

av tänkt byggnad är marken idag delvis högre än +9,8 m. För tänkt tillbyggnad byggs

255 m³ bort. Totalt byggs en volym på 575 m³ bort.

Det vill säga att ansatt planbestämmelse att yta ska finnas tillgänglig för att fördröja 600 m3

är rimligt.

Ytor inom detaljplanen finns för att skapa ny lågpunkt. Det är inte rimligt och ger marginell

effekt om större volym fördröjs inom planområdet. För att förbättra för hela lågpunkten vid

rondellen Solnavägen-Solna kyrkväg behöver avledning ske från lågpunkten, antingen till

en plats där vatten kan bli stående utan att skada sker på tex byggnader eller infrastruktur

eller direkt till recipient.

Sekundära avrinningsvägar

Genom fastigheten rinner idag ytligt vatten från ett avrinningsområde från sydöst mot

nordväst (område markerat med grönt i Figur 12). Ett grovt förslag på höjdsättning är

framtagen inom projektet men rekommenderas att detaljstuderas i projekteringsstadiet för

att säkerställa att bland annat tillgänglighet till byggnader, sekundära rinnvägar och

erforderliga fördörjningsvolymer skapas. Genom marklutning och styrning av ytligt

avrinnande vatten inom fastigheten rekommenderas att följa förslaget i Figur 18. Även om

murar byggs längs med fastighetsgräns för att styra ytligt rinnande vatten bort från

bygganande kommer trots allt ytan inom Tomteboda 10 vara sammankopplad med den

stora skyfallslågpunkt som visas med blått i Figur 8. I nordvästra hörnet på fastigheten

kommer marknivåerna behöva harmonisera med Solnavägen, vilket medför att här

kommer vatten både rinna in och ut från planområdet.



Figur 18 Figuren visar rekommenderade sekundära avrinningsvägar vid skyfall, dvs. lågstråk och lutningar i terrängen där

stora volymer vatten kan avrinna.

Sweco rekommenderar att ett större grepp tas för hantering av skyfall i ett större perspektiv

för hela avrinningsområdet (Figur 7). Exempelvis kan räddningsfordon inte ta sig fram om

vattendjupet är mer än cirka 20–30 cm. I närområdet finns samhällsviktiga aktörers

verksamheter vilka är i behov av framkomliga vägar och säker eldistribution. Det största

tillflödet av ytligt avrinnande vatten till planområdet sker med stor sannolikhet från

Solnavägen.



32

SLUTSATSER
Inom detaljplanen finns tillräckliga ytor för att hantera både fördröjning och rening av

normala dagvattenflöden. Planen bedöms ej innebära någon otillåten försämring eller

något äventyrande av miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Mälaren-

Ulvsundasjön. Tvärtom bedöms planen påverka vattenförekomsten positivt eftersom både

föroreningshalter och föroreningsmängder minskar vid planerad markanvändning i

jämförelse med nuläget. Detaljplanen föreslår dagvattenåtgärder som inte planeras att

utföras om inte detaljplanen hade tagits fram, det vill säga att förutsättningen för

recipienten förbättras i och med genomförandet av detaljplanen.

Volymen i den befintliga lågpunkten inom vilken upp till en meter vatten kan bli stående

vid skyfall kommer minska i och med byggnation inom fastigheten.

Nätstationen kommer att vara en viktigt kugge i att säkra funktionen för samhällsviktiga

aktörer inom närområdet och säkerställande att denna inte skadas vid extrema

regnhändelser bör prioriteras högt. Motsvarande volym inom lågpunkten som byggs bort

behöver skapas för att inte försämra förutsättningarna för infrastruktur och bebyggelse i

närområdet vid en skyfallshändelse. Inom detaljplaneområdet finns möjlighet att

kompensera genom sänkning av del av ytan. Åtgärden säkerställs vid bygglovsprövning.

Med god höjdsättning av byggnation och mark inom planen kan vatten styras bort från

byggnaden för att minimera skador vid skyfall.

För att få mer detaljerad information vilka åtgärder som är mest fördelaktigt ur ett

samhällsperspektiv, utöver föreslagna åtgärder inom fastigheten, rekommenderas att

framtagen skyfallsmodells används för att ta fram en skyfallsstrategi för

avrinningsområdet. Att infrastruktur, så som vägnät och eldistribution, fungerar är viktigt.
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1 OBJEKT 

Tyréns AB har på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB utfört en geoteknisk och 

hydrogeologisk undersökning inför kommande exploatering av fastigheten Tomteboda 10 i 

Solna. Inom fastigheten planeras nybyggnation av en regionnätstation, omläggning av VA-

ledningar och en ny anläggning för skyfall- och dagvattenhantering. Slutliga lägen för planerade 

anläggningar har inte fastställts, men ungefärliga lägen framgår av Figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Undersökt område markerat med grön streckad linje. Inom området planeras en ny nätstation, VA-
omläggning och en ny anläggning för skyfall- och dagvattenhantering. Ungefärliga lägen är markerade 
med grön, orange respektive blå färg. 

2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 

Syftet med den nu utförda undersökningen är att undersöka de geotekniska förhållandena, så 

som jordlagerföljd, djup till berg, grundvattennivåer samt att kartlägga jordens tekniska 

egenskaper.  

Utförd undersökning ska utgöra underlag för förprojektering och planläggning av fastigheten. 

3 UNDERLAG 

Följande underlag har studerats inför upprättande av föreliggande rapport: 

[1] Jordarts-, berggrunds- och jorddjupskarta över området med tillhörande beskrivning 

från SGU. 

[2] Grundkarta, ” BND2017-XXX Tomteboda 10” erhållet av Vattenfall Eldistribution AB, 

2021-04-15. 

[3] Situationsplan, ”180122_Tomteboda 10” erhållet av Vattenfall Eldistribution AB, 2021-

04-15. 
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[4] Autofgrafdatabas, ”Autografdatabas-Tomteboda-Huvudsta3 (1691)” erhållen av 

Trafikverket, 2021-04-27. 

[5] Grundvattendata – grunduppgifter, sonderingsuppgifter och mätdata, erhållna av 

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), Region Stockholm, 2021-04-16. 

[6] Översiktlig miljöteknisk markundersökning, ”Markundersok_Solnavagen”, utförd av 

Sweco och daterad 2017-02-08, erhållen av Vattenfall Eldistribution AB 2021-03-15 

[7] Laserdata med befintliga marknivåer ” 20210429 Laserdata Solna Stad.zip” erhållen av 

Solna stad 2021-04-29 

[8] Platsbesök utfört av handläggare 2021-04-14 

Vid framtagande av undersökningsprogram och val av undersökningsmetoder inför nu utförd 

undersökning har [1] studerats i vilken det framgår att undersökningsområdet förväntas utgöras 

av fyllningsjord ovan lera i väst och ytnära berg i öst. Jorddjupet uppskattas enligt [1] till 0-10 m. 

Arkivundersökning [4] erhölls under utförandet av fältundersökningarna och har inarbetats på 

ritningar enligt förteckning i början av detta dokument. Erhållen grundvattendata [5] redovisas 

under avsnitt 10 för att ge en översikt över grundvattennivåvariationer i området över en längre 

tid.  

4 STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna 

nedan redovisas styrande dokument för undersökningen. 

 

Tabell 1. Planering och redovisning. 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2:2007 

Fältutförande SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF kompletterat 

beteckningsblad, 2016-11-01 

 

 

Tabell 2. Fältundersökningar. 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

CPT, CPTu/ 

Spetstrycksondering 

SS-EN ISO 22476-1:2012/SGF Rapport 1:2013 

Ej Europastandarder  

JB-2-sondering SGF Rapport 4:2012/SGF Rapport 1:2013 

Provtagningar  

Kategori A/B SS-EN ISO 22475–1:2006/SGF Rapport 1:2013 
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Tabell 3. Laboratorieundersökningar. 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Klassificering SS-EN ISO 14688-1 

Materialtyp AMA Anläggning 20 

Tjälfarlighet AMA Anläggning 20 

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014 

Skrymdensitet SS-EN ISO 17892-2:2014 

Ödometer SS-EN ISO 17892-5:2017 

Fallkon SS-EN ISO 17892-6:2017 

 

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar. 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006 

5 GEOTEKNISK KATEGORI 

Undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för planerad konstruktion. 

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

6.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 

Huvuddelen av fastigheten utgörs delvis av en grusad yta som är bevuxen med gräs och ogräs, 

delvis av asfalterad yta (Figur 2). Ytan är relativ plan och ligger på nivå +9. I östra delen av 

fastigheten övergår marken till kuperad skogsmark, där marknivån varierar mellan ca +9 och 

+13. Inom området med naturmark förekommer enstaka berghällar och en grusad gångväg. 

 

Figur 2. Huvuddelen av fastigheten utgörs av plan yta. I öst (längst bort i bild) förekommer ett skogbevuxet 
höjdområde. Bilden är tagen från fastighetens sydvästra hörn mot nordöst. Foto: Malin Sandström, Tyréns 
AB 2021-04-14 
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6.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER 

Inom fastigheten fanns tidigare en biltvätt som har rivits. Grundläggningsrester och rester från 

ledningar som tagits ur bruk har påträffats i samband med miljöprovtagning utförd av Sweco 

2017. I väntan på planerad exploatering har ett byggstängsel upprättats omkring området för 

den tidigare biltvätten. I områdets nordöstra del finns en byggnad för eldistribution och en 

stödmur i betong. Inom området förekommer markförlagda El-, VA- och teleledningar.  

7 POSITIONERING 

Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningspunkter samt inmätning av berghällar 

och befintlig stödmur har utförts av Erik Bäckström, Tyréns AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 

1:2013.  

• Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00. 

• Höjdsystem: RH 2000. 

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

8.1 UTFÖRDA SONDERINGAR 

Aktuella sonderingar omfattar: 

• CPT-sondering (CPT) i 2 st undersökningspunkter. 

• Viktsondering (Vim) i 6 st undersökningspunkter. 

• Jordberg-sondering (JB-2) i 10 st undersökningspunkter. 

8.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR 

Aktuella provtagningar omfattar: 

• Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 6 st undersökningspunkter. 

• Ostörd provtagning med kolvprovtagare (STII) i 1 st undersökningspunkt. 

8.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Undersökningarna har utförts under 2021-04-27 – 2021-04-29. 

8.4 FÄLTINGENJÖRER 

Fältarbetet har utförts av Antonio Murillo, fältingenjör på Tyréns AB. 

8.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 

Utförda undersökningar har utförts med borrbandvagn av modell Geotech 504. Uppgifter om 

utrustning och kalibrering framgår av Tabell 5.  

 

Tabell 5. Utrustning och kalibrering. 

Utrustning Datum Kalibrerad av 

Borrbandvagn  

Geotech 504 18549 

2021-04-30 Christian von Walden, Georent 

CPT 

Sondnr 4661 

2021-01-18 Alexander Dahlin, Geotech 
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8.6 PROVHANTERING 

De geotekniska jordproverna har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. Störda prover 

har förvarats och transporterats i märkta plastpåsar.  

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar: 

• Jordartsbenämning av 24 st prover. 

• Bestämning avseende materialtyp och tjälfarlighetsklass av 24 st prover. 

• Rutinundersökning avseende ostörda prover (okulär jordartsbenämning, konflytgräns, 

vattenkvot, skrymdensitet, odränerad skjuvhållfasthet, sensitivitet) av 2 st prover. 

• CRS-försök av 2 st prover. 

Utförda laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 1.  

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Laboratorieundersökningar har utförts under 2021-05-03 - 2021-05-05. 

9.3 LABORATORIEINGENJÖRER 

Följande laboratorieundersökningar har utförts av Per Carlsson, laboratorieingenjör på Loxia AB: 

• Jordartsbenämning 

• Bestämning avseende materialtyp och tjälfarlighetsklass 

Följande laboratorieundersökningar har utförts av R. Kalén, laboratorieingenjör på SGI:s 

Geotekniklaboratorium: 

• CRS-försök av 2 st prover. 

9.4 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 

Se bilaga 1 för information angående kalibrering och certifiering. 

9.5 PROVFÖRVARING 

Jordproverna har efter mottagande förvarats svalt.  

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar: 

• Installation av grundvattenrör (Rf) av 1” stålrör med 0,5 m filterlängd i 

undersökningspunkt 21T01GW. 

• Inventerade grundvattenmätningar i rör 14W009U, 14W010U och 14BE020U från FUT. 

10.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Grundvattenrör 21T01GW installerades 2021-04-29 och funktionstestades i samband med 

installationstillfället.  

Grundvattennivån har uppmätts i rör 21T01GW vid ett tillfälle 2020-05-03. 
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Inventerade mätningar i rör 14W009U, 14W010U och 14BE020U har utförts under perioden 

januari 2016 - mars 2021. 

10.3 FÄLTINGENJÖRER 

Installation av grundvattenrör 21T01GW har utförts av Antonio Murillo, Tyréns AB. Lodning av 

grundvattennivåer efter installationstillfället har utförts av Markus Gullbransson, Tyréns AB.  

11 HÄRLEDDA VÄRDEN 

11.1 HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER 

Lerans odränerade skjuvhållfasthet har utvärderats från CPT-sonderingar och fallkonförsök. CPT-

sonderingar har utvärderats i Conrad 3.1.1 med stöd av SGI Information 15. Lerans odränerade 

skjuvhållfasthet är korrigerad med avseende på flytgränsen från ostörda rutinförsök. 

Sammanställning av lerans korrigerade odränerade skjuvhållfasthet redovisas i Figur 3 där även 

resultat från tidigare utförda CPT-sonderingar och vingsonderingar redovisas. 

 

Lerans deformationsegenskaper har utvärderats genom CRS-försök. Resultaten redovisas i Tabell 

4. 

 

Friktionsjordens friktionsvinkel och E-modul har utvärderats från viktsonderingar med stöd av TK 

Geo 13 och redovisas i Figur 4 och Figur 5.  

 

 

Figur 3. Härledda värden - odränerad skjuvhållfasthet, korrigerad med avseende på flytgräns. 
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Tabell 4. Resultat från CRS-försök i punkt 21T01 

Djup 

(m) 

Förkonsolideringtryck 

(kPa) 

σ´c 

Gränstryck 

(kPa) 

σ´L 

Modul 

(kPa) 

ML 

Modultal 

(-) 

M´ 

Permeabilitet 

(m/s) 

ki 

Beta 

(-) 

βk 

4 51 80 569 14 2.70E-10 1 

5 64 84 349 16 2.40E-10 2 

 

 

 

Figur 4. Härledda värden - friktionsvinkel. 
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Figur 5. Härledda värden – E-modul. 
 

11.2 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER 

Uppmätta grundvattennivåer i rör 21T01GW och inventerade grundvattennivåmätningar i rör 

14W009U, 14W010U och 14BE020U redovisas i Tabell 5 och Figur 7. Inventerade rör ligger 80-

120 m norr/nordväst om aktuellt område. Grundvattenrörens lägen framgår av Figur 6. 

 

Tabell 5. Uppmätta (*) och inventerade grundvattennivåmätningar (FUT) 

Grundvattenrör Marknivå Min Max Median Mätperiod Antal 

mätningar 

21T01GW + 8.7* + 

4.95* 

+ 4.95* + 4.95* 2021-05-03 1 

14W009U 

+ 9.8 + 4.4 + 6.6 + 6.2 2016-01-19 - 

2021-03-23 

56 

14W010U 

+ 9.1 + 5.2 + 10.2 + 6.4 2016-01-19 - 

2021-03-26 

61 

14BE020U 

+ 8.9 + 4.4 + 15.7 + 6.3 2016-01-19 - 

2021-04-07 

62 
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Figur 6. Plan över befintliga rör. Nyinstallerat rör har orange färg. Inventerade rör har grön färg. 

 

 

 

Figur 7. Uppmätta (21T01G) och inventerade grundvattennivåmätningar (14W009U, 14W010U och 
14BE020U, från FUT) 
 

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

2
0

1
5

-
0
5

-
2

6

2
0

1
5

-
1
0

-
2

3

2
0

1
6

-
0
3

-
2

1

2
0

1
6

-
0
8

-
1

8

2
0

1
7

-
0
1

-
1

5

2
0

1
7

-
0
6

-
1

4

2
0

1
7

-
1
1

-
1

1

2
0

1
8

-
0
4

-
1

0

2
0

1
8

-
0
9

-
0

7

2
0

1
9

-
0
2

-
0

4

2
0

1
9

-
0
7

-
0

4

2
0

1
9

-
1
2

-
0

1

2
0

2
0

-
0
4

-
2

9

2
0

2
0

-
0
9

-
2

6

2
0

2
1

-
0
2

-
2

3

2
0

2
1

-
0
7

-
2

3

2
0

2
1

-
1
2

-
2

0

N
i
v
å
 
(
R

H
2
0
0
0

)

Datum

14W009U

14W010U

14BE020U

21T01G

14W010
U 

14BE02
0U 

14W020
U 

21T01G 



 

 

 

Uppdrag: 314160 Solnavägen, Tomteboda 10 2021-05-14 

Beställare: Vattenfall Eldistribution AB 

O:\STH\314160\G\_Text\MUR\MUR Solnavägen.docx 

14(14) 

 
 
 
 

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

12.1 GENERELLT 

Utförd geoteknisk undersökning bedöms ge tillräckligt underlag för planerad förprojektering 

inom fastigheten. Skillnaden mellan lera och löst lagrad sand var svårtolkad och en viss 

osäkerhet i tolkad jordlagerföljd i punkter utan provtagning eller CPT-sondering föreligger. 

 

12.2 HÄRLEDDA VÄRDENS SPRIDNING OCH RELEVANS 

Utförd viktsondering i punkt 21T01 bedömdes av fältgeoteknikern visa ett för högt motstånd 

genom lerlagret. Resultat från utförs CPT-sondering och skruvprovtagning påvisar ett lösare 

lerlager. Eventuellt beror skillnaden på att sandskikt i fyllningsjorden orsakar högre friktion mot 

borrstålet. Det ökade motståndet registreras inte på CPT-sonderingen, som registrerar 

motståndet i sond-spetsen. CPT-sonderingen bedöms därför som mer pålitlig för utvärdering av 

jordlagren än viktsonderingen i denna punkt.  

 

Inventerade grundvattennivåmätningar påvisar betydligt lägre nivåer i december 2017 jämfört 

med övriga mätningar. Anledningen för de låga nivåerna är okänd och grundvattennivåerna har 

därefter återgått till nivåer vid mätperiodens början. Uppmätt nivå i punkt 21T01GW ligger ca 1 

m lägre än inventerade nivåer i övriga rör. En längre mätserie erfordras i det nyinstallerade röret 

erfordras för att bedöma säsongsvariationer inom undersökningsområdet. 

 

13 ÖVRIGT 

För förklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade handlingar och 

ritningar, se SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida: www.sgf.net. 

http://www.sgf.net/


Redovisning av störd provtagning

vCl (fsa)

3,3-4,3

vCl (fsa) 4B/3

Per CAnalys utförd av:

Skr Brungrå varvig LERA 4B/3

Mg[saclGr]

1,7-2,4 Skr
Fyllning: Brunt sandigt lerigt GRUS 
delvis krossat material 

3B/2

Beställare:
Kontaktperson:
Projektnamn:
Projektnummer:
Provtagare:

Skrym

densitet 4)

ρ t/m 3

Vatten-

kvot 2)

w N  %

Konflyt

gräns 3)

w L %

Borrhål Djup

klass 1)

Handlings-, versionsnummer:

210503

21-0066 1

210429
21129

Prov-

tag-

Mtrl 

typ / 

Anmärkning

Registreringsnummer:
Ankomstdatum:
Provtagningsdatum:

1,0-1,5 Skr
Fyllning: Brun humushaltig sandig siltig 
LERA med gruskorn 

5B/4

Fyllning: Brunt humushaltigt sandigt 
lerigt GRUS delvis krossat material

21T01 0,2-1,0 Skr 5B/4

m

Benämning SS-EN ISO 14688-1, -2  / 

4,3-5,3 Skr
Brungrå varvig LERA med tunna 
finsandsskikt

1,0-2,0

4,5-5,5

Undersökningsdatum:

metod

SGF:s Berg och jord beteckningsblad

2,5-3,5 Skr Brungrå finsandig LERA 4B/3

1,5-2,5 Skr Fyllning: Gråbrun sandig siltig LERA 5A/4

Jordsartsförkortning

Datum: 2016-11-01, komplettering 2

nings

2,0-3,3 Skr

3,5-4,5 Skr

21T02 0,0-1,0 Skr
Fyllning: Grått sandigt GRUS delvis 
krossat material, kalkhalktigt, ev 
stabiliserat material

2/1

Fyllning: Grå sandig siltig LERA 5A/4Mg[sasiCl]

Grå varvig LERA med enstaka tunna 
finsandsskikt

4B/3

Tyréns AB, Stockholm
Malin Sandström
Solnavägen
314160
Antonio M, Tyrèns

vCl

tjälf.

Mg[husaclGr]

Mg[husasiCl]

Mg[sasiCl]

fsaCl

Mg[saGr]

Mg[sasiCl styrofoam]

suvCl (fsa)

Skr
Fyllning: Brun sandig siltig LERA med 
frigolitrester

5A/4

Skr
Grå sulfidfläckig varvig LERA med 
enstaka tunna finsandsskikt

4B/3

210427-29

21T04 0,7-1,7 Skr
Fyllning: Brunt sandigt lerigt GRUS 
delvis krossat material 

3B/2

Mg[saclGr]

1. AMA Anläggning 20 2. SS-EN ISO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014

Granskad av:Resultatet avser endast provad mängd.

Datum:

Signatur:

2021-05-03

Inga C

Loxia Geolab AB
Besöksadress och provinlämning:
Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten
www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab Sida 1 av 2

Digitalt signerad av Per Carlsson
DN: C=SE, 
E=per.carlsson@loxiagroup.se, 
O=Loxia Group, OU=Loxia 
Geolab AB, CN=Per Carlsson
Plats: Stockholm
Anledning: Jag godkänner detta 
dokument
Kontaktinfo: 
per.carlsson@loxiagroup.se
Datum: 2021.05.03 
17:43:00+02'00'
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Redovisning av störd provtagning

Projektnamn: Solnavägen Ankomstdatum: 210429
Projektnummer: 314160 Provtagningsdatum: 210427-29
Provtagare: Antonio M, Tyrèns Undersökningsdatum: 210503

Beställare: Tyréns AB, Stockholm Handlings-, versionsnummer: 21-0066 1
Kontaktperson: Malin Sandström Registreringsnummer: 21129

tag- Jordsartsförkortning typ / kvot 2) gräns 3) densitet 4)

Borrhål Djup Prov- Benämning SS-EN ISO 14688-1, -2  / Mtrl Vatten Konflyt Skrym Anmärkning

m metod Datum: 2016-11-01, komplettering 2 klass 1) w N , % w L % t/m 3

nings SGF:s Berg och jord beteckningsblad tjälf.

3,3-4,3 Skr Gråbrun siltig SANDMORÄN siSaTi 4A/3

21T04 
fortrs.

2,4-3,3 Skr Brungrå siltig FINSAND med lerskikt siFSa cl 4A/3

21T09 0,0-1,0 Skr
Fyllning: Brun humushaltig sandig siltig 
LERA med gruskorn samt växtdelar

Mg[husasiCl pr] 5B/4

2,0-3,2 Skr
Fyllning: Gråbrun grusig lerig SAND 
med frigolitrester

Mg[grclSa styrofoam] 3B/2

1,0-2,0 Skr
Fyllning: Brunt sandigt lerigt GRUS 
delvis krossat material 

Mg[saclGr] 3B/2

21T12 0,4-1,0 Skr
Fyllning: Brun humushaltig lerig SAND 
växtdelar

Mg[huclSa] 5B/4

2,3-3,3 Skr Gråbrun siltig SAND med lerskikt siSa cl 4A/3

1,0-2,3 Skr
Fyllning: Brun humushaltig sandig siltig 
LERA

Mg[husasiCl] 5B/4

3,3-4,3 Skr Grå siltig SANDMORÄN siSaTi 3B/2

1,5-2,0 Skr
Brun något grusig siltig SAND med 
växtdelar

(gr)siSa pr 3B/2

21T13 0,5-1,5 Skr Brun något grusig siltig SAND (gr)siSa 3B/2

1. AMA Anläggning 20 2. SS-EN ISO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014 Analys utförd av: Per C

Resultatet avser endast provad mängd. Granskad av: Inga C

Datum: 2021-05-03

Signatur:
Loxia Geolab AB
Besöksadress och provinlämning:
Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten
www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab Sida 2 av 2
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Redovisning av ostörd provtagning

2021-05-04

Signatur:

1. AMA Anläggning 20 2. SS-EN ISO 17892-2:2014 3. SS-EN ISO 17892-1:2014 4. f.d. SS 027120 5. f.d. SS 027125 Okorrigerat värde. Avsteg från standarden är följande:

Vid konintryck < 7,0 mm utfört med kon 100g , byts konen till 400g, detta enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté.

Resultatet avser endast provad mängd.

Provtagare:
Beställare / Kontaktperson:

Konflyt-

4B/3 1,68 59,8 0,20  48,94

1,54

Tyréns AB, Stockholm
Provtagningsdatum:
Ankomstdatum:Malin Sandström

Skrym

densitet 2

t/m 3

Mtrl.typ/

tjälf.

4B/3Grå sulfidhaltig varvig LERA suvCl

Projektnamn: Solnavägen

Antonio M, Tyrèns

Projektnummer:

klass 1)

Benämning SS-EN ISO 14688-1, -2  / 

Jordsartsförkortning, SGF:s Berg och jord beteckningsblad

Datum: 2016-11-01, komplettering 2

Djup

gräns 4

w L %

Provtagnings

 metod

Borrhål

21T01

210503
21129

m

21-0067 1

kvot 3

Vatten- +

-
w N  % %

AnmärkningSensi-

tivitet 5

S t

Skjuv-

hållf.het 5

C u  kPa

210429
Handlings-, versionsnr:
Registreringsnummer:
Undersökningsdatum:210429

314160

4,0 Kv StI Grå sulfidhaltig varvig LERA suvCl 4B/3 1,67 73,8 0,05  62,23 17 25
1,71

5,0 Kv StI Grå sulfidhaltig varvig LERA suvCl
Grå sulfidhaltig varvig LERA skredtecken suvCl

15 34
4B/3 1,71

Per C
Inga C

Datum:
Granskad av:
Analys utförd av:

1,70

Loxia Geolab AB
Besöksadress och provinlämning:
Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab Sida 1 av 1

Digitalt signerad av Per Carlsson
DN: C=SE, 
E=per.carlsson@loxiagroup.se, O=Loxia 
Group, OU=Loxia Geolab AB, CN=Per 
Carlsson
Plats: Stockholm
Anledning: Jag godkänner detta dokument
Kontaktinfo: per.carlsson@loxiagroup.se
Datum: 2021.05.04 13:35:46+02'00'
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 RAPPORT 
 utfärdad av ackrediterat laboratorium 
 REPORT is issued by an Accredited Laboratory 

 

 

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin 

helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. Laboratoriet ansvarar ej 

för den externa provtagningen. 
 

Statens geotekniska institut      

Olaus Magnus väg 35  Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr 

581 93 Linköping  R. Kalén F. Burman 2021-03-19 R06 
 

SAMMANSTÄLLNING AV CRS-FÖRSÖK SS 027126, utgåva 1 
 

Uppdragsgivare: Loxia Geolab AB, Hägersten 

Uppdrag: Solnavägen Tabell 1A 

 Dnr 7.1-2101-0019:27 

Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning 
Datum Utförd av 

Datum 210510 

210505 Kv 210505 RK, MH Teknisk ledare FB 

 
Sektion/ 

Borrhål/ 

Djup 

1) 
Densitet 

CRS 

 

 

´
c
 

 

M
L
 

 

´
L
 

 

M´ 

 

Permea-
bilitet 

 


k
 

Diagram 

a,b,c 

 

Jordartsförkortning 
(Anmärkning) 

 t/m3 kPa kPa kPa  m/s  Nr  

21T01          

4,0 1,70 51 569 80 14,3 2,7·10-10 3,7 1  

5,0 1,66 64 349 84 15,5 2,4·10-10 3,3 2  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         - ej möjlig att utvärdera 

         ( ) osäkert värde 

         * stora deformationer före σ´c  

         ! höga portryck  

Mätosäkerhet ej framtagen, ej relevant. 

1) Skrymdensitet: SS-EN ISO 17892-2. Avsteg från standard: Liten provmängd. 
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SGI 
Statens 

Geotekniska 

Institut 

ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum 

SS 027126, utgåva 1 
Ödometer nr 3 Projekt 
Defhast. %/h 0.7 Sekt/hål 
Densitet 1.70 Djup/nivå 
H=20 mm D=50 mm Prel. ben 
Utrustningens egendeformation beaktad 

Diagram 

7.1-2101-0019:27 
21T01 
4.0 m 
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SGI 
Statens 

Geotekniska 

Institut 

ÖDOMETERFÖRSÖK CRS 

SS 027126, utgåva 1 

Datum 210505 Diagram 

Ödometer nr 3 Projekt 
Defhast. %/h 0. 7 Sekt/hål 
Densitet 1.70 Djup/nivå 
H=20 mm D=50 mm Prel. ben 
Utrustningens egendeformation beaktad 

Sigmaeff kPa 

7.1-2101-0019:27 
21T01 
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1. 03 
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SGI 
Statens 

Geotekniska 

Institut 

0 

10 

0 \o 

§ 
·rl 20 
.w 

~ 
0 

4-l 
<]J 
r::, 

30 

Perm 

ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum 210505 Diagram 

SS 027126, utgåva 1 
Ödometer nr 3 Projekt 
Defhast. %/h 0. 7 Sekt/hål 
Densitet 1. 70 Djup/nivå 
H=20 mm D=50 mm Prel. ben 
Utrustningens egendeformation beaktad 

Permeabilitet m/s 
10- 10 10- 9 10- 8 10- 7 10- 6 

7.1-2101-0019:27 
21T01 
4. 0 m 

1.03 

10- 5 10- 4 
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SGI 
Statens 

Geotekniska 

Institut 

ÖDOMETERFÖRSÖK CRS 

SS 027126, utgåva 1 

Datum 210505 Diagram 

Ödometer nr 4 Projekt 
Defhast. %/h 0.7 Sekt/hål 
Densitet 1.66 Djup/nivå 
H=20 mm D=50 mm Prel. ben 
Utrustningens egendeformation beaktad 

7 .1-2101-0019 : 27 
21T01 
5.0 m 

1. 03 

2 A 

0 r---+- -t----+------ir--- -+----+---+----+--+----+---+---+---+---+---l----r-10- 9 
500 600 700 

o\O 

i:: 
0 

10 

- .-l 20 
.w 
ro 
E 
H 
0 

4--1 
Q) 

i:::i 

30 

1j, 100 
\ 

'+-+ 
++ 

++ 
+-t, 
\ '!j, 

'I: 

I> 

I> 

I> 

I> 
I> 

I> 
I> 

I> 

~✓ 
I> 

200 300 400 

Sigmaeff kPa 

10- 8 

Ul 

------E 
-I< 
E 

10-
:> 

7U 

.w 
i:: 
Q) 

-.-l 
0 

-.-l 
4--1 
4--1 
Q) 
0 
~ 

Ul 
i:: 
0 

:,.::: 

10- 6 

40 '----+------ir----+----+---+----+--+---+--+---+---+---+--+---+--t----'-10- 5 

Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k 

(;, 'I kPa 3 'l"I kPa er; kPa IS, S- z. 31 . ie>- 10 m/s J,l 



Bilaga 1 - Sida 9(10)

SGI ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum 210505 Diagram 2 B 

SS 027126, utgåva 1 
Statens Ödometer nr 4 Projekt 7 .1-2101-0019: 27 

Geotekniska Defhast. %/h 0.7 Sekt/hål 21T01 

Institut Densitet 1. 66 Djup/nivå 5. 0 m 
H=20 mm D=50 mm Prel. ben 
Utrustningens egendeformation beaktad 1. 03 
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SGI 
Statens 

Geotekniska 

Institut 
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ÖDOMETERFÖRSÖK CRS Datum 210505 Diagram 

SS 027126, utgåva 1 
Ödometer nr 4 Projekt 
Defhast. %/h· 0.7 Sekt/hål 
Densitet 1.66 Djup/nivå 
H=20 mm D=50 mm Prel. ben 
Utrustningens egendeformation beaktad 

Permeabilitet m/s 
10- 10 10- 9 10- 8 10- 7 10- 6 

7.1-2101-0019:27 
21T01 
5. 0 m 
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0
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Portryck u, uo, u  (kPa)

0 10 20 30 0,0 0,5 1,0 1,5

Uo
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Uo

U

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

2,00 m
2,00 m
8,26 m
3,50 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Solnavägen Tomteboda 10
314160
Solna
21T01
2021-04-27

2021-05-07
O:\STH\314160\G\_Berakningar\Conrad\21T01.CPW

0 1 2
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
10,65 m
F (Gr, Sa, Let)
Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja
6582003.792; 151019.562
4661

Sond nr 4661

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Malin Sandström
2021-05-06

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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2,00 m
F (Gr, Sa, Let)
4661
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Solnavägen Tomteboda 10
314160
Solna
21T01
2021-04-27

2021-05-07O:\STH\314160\G\_Berakningar\Conrad\21T01.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Malin Sandström
2021-05-06

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 2 - Sida 3(10)



C P T - sondering

Solnavägen Tomteboda 10
314160

2021-05-07

2,00 m
2,00 m
8,26 m
3,50 m
my
10,65 m

F (Gr, Sa, Let)
Normal
Olja
Antonio Murillo
4661

Djup  (m)

Solna

21T01

2021-04-27

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4661

0,844
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,50

Datum

 

243,50
270,70
27,20

132,30
132,40

0,10

4,32
4,31

-0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
2,00

2,00
8,50

Densitet
(ton/m3)

1,80
1,70 0,60

Jordart

Anmärkning

O:\STH\314160\G\_Berakningar\Conrad\21T01.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

1Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Solnavägen Tomteboda 10
314160

2021-05-07

Solna
21T01
2021-04-27

Projekt

O:\STH\314160\G\_Berakningar\Conrad\21T01.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00

Sida 1 av 1

2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,15

 
Cl L
Si L
Cl vL
Cl vL
Si L
Cl EL
Cl EL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Si Med
Cl L

Klassificering

OC

NC
NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
OC
NC
NC
OC
NC

NC

17,7
36,9
40,3
43,6
46,9
50,3
53,6
56,9
60,2
63,7
67,1
70,4
73,6
76,9
80,4
83,6
87,1
90,4
93,7
97,1

100,4
103,7
107,1
110,3
113,7
116,9
120,3
123,6
126,9
130,3
133,8
136,5

vo

17,7
36,9
40,3
43,6
46,9
50,3
53,6
56,9
60,2
61,7
63,1
64,4
65,6
66,9
68,4
69,6
71,1
72,4
73,7
75,1
76,4
77,7
79,1
80,3
81,7
82,9
84,3
85,6
86,9
88,3
89,8
90,8

'vo 'c

142,4

58,8
42,9

34,4
33,1
50,0
56,4
55,2
52,8
53,0
54,0
56,4
50,4
54,0
61,5
64,6
80,3
71,0
59,3
63,7

105,2
70,3

134,4
108,7
107,8
151,1

88,0

119,4

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

25,4
((91,8))

12,9
10,0

((105,7))
8,0
7,7

11,7
13,2
12,9
12,3
12,4
12,6
13,2
11,8
12,6
14,3
15,1
18,5
16,6
13,8
14,9
23,3
16,4
28,5
24,1
24,0
31,6
20,5

((214,7))
26,4

o

 OCR ID E MOC MNC

3,86

1,35
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,07
1,00
1,00
1,00
1,31
1,00
1,62
1,29
1,26
1,74
1,00

1,32

%

5,8

6,6

12,9

6,9

7,9

16,2

5,5

6,3

13,0

MPa MPa MPa

wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0
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U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1,00 m
1,00 m
6,88 m
3,50 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Solnavägen Tomteboda 10
314160
Solna
2
2021-04-27

2021-05-06
O:\STH\314160\G\_Berakningar\Conrad\21T05.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
8,76 m
F (Gr, Sa, Let)
Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja
6581976.269;150998.173
4661

Sond nr 4661

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m
F (Gr, Sa, Let)
4661
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Solnavägen Tomteboda 10
314160
Solna
2
2021-04-27

2021-05-06O:\STH\314160\G\_Berakningar\Conrad\21T05.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Malin Sandström
2021-05-06

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Malin Sandström
2021-05-06

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering

Solnavägen Tomteboda 10
314160

2021-05-06

1,00 m
1,00 m
6,88 m
3,50 m
my
8,76 m

F (Gr, Sa, Let)
Normal
Olja
Antonio Murillo
4661

Djup  (m)

Solna

2

2021-04-27

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4661

0,000
0,844

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,50

Datum

 

243,60
259,50
15,90

132,20
132,50

0,30

4,32
4,30

-0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,00

1,00
7,00

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,60

Jordart

Anmärkning

O:\STH\314160\G\_Berakningar\Conrad\21T05.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

1Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Solnavägen Tomteboda 10
314160

2021-05-06

Solna
2
2021-04-27

Projekt

O:\STH\314160\G\_Berakningar\Conrad\21T05.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60

Sida 1 av 1

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,77

 
Si L
Si v L
Si v L
Si v L
Si v L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl EL
Cl EL
Cl vL
Cl EL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl L
Si L
Si v L
Cl L
Cl L
Si v L
Si v L
Cl L
Si L

Klassificering

OC
OC
OC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NC
NC
NC
NC
NC
OC
NC
OC

OC
OC

OC

8,8
19,3
22,6
25,7
28,8
32,0
35,4
38,5
41,3
44,1
46,7
49,2
51,8
54,3
56,9
59,4
62,0
64,8
68,0
71,1
74,3
77,4
80,6
83,9
87,0
90,2
93,3
96,4
99,6

102,5

vo

8,8
19,3
22,6
25,7
28,8
32,0
35,4
38,5
41,3
44,1
46,7
49,2
51,8
54,3
54,9
55,4
56,0
56,8
58,0
59,1
60,3
61,4
62,6
63,9
65,0
66,2
67,3
68,4
69,6
70,7

'vo 'c

196,6
85,7
93,5
52,1
34,4
38,1
43,2
39,1
45,3
51,4
55,3
80,0
85,5

101,0
84,2
94,3

118,1
135,7

113,3

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1,80
1,70
1,60
1,60
1,60
1,60
1,85
1,30
1,60
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,70
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,70

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

((70,3))
((45,4))
((60,5))
((55,8))
((64,8))

32,5
17,0
18,5
11,8

8,0
8,9

10,1
9,1

10,6
12,0
12,9
17,4
18,5
21,2
18,4
20,2

((143,5))
((37,3))

24,5
27,4

((44,0))
((34,9))

24,0
((85,7))

o



(34,9)

OCR ID E MOC MNC

5,56
2,23
2,26
1,18
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,41
1,47
1,71
1,40
1,54

1,82
2,05

1,63

%

4,5
3,0
3,9
3,7
4,2

8,8
2,8

3,2
2,7

5,7

5,2
3,4
4,5
4,2
4,9

10,8
3,1

3,7
3,0

6,7

4,2
2,7
3,6
3,4
3,9

8,6
2,5

2,9
2,4

5,4

MPa MPa MPa

wLwL
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Bilaga 3 - Sida 1(1)

Georent 
GEORENTISVERJGEAS 

Kalibreringsprotokoll gällande kraftgivare. 

Kontroll av borrvagn: Geotech 504 Tillv.nr: 18549 Tim: 1074h 

KraftJ?ivare KJ? Kontrol lsvstem Värde 

25 30 1,2 

so 63 1,26 

75 95 1,27 

100 126 1,26 

150 182 1,21 
200 239 1,2 

250 295 1,18 

300 350 1,17 

400 459 1,15 

500 570 1,14 

Ny konstant 12.04 

K= 1.204 

ANMÄRKNING: Konstant 1,000 används på mätinsamlare 

KONTROLLEN GJORD AV: Christian von Walden 

Kallhäll 2020-04-30 

Georent I Sverige AB, Skarprättarvägen 1, 176 77 Järfälla 

Mätinsamling 

Laptop 

Pclog 

Geolog 

Givartyp 
Linjär 

Olinjär 
X 

Kontr~l;~vstem § 
Våg 

Tryckdosa 
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Göteborg:2021-01-18 

CALIBRATION CERTIFICATE FOR CPT PROBE 4661 

Probe No 4661 
Date of Calibration 
Calibrated by . 
RunNo 

2021-01-18 I ' , ~ ·, 

Al d ah
. , / / ., ~1.i,,,, exan er D lm .......... f .. : ................ • • • • • · · 

Test Class: 
Point Resistance 

Maximum Load 
Range 
Scaling Factor 
Resolution 
Area factor ( a) 

ERRORS 

1562 
ISO 0 

8 
8 
2203 
0,3463 
0,844 

Tip Area 1 Ocm2 

MPa 
MPa 

kPa 

Max. Temperature effect when not loaded 20,767 kPa 
Temperature range 5 -40 deg. Celsius. 

Local Friction ~---- SI~eve Area lSOcm2 

Maximum Load 
Range 
Scaling F actor 
Resolution 
Area factor (b) 

ERRORS 

0,5 
0,5 
3518 
0,0108 
0 

Max. Temperature effect when not loaded 
Temperature range 5 -40 deg. Celsius. 

Pore Pressure , 
Maximum Load .1 
Range 1 
Scaling Factor 3771 
Resolution " 0,0202 

ERRORS 
Max. Temperature effect when not _loaded 
Temperature range 5 --40 deg. Celsms. 

Range 0 -40 

Backup memory 

MPa 
MPa 

kPa 

0,39 

MPa 
MPa 

kPa 

1,759 

Deg. 

kPa 

kPa 
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FORKLARINGAR 
SONDERINGAR 

0 ENKEL SONDERING 

(ii) STATISK SONDERING 

e DYNAMISK SONDERING 

ij CPT -SONDERING 

DJUP- OCH BERGBESTÄMNING 

9 SONDERING TILL FÖRMODAT FAST BOTTEN 

~ SONDERING MINST 3 m I FÖRMODAT BERG 

GRUNDVATTENRÖR 

6 GRUNDVATTENRÖR 
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1 INLEDNING 

På uppdrag av Vattenfall AB har Tyréns utfört en geoteknisk utredning inför planerad 

exploatering inom fastigheten Tomteboda 10 i Solna. Inom fastigheten planeras 

nybyggnation av en regionnätstation, lokalmätstation, omläggning av VA-ledningar och 

en ny grönyta med fördröjningsmagasin för skyfall- och dagvattenhantering. 

Ungefärliga lägen för planerade anläggningar framgår av Figur 1 nedan. 

Sammanställning av tidigare och nu utförda undersökningar redovisas i en separat 

rapport, Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geoteknik). 

 

Figur 1. Översiktskarta. Fastighetsgräns markerad med grön streckad linje. Inom området planerad en ny 
nätstation, VA-omläggning och en anläggning för skyfall- och dagvattenhantering. Ungefärliga lägen är 
markerade med grön, orange, rosa, respektive blå färg. 

2 ÄNDAMÅL 

Syftet med den geotekniska utredningen och föreliggande PM Geoteknik är att beskriva 

rådande geotekniska förhållanden samt att ge rekommendationer avseende 

grundläggningssätt för planerade konstruktioner och anläggningar. 

Föreliggande PM upprättas i samband med upprättande av en ny detaljplan för 

området. Under kapitel 11 ges rekommendationer för detaljplan. 
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3 UNDERLAG  

Vid upprättande av denna PM har följande underlag använts: 

- Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/Geoteknik, upprättad av Tyréns 

2021-05-10 

- Höjdsättningsskiss ”höjdsättning 210506”, erhållen av SYDVÄST arkitektur och 

landskap 2021-05-06 

- Gestaltning för detaljplan FHK ”210901_VF Tomteboda 10 Solnavägen_utkast 

gestaltning.pdf” erhållen av Sweco 2021-09-01 

- Landskapsritnngar ”Illustrationsplan 400del A3.pdf”, ”Sektion A-A.pdf” och 

”Sektion B-B.pdf” erhållen av Sweco 2021-09-01 

- Utformning planerad tunnelbanans gula linje ”M33-1510-11-A3000-00-

2205_1.pdf”, ”M33-1510-11-A3000-00-2206_3.pdf” och ” M33-1510-11-A3000-

10-2200 Översiktsritning med bladindelning.pdf” erhållen av Sweco 2021-09-01 

4 STYRANDE DOKUMENT OCH VÄGLEDANDE DOKUMENT 

Styrande and vägledande dokument som använts vid upprättande av denna PM kan ses 

i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Styrande dokument och vägledande dokument 

Dokument År 

Eurokod 7, Dimensionering av geokonstruktioner del 1 och 2 SS-EN 

1997 
2005 

TK Geo 13, version 2.0  2016 

BFS 2019:1 (EKS 11) 2019 

AMA Anläggning 20 2020 

IEG Rapport 8:2008 Pålgrundläggning, Rev 2 2015 

IEG Rapport 7:2008 Plattgrundläggning 2010 

5 BEFINTLIG KONSTRUKTION  

Inom fastigheten fanns tidigare en biltvätt som har rivits. Grundläggningsrester och 

rester från ledningar kan förekomma inom fastigheten. I väntan på planerad 

exploatering har ett byggstängsel upprättats omkring området för den tidigare 

biltvätten. I områdets nordöstra del finns en byggnad för eldistribution och en stödmur 

i betong. Inom området förekommer markförlagda El-, VA- och teleledningar.  
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6 UTBYGGNAD TUNNELBANA  

Tunnelbanans gula linje planeras att anläggas i bergtunnel under aktuell fastighet 

Tomteboda 10. Utrymmet för tunnelbanan (lila färg i Figur 2) ligger 30 m under 

markytan med bergtäckning mellan 15 och 30 m. 

 

Figur 2. Tunnelbanans gula linje i sektion (till vänster) och plan (till höger). 

7 PLANERAD KONSTRUKTION  

I fastighetens södra del planeras byggnation av en ny regionnätstation (Figur 3). 

Byggnadens exakta placering inom område E i Figur 4 har ej fastställts och 

planläggningsprocessen inom fastigheten pågår fortfarande. 

Längs fastighetens västra kant planeras omförläggning av VA-ledningar. Ledningarna, 

som ligger i en ledningsrätt tvärs över fastigheten, planeras att förläggas inom U-

området i Figur 4. 

I nordöst planeras en ny grönyta med fördröjningsmagasin för dagvatten- och 

skyfallshantering.  

På angränsande fastighet mot sydöst planeras en stödmur längs den planerade 

lokalgatan. Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer inte att ansluta mot 

någon bergsslänt utan kommer att konstrueras fristående inom fastigheten och byggas 

in mot den planerade stödmuren i sydöst. Mot sydväst ansluter byggnaden mot 

befintlig slänt och marknivå. 
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Figur 3. Planerad nätvärksstation. 

 

 

Figur 4. Situationsplan. Fastighetsgräns markerad med röd streckad linje. 

8 MARKFÖRHÅLLANDEN 

8.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 

Huvuddelen av fastigheten utgörs delvis av en grusad yta bevuxen med gräs och ogräs, 

delvis av asfalterad yta (Figur 5). Ytan är relativ plan och ligger på nivå +9. I östra delen 
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av fastigheten övergår marken till kuperad skogsmark, där marknivån varierar mellan 

ca +9 och +13. Inom området med naturmark förekommer enstaka berghällar och en 

grusad gångväg (Figur 6). 

 

Figur 5. Huvuddelen av fastigheten utgörs av plan yta. I öst (längst bort i bild) förekommer ett skogbevuxet 
höjdområde. Bilden är tagen från fastighetens sydvästra hörn mot nordöst. Foto: Malin Sandström, Tyréns 
AB 2021-04-14 

 

Figur 6. Grusad gångväg. Bilden är tagen från fastighetens sydöstra del mot nordväst. Foto: Malin 
Sandström, Tyréns AB 2021-04-14 
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8.1 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

8.1.1 JORDLAGERFÖLJD 

Inom huvuddelen av fastigheten består jordlagren av fyllningsjord ovan lera på 

friktionsjord på berg. Mot sydöst minskar fyllningsjordens- och lerlagrets mäktigheter. 

Inom området med naturmark i sydöst utgörs marken av friktionsjord/morän med 

förekomst av block ovan berg.   

Jorddjupen är som störst (10-12 m) i nordväst och avtar generellt till 0-2 m i sydöst. 

Berg i dagen förekommer ställvis i sydöst (Figur 7). 

 

Fyllningsjord 

Fyllningsjorden består av mulljord, lera, silt, sand och grus. Frigolitrester har påträffats 

i enstaka borrpunkter. I samband med en miljöteknisk undersökning utförd 2017 av 

Sweco, förekommer även grundläggningsrester och ledningar som tillhörde tidigare 

bebyggelse inom fastigheten. Lagret är 2-3 m mäktigt i nordväst och avtar till 0 m vid 

övergången till naturmark i sydöst. Fyllningsjorden bedöms huvudsakligen tillhöra 

materialtyper 3B, 5A och 5B och tjälfarlighetsklass 2 och 4 (något till mycket 

tjällyftande). 

Lera 

Leran är varvig och sulfidhaltig. Störst mäktighet på ca 5 m förekommer i nordväst. 

Lagrets mäktighet avtar mot sydöst (Figur 7). Upptagna lerprover påvisar skredtecken 

och ställvis förekommer tunna finsandsskikt i lerlagret. 

Enligt utförda laboratorieundersökningar varierar lerans vattenkvot mellan ca 60 och 

70% och lerans konflytgräns mellan ca 50 och 60%.  

Lerans utvärderade hållfasthets- och deformationsegenskaper redovisas i avsnitt 8.1.2. 

Friktionsjord 

Friktionsjorden under leran består av sand med inslag av lera, silt och grus som 

övergår till sandmorän på djupet. Friktionsjorden tillhör materialtyp 3B och 4A. 

Materialets tjälfarlighetsklass bedöms vara 2-3 (något till måttligt tjällyftande). 

Friktionsjordens utvärderade hållfasthetsegenskaper redovisas i avsnitt 8.1.2. 
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Figur 7. Ungefärliga lermäktigheter och jorddjup inom området är redovisade med gul respektive röd text. 
Ungefärliga lägen för berg i dagen är markerade med streckade röda linjer.  

8.1.2 JORDPARAMETRAR 

Bedömda jordparametrar redovisas is Tabell 2. Lerans odränerade skjuvhållfasthet har 

utvärderats från CPT-sonderingar och fallkonförsök och redovisas i Figur 8. 

Friktionsjordens tunghet har valts enligt Tabell 5.2-1 i TK Geo 13. Fyllningens 

friktionsvinkel har valts enligt Tabell 5.2-3 i TK Geo 13. Friktionsjordens friktionsvinkel 

har utvärderats från viktsonderingar med stöd av TR Geo 13 (Figur 9).  

  

Tabell 2. Jordparametrar - karakteristiska värden. 

Jordart Djup 

(m) 

Tunghet 

(kN/m
3

) 

𝜸 / 𝜸´ 

Friktionsvinkel 

(⸰) 

φ´ 

Odränerad skjuvhållfasthet 

(kPa) 

𝝉𝑽,𝒌 

Fyllning 0-3 18 / 10 30 - 

Lera 3-8 17 / 7 - 9+3,5/m (enligt Figur 8) 

Friktionsjord 

/Morän 

8-12 19 / 12 35 - 

4-6 m 

2-3 m 
0 m 

0 m 

0 m 

0 m 

2-3 m 4-6 m 

10-12 m 

10-12 m 
0-2 m 

4-5 m 

2 m 

2-3 m 

8-10 m 10-12 m 
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Figur 8. Odränerad skjuvhållfasthet.  
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Figur 9. Friktionsvinkel.  

Lerans deformationsegenskaper har bestämts med hjälp av CRS-försök och redovisas i 

Tabell 3. Förkonsolideringsspänningen har även utvärderats från CPT-sondering och 

redovisas i spänningsdiagram i Figur 10. Modul M0 har beräknats med hjälp av 

sambandet 250*cu i TR Geo 13. Leran bedöms vara normalkonsoliderad.  

 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

28 30 32 34 36 38 40 42 44

D
j
u

p
 
(
m

)

Friktionsvinkel, φ (°)

21T01 (Vim) 21T04 (Vim) 21T11 (Vim)

98SC2P (Vim) 98SC3 (Vim) 98SC5P (Vim)

98SC6P (Vim) Tolkad friktionsvinkel



 

 

 

Uppdrag: 314160 Solnavägen, Tomteboda 10 2021-09-07 

Beställare: Vattenfall Eldistribution AB  

 

O:\STH\314160\G\_Text\PM\Teknisk PM Geo - Solnav - Tillgänglighetsanp.docx 

13(21) 

Tabell 3. Deformationsegenskaper. 

Jordart Djup 

(m) 

Förkon-

solider-

ingstryck  

(kPa) 

σ´c 

Gräns

-tryck 

(kPa) 

σ´L 

Modul 

(kPa) 

M0 

Modul 

(kPa) 

ML 

Modul-

tal 

(-) 

M´ 

Permea-

bilitet 

(m/s) 

ki 

Beta 

(-) 

βk 

Lera 3-8 60+7/m  

(enligt 

Figur 10) 

75 + 

7/m 

2250+

875/m 

450 15 2.50E-10 2 

 
 

 
Figur 10. Spänningsdiagram. 
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8.2 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Ett grundvattenrör har installerats i planområdets norra hörn, med filter i 

friktionsjorden under leran. Röret har endast mätts vid två tillfällen, då nivån låg på 

+6,5, motsvarande 2,0 m under markytan. 

Tre inventerade grundvattenrör ca 80-120 m norr/nordväst om området (se Figur 11) 

har mätts av FUT sedan 2016 och påvisar en årsvariation mellan nivå ca +5,8 och +6,5, 

motsvarande ca 2,5-4,0 m under markytan. Grundvattennivåmätningar redovisas i 

Figur 12 och Figur 13. 

Sammanfattningsvis bedöms grundvattnets trycknivå under leran ligga kring nivå +6,5, 

men fler mätningar erfordras i det nyinstallerade röret för att kontrollera 

säsongsvarierationerna inom planområdet.  

 

Figur 11. Plan över befintliga rör. Nyinstallerat rör har orange färg. Inventerade rör har grön färg. 
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Figur 12. Grundvattennivåmätningar redovisade på nivå (RH2000). 

 

 

Figur 13. Grundvattennivåmätningar redovisade på djup under markytan. 
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9 GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS 

Planerade konstruktioner avseende grundläggning och eventuella stödkonstruktioner 

hänförs till geoteknisk kategori 2 (GK2). 

Planerade konstruktioner avseende grundläggning och eventuella stödkonstruktioner 

hänförs till säkerhetsklass 2 (SK2), se Tabell 4. 

Tabell 4. Partialkoefficient som beaktar säkerhetsklass. 

Säkerhetsklass Partialkoefficient som 

beaktar säkerhetsklass, γd 

SK1 0,83 

SK2 0,91 

SK3 1,0 

 

10 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

För att undersöka sättningsbenägenheten inom området har en översiktlig 

sättningsberäkning utförts. Beräkningen utfördes i punkten 21T01 där avancerade 

labbförsök (CRS) har utförts på upptagna ostörda lerprover. Portrycket har bedömts 

vara hydrostatiskt utifrån uppmätt grundvattennivå i installerat grundvattenrör 

21T01GW. 

10.1 BERÄKNINGSMETODIK 

Sättningsberäkningarna har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet Geosuite 

Settlement version 16.1.3.0 utgivet av Trimble. Beräkningarna har utförts med 

jordmodellen ”Chalmers without creep” och permeabilitetsmodellen ”Log based 

(strain”).  

10.2 ANTAGANDEN OCH FÖRENKLINGAR 

Vid beräkningarna användes en rad olika förenklingar och antaganden:  

• Ingen hänsyn har tagits till krypsättningar (sekundärkonsolidering) 

• Sättningar har enbart beaktats i den lösare leran. Inga sättningar har beaktats i 

den förborrade fyllningen  

• Dubbelsidig dränering har antagits 

• Leran har antagits vara normalkonsoliderad  

10.3 BERÄKNINGSGEOMETRI 

Geometrin i beräkningsmodellen baseras på jordlagerföljden vid punkten 21T01. 

Överst i beräkningsmodellen finns fyllningsjord med en mäktighet på 3 m. 

Fyllningsjorden underlagras av lera med en mäktighet på 5 m, se Figur 14. 
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Figur 14. Tolkad jordlagerföljd i 21T01 som använts för sättningsberäkning 

10.4 LASTER 

Lasten i beräkningsmodellen har modellerats som en jämnt utbred last. 

Lastspridningen mot djupet har i modellen antagits ske enligt distributionsmodellen 

”Infinite Boussinesq”.  

10.5 INDATA 

Använda jordparameterar framgår av Tabell 2 och Tabell 3 ovan. 

 

10.6 RESULTAT 

Beräkningar utfördes för att utreda sättningsbenägenheten vid planerad uppfyllnad på 

0,5 m (motsvarande 10 kPa markbelastning).  

Enligt utförda beräkningar som redovisas i Figur 15 ger planerad uppfyllnad upphov till 

totalsättningar på ca 10-15 cm. 

  

Figur 15. Resultat av sättningsberäkning för 0,5 m uppfyllnad. 
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Det bör observeras att beräkningarna inte tar hänsyn till eventuellt pågående 

sättningar inom området eller till krypsättningar. De faktiska totalsättningarna bedöms 

således vara högre än vad som redovisas ovan. Vidare bör det observeras att 

jordlagerföljden och lastens storlek har betydelse för sättningarnas storlek och 

tidsförlopp. Mäktigare lerlager och större uppfyllnad innebär större sättningar och 

längre tidsförlopp än mindre mäktiga lerlager och mindre uppfyllnad.  

Sättningarnas storlek kan således variera inom området. 

11 REKOMMENDATIONER 

Rekommendationerna i denna PM baseras på nu kända förutsättningar och 

tillhandahållna uppgifter om planerade konstruktioners läge och utformning. 

Ingen information har tillhandahållits gällande lägsta schaktbotten. 

11.1 GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADER FÖR NÄTVERKSSTATIONER 

Enligt tillhandahållet underlag ska färdig golvnivå inom lokal- och regionnätstationerna 

ligga på +9,8 (se Figur 16). I Södra delen av regionnätstationen planeras en 

kabelkällare med färdigt golv på nivå +6,5.  

Planerade golvnivåer inom Regionnätstationen innebär upp till ca 4 m schakt i 

byggnadens sydöstra del och att färdigt golv ligger ca 1,0 m högre än anslutande mark 

i nordväst. Inom Lokalnätstationen ligger planerat golv ca 1,0 m över anslutande mark. 

Färdigt golv inom byggnaderna ligger högre än omkringliggande mark för att 

säkerställa att vatten inte kommer in i anläggningen och skadar utrustningen. 

 

Figur 16. Skiss över planerad höjdsättning 

Regionnätstation 
FG +9,8 

Lokalnätstation 
FG +9,8 
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Huvuddelen av regionnätstationen grundläggs på pålar till fast botten. Byggnadens 

sydöstra del bedöms kunna anläggas direkt på fyllning på sprängbotten. I övergången 

mellan berg och lösare jordlager, där jorddjupen är relativt små, kan byggnaden 

grundläggas på packad fyllning. Kompletterande undersökningar bör utföras i 

projekteringsskedet för att välja optimalt grundläggningssätt för lokalnätstationen. 

Lokalnätstationen kan sannolikt grundläggas på en kombination av pålar till fast 

botten och packad fyllning direkt på berg. Bedömd indelning av grundläggningssätt 

framgår av Figur 17. En förfinad indelning behöver tas fram i senare 

projekteringsskede. 

  

 

Figur 17. Ungefärlig indelning av bedömda grundläggningssätt för planerade byggnader. 

11.2 SCHAKTARBETEN 

Både jord- och bergschakt bedöms erfordras för grundläggning av planerade 

konstruktioner.  

Jordschakt 

Jordschakt bedöms erfordras inför förläggning av planerade VA-ledningar samt inför 

anläggning av planerat fördröjningsmagasin. 

Schakt i fyllningsjord ovan grundvattenytan och naturlig friktionsjord bedöms kunna 

utföras med släntlutning 1:1,5. Ingen belastning får ske närmare än 1 m från 

släntkrön. 

För bedömning av lämplig släntlutning vid eventuell schakt i lera erfordras en 

stabilitetsutredning i projekteringsskedet. Temporära stödkonstruktioner (spont) kan 

erfordras vid djupare schakter av utrymmesskäl. 

Pålar 

Packad 
fyllning 

Berg 

Packad fyllning/pålar 
Kompletterande 
undersökningar erfordras 
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Vid schakt i lera under grundvattnets trycknivå, kan risk för hydraulisk 

bottenupptryckning föreligga. Risk för bottenupptryckning bör utredas i 

projekteringsskedet när schaktbotten för planerade VA-ledningar och 

fördröjningsmagasinet har fastställts.  

Bergschakt 

Bergschakt bedöms erfordras i sydöstra delen av nätverksstationen och för del av 

fördröjningsmagasinet. 

Bergschakt skall utföras enligt CBC i AMA Anläggning 20. Innan sprängningsarbeten 

och eller vibrationsalstrande markabeten påbörjas ska en riskanalys upprättas. 

Sprängning kommer att utföras i närhet till befintliga byggnader och anläggningar. 

Närheten till befintligheter innebär att sprängarbetena kommer behöva planeras 

noggrant. Särskild kontakt tas med förvaltare av närliggande anläggningar. 

Försiktig sprängning ska tillämpas på all bergschakt. Skonsam sprängning bör 

tillämpas om schaktens bergsslänter ska mot gjutas eller på annat sätt ansluta direkt 

till en huskonstruktion. 

Schaktslänter i berg ska utformas så att de är stabila med eventuellt stöd av 

bergförstärkning och förutsätts därmed inte behöva hållas på plats av eller belasta 

konstruktioner som själva huskroppen. 

11.3 FYLLNINGSARBETEN 

Uppfyllnader ovan befintlig marknivå inom områden med lera kan innebära risk för 

sättningar som utvecklas över tid och kan skada anläggningar i området. 

Planerad uppfyllnad på ca 0,5 m kan leda till sättningar i storleksordningen 10-15 cm 

som utvecklas över tid.  

11.4 VA-LEDNING 

Ledningar bedöms kunna grundläggas på en bädd med packad fyllningsjord. 

Vattenledningar ska grundläggas på tjälfritt djup eller på annat sätt skyddas mot tjäle. 

För att undvika sättningar längs ledningarna till följd av planerade uppfyllnader, kan 

lättfyllning erfordras ovan, under eller omkring ledningsgraven. 

11.5 FÖRDRÖJNINGSMAGASIN  FÖR SKYFALL- OCH DAGVATTENHANTERING  

För anläggning av fördröjningsmagasinet bedöms en kombination av jord- och 

bergschakt erfordras. Kompletterande fältundersökningar behöver utföras i 

projekteringsskedet. Även risk för eventuell risk för bottenupptryckning under 

byggskedet behöver utredas i samband med fortsatt projektering.  

11.6 GRUNDVATTENSÄNKNING 

Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att 

varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat 

fall krävs tillstånd enligt miljöbalken. 

11.7 TEXTER TILL DETALJPLAN 

Grundläggning 

Planerade byggnader bedöms kunna anläggas med vanliga metoder enligt kapitel 11.1.  

Risk för ras och skred 
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Ingen risk för ras och skred föreligger för planerade förhållanden. Ett varmare och 

blötare klimat påverkar inte denna bedömning. Risk för bergras eller blocknedfall som 

kan påverka detaljplaneområdet föreligger inte. 

Erosion 

Inga tecken på pågående erosion finns i området. Inga vattendrag, diken eller liknande 

finns inom planområdet. Därför finns inga förutsättningar för att erosion som påverkar 

stabiliteten inom området ska uppstå. 

Påverkan av klimatförändringar 

Ett varmare och blötare klimat påverkar inte ovanstående bedömningar kring ras, 

skred och erosion. 

 

 



I samband med exploateringen av fastigheten Tomteboda 10 har en trädinventering samt naturvärdesbeskrivning före och efter 
plangenomförande utförts, på uppdrag av beställaren Vattenfall.

Trädinventeringen samt naturvärdesbeskrivningen före är utförd av Jörg Roepcke på Trädmästarna. Naturvärdesbeskrivningen 
efter är utförd av Sydväst arkitektur och landskap, förslagsställare för landskap inom projektet.

Utlåtande avseende naturvärden av inventerade träd på fastigheten Tomteboda 10 i Solna.

På fastigheten Tomteboda 10 i Solna genomfördes under juli 2021 en trädinventering. Förutom två planterade fågelbärsträd på 
fastighetens västra sida utgörs hela trädbeståndet av träd i ett naturområde längs fastighetens sydöstra sida. Här står självsådda 
träd av trädslag som är typiska för trakten, asp Populus tremula, björk, Betula sp., tall Pinus sylvestris, skogslönn Acer platanoides 
och skogsek Quercus robur. 

Högsta naturvärden har trädslag som ädellövträd, ekar och tallar, dessutom allmänt grova träd eller sådana med s.k. 
habitatstrukturer. Dessutom bör man inte betrakta bara enstaka träd utom området omkring de. Ännu högre bli naturvärdena 
om man har en sammanhängande trädgrupp med intakt undervegetation. 

På Tomteboda 10 finns en grupp av träd (ekar och tallar, nr 7–12, se figur 1 på sida 2) som i sin helhet bedöms ha de högsta 
naturvärdena på denna fastighet. Om det planeras byggnation, schaktarbeten osv på fastigheten bör dessa träd och deras 
omgivning främst skyddas (avstånd till byggområde: minst trädens krondroppslinje plus 1.5m). 

Beskrivning av naturvärden för förslaget avseende Tomteboda 10

Allmänt om projektet
Planläggningen av området styr byggnad med intilliggande serviceytor och ledningsdragningar på så sätt att det är omöjligt att 
spara några av träden på fastigheten. Typen av verksamhet ställer specifika krav på friytor intill byggnaden och förutom dessa och 
de ledningsstråk som måste vara tillgängliga för omläggning består all kvarvarande yta av grönska i någon form. Se figur 2, sida 2 
för förslaget i sin helhet.

Ny grönstruktur
De gröna miljöerna i projektet är främst belägna i norr mot Solnavägen. Den huvudsakliga grönskan är samlad på en yta 
längs med Solnavägen. Inom samma område finns ett behov av att ta hand om 600m3 skyfallsvatten vilket gör att ytan till stor 
del blir nedsänkt . För att öka områdets biologiska och upplevelsemässiga värden är det av stor vikt att plantera en variation 
av trädarter med olika kvaliteter, exempel tidig vårblomning, lång blomningstid, bärsättning och skydd för småfåglar. Utifrån 
naturvärdesperspektivet är det positivt att vegetationen är samlad vilket ger högre naturvärden än om träden vore utspridda. 

Precis som att det är viktigt med en variation av trädarter är det viktigt att tänka på artrikedomen avseende fältskiktet. I stället 
för klippt gräs, som är ett mycket artfattigt alternativ, föreslås äng på hela den sammanhängande grönytan. Ängsmarker kan 
vara några av de mest artrika miljöerna som finns och gynnar ett rikt insektsliv. Topografin, med torrare och blötare ängspartier, 
skapar en stor variation av ståndorter och därmed livsmiljöer inom samma yta.

Balanseringsmodell
Antalet träd som ritats in i förslaget står i relation till det antal träd som fälls i och med exploateringen. Olika balanseringsmodeller 
har studerats och projektet har utifrån det gjort en bedömning av hur många träd som ska nyplanteras. Balanseringsmodellen 
har utgått från kvaliteten och värdena hos befintliga träd, där framför allt stamomfång och art har varit vägledande där Ädellövträd 
värderas högre än andra arter. För stamomfång gäller att angiven diameter i trädinventeringen delats på 20 (där 20 motsvarar 
återplantering av ett träd med kvaliteten 20-25 i stamomfång). Träd nummer 1 ger alltså 79/20=3,95 vilket innebär nyplantering 
av 4 nya träd med stamomfång 20-25.Totalt innebär förslaget på balanseringsmodell att 44 nya träd planteras inom fastigheten. 
Se figur 3 för tabell med trädinventeringen samt förslagen balanseringsmodell. 

Översiktlig naturvärdesbeskrivning, Tomteboda 10 2021-09-07



Figur 1. Karta från trädinventering 2021-03-17

Figur 2. Illustrationsplan över förslaget, levererad till Gestaltningsprogram 2022-04-
22. Planen är utan skala i detta material.



Figur 3. Förslag till Balanseringsmodell baserad på trädinventering utförd av Träd-
mästarna. Kolumnerna 1-4 under gul markering är de olika balanseringsmodellerna 
som testats. Förslaget bygger på balanseringsmodell 2.

utfört av TRÄDMÄSTARNA AB Besiktningsman: Jörg Roepcke

Besiktningsdag: 2021-07-13

DBH Kronradie Riskklass Vitalitet

Nr
Art

(svensk/latin)

diameter på 
1,3m
(cm) (m)

(strukturell 
kondition)

(biologisk 
kondition) 1 2 3 4

1 fågelbär
Prunus avium 79 4 A God tidigare hårt 

beskurit 4 4 2 1

2 fågelbär
Prunus avium 111 4 A God tidigare hårt 

beskurit 6 6 2 1

3 Asp
Populus tremula 172 8 C Godkänd Äldre stamskada döda krondelar

dåliga 
framtidsförutsättnin
gar

9 5 1 1

4 Tall
Pinus sylvestris 25 2 A God krokig stam 1 1 1 1

5 Tall
Pinus sylvestris 35 2 A God står på berg delvis friliggande 

rotsystem 2 2 1 1

6 Björk
Betula sp. 55 4 A Nedsatt krokig stam gles krona något lutande 3 3 1 1

7 Tall
Pinus sylvestris 27 4 A God masurknöl krokig topp 1 1 1 1

8 Ek
Quercus robur 30 3 A Godkänd växer undertryckt död topp något lutande, 

ensidig krona 2 2 2 1

9 Ek
Quercus robur 30 5 A God - 2 2 2 1

10 Ek
Quercus robur 48 4 B Godkänd äldre stamskada död topp något lutande 3 3 2 1

11 Tall
Pinus sylvestris 18 5 A God - Dubbeltopp 1 1 1 1

12 Tall
Pinus sylvestris 32 6 A Godkänd - Dubbeltopp 2 2 1 1

13 Björk
Betula sp. 31 7 B Nedsatt döda toppar något lutande 2 2 1 1

14 skogslönn
Acer platanoides 44 3 A God - 3 2 2 1

15 Ek
Quercus robur 48 6 A God ensidig krona 3 2 2 1

16 skogslönn
Acer platanoides 37 7 A God dubbelstammig delvis friliggande 

rotsystem rotskada 2 2 2 1

17 Ek
Quercus robur 16 2 A Godkänd växer undertryckt 1 1 2 1

18 Björk
Betula sp. 22 5 A Nedsatt Gles krona något lutande 1 1 1 1

19 Ek
Quercus robur 37 2 A Godkänd växer undertryckt något lutande 2 2 1 1

50 44 28 19

(allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)

Träd Anmärkningar

A - trädet utgör låg risk för omgivningen.
B - viss risk föreligger. Trädet har vissa defekter som kan åtgärdas. 
Inga akuta åtgärder.
C - ett riskträd som utgör hot för omgivningen. Bör åtgärdas.

Mätningar
(sondering/

tomogr.)

Trädinventering på fastigheten 
Tomteboda 10, Sollentuna
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Kompletteringar - Planbeskrivning 

Bakgrund 

I Solna har Vattenfall köpt fastigheten Tomteboda 10 för anläggning av en ny 
transformatorstation, se Figur 1 för ungefärligt läge. Kommunen har tagit fram en detaljplan för 
området, men planbeskrivningen behöver kompletteras med hänsyn till de 
masshanteringsfrågor som kan uppstå i projektet samt möjliga framtida 
spridningsförutsättningar av föroreningar till följd av förändrat klimat. 
 
Sweco genomförde en översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten under 2017 
(Sweco, 2017). I samband med undersökningen grävdes åtta provgropar med hjälp av 
grävmaskin samt installerades av två grundvattenrör. Utredningen visade generellt låga halter 
av metaller, alifater, aromater och BTEX i de analyserade jordproverna och inga av halterna 
överstiger respektive riktvärdena för MKM (Naturvårdsverket, 2016). PAH:er påträffades i något 
förhöja halter, men enbart i en punkt 16S007 (nivå 0,7 - 1,4 m u my), överstiger halten PAH-H 
marginellt riktvärdet för MKM. Övriga analyserade prover påvisar halter under riktvärden för 
MKM för samtliga analyserade parametrar. Enbart ett grundvattenrör kunde provtas och inga 
halter över tillämpade riktvärden påträffades.  
 

  

Figur 1. Undersökningsområdets läge markerat med röd cirkel (Karta från openstreetmap.org). 
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Avgränsning av förorening och masshantering 

Påträffad förorening vid punkt 16S007 bör avgränsas i sidled, se nedan för rekommenderad 
hantering. Både jordlagret över och under den nivå där föroreningen i form av PAH-H påträffats 
uppvisar halter som underskrider riktvärden för MKM, vilket betyder att föroreningen är 
begränsad till djupet 0,7 – 1,4 m under markytan och anses därmed att vara avgränsad i 
djupled. 

Avgränsning i sidled kan genomföras under schaktarbeten. Förorenade massorna behövs 
separeras från övriga massor och omhändertas separat. Sweco rekommenderar att man gräver 
ur massor i en omfattning om ca. 4 x 4 m omkring provpunkt 16S007 inom det påverkade 
djupintervallet, dvs. skiktet från 0,7 – 1,4 m under markytan. Urgrävda massor ska antingen 
provtas på plats innan deponering eller transporteras till en mottagningsanläggning för 
provtagning samt deponering. 

Om syn- eller luktintryck i samband med schaktarbeten tyder på eventuella föroreningar utöver 
de som redan påvisats i provpunkt 16S007, kan ytterligare miljöprovtagning bli aktuellt. 

Eftersom halterna delvis överskrider riktvärden för KM i flera provpunkter inom rubricerat 
område, bör kontakt tas med tillsynsmyndigheten i det fall massorna ska återanvändas inom 
området. 

Framtida spridningsförutsättningar 

Enligt SMHI’s modeller kommer Sveriges framtida klimat att vara mer nederbördsrikt jämfört 
med referensperioden 1961 – 1990 (SMHI, 2015). Den största påverkan beräknas ske i norra 
Sverige men även i övriga delar av landet kommer årsmedelnederbörden öka. I 
Stockholmsområdet visar SMHI’s modell en ökning om ca. 12 – 16 % under perioden 2021 – 
2050, medan andra hälften av århundradet (perioden 2069 – 2098) uppvisar en betydlig ökning 
av årsmedelnederbörd, en ökning med 16 – 28 %. Den största ökningen förväntas under vintern 
och våren. 
Nederbördsmängden samt lufttemperaturen kan påverka grundvattennivåer och därmed också 
spridningsförutsättningar för föroreningar i marken. Grundvattennybildningen modelleras att 
minska med 0 – 10 % i Stockholmsområdet fram till 2071 – 2100 i grövre jordarter, såsom sand, 
medan en tydligare minskning av 10 – 20 % beräknades för morändominerande mark (SGU, 
2007). Förändringar av grundvattennybildning kommer till viss del återspeglas även i framtida 
grundvattensmedeldjup vilka bedöms stanna på liknade nivåer som de vi ser idag i grova 
jordarter, men som bedöms minskas med 0,1 – 0,3 m i moränjordar i Stockholmsområdet (SGU, 
2007). 
 
Enligt SGU:s kartvisare utgörs stora delar av det område som fastigheten ligger på av 
postglacial lera som underlagrar fyllnadsmassorna. Öster om fastigheten går berg-i-dagen och 
mot nordöst återfinns postglacial sand. Fyllnadsmassorna inom fastigheten utgörs 
huvudsakligen av grusigt, stenigt och sandigt material enligt den miljötekniska 
markundersökningen och har en varierande mäktighet mellan 0,3 – 1,6 m (Sweco, 2017). 
Dessa förutsättningar tyder på en generellt hög genomsläpplighet för grundvattenflödet i 
området. Den underliggande leran däremot bedöms vara ett tätande skikt med låg 
genomsläpplighet. 
 
Den miljötekniska markundersökningen påvisade generellt låga halter förorenande ämnen 
ifyllnadsmassorna inom fastigheten. PAH-H påträffades i lite förhöjda halter, men enbart i ett 
prov och i halter över Naturvårdsverkets riktvärde för MKM. PAH:er är hydrofoba förbindelser 
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som generellt binder till partiklar och organiskt material i marken och påträffas därför sällan i 
större koncentrationer i vatten (WHO, 2013). PAH:er med låg molekylvikt (PAH-L) är flyktigare 
än PAH:er med hög molekylvikt (PAH-H), dvs sistnämnda är mindre vattenlösliga och har 
mindre benägenhet att lakas ur jorden. 
 
PAH-H föroreningen som påträffades i den miljötekniska markundersökning 2017 kommer 
saneras i samband med kommande schaktarbeten inom fastigheten. Således bedöms risken för 
eventuell framtida spridning av påträffad förorening till följd av ökad nederbörd som mycket låg, 
närmast obefintlig. Två grundvattenrör installerades på fastigheten i samband med 
markundersökningen 2017, GV16S008 cirka 20 m nordöst om påträffad förorening samt 
GV16S009 cirka 10 m sydväst om denna. Grundvattenrören installerades ner 2 m respektive 
2,5 m under markytan. GV16S008 var torr och kunde därför inte provtas. Också GV16S009 
visade dålig tillrinning men ett prov kunde hämtas ut. I det analyserade grundvattenprovet 
påträffades inga halter över tillämpade riktvärden, och PAH:er påträffades inte i halter över 
laboratoriets rapporteringsgräns. Således görs bedömningen att grundvattnet i området inte 
påverkas märkbart av föroreningen.  
 
Baserat på de generella förhållanden på plats, den utförda utredningen av 
föroreningssituationen, kunskap om föroreningarnas rörelser i marken samt den planerade 
saneringen, bedöms laknings- och spridningsförutsättningar för påträffad förorening som mycket 
låg, trots bedömningen av den modellerade ökningen av nederbördsmängd i samband med 
framtida klimatförändringar. 
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Komplettering Riskanalys för transformatorstation Tomteboda 10, Solna

Inledning

På fastigheten Tomteboda 10 i Solna planeras för en ny transformatorstation. I och med

nybyggnationen har Sweco bland annat fått uppdraget att utreda eventuella olycksrisker som

kan förknippas med planen och dess omgivningspåverkan.

Detta dokument har efter yttrande från Storstockholms brandförsvar (daterat 22 nov 2021)

kompletterats, i huvudsak med förtydliganden och tydligare hänvisningar.

Den föreslagna detaljplanen möljiggör att det byggs en transformatorstation inom fastigheten.

Exakt detaljprojektering av tekniska lösningar styrs inte av planen, men Vattenfall har under

flera års tid arbetat parallellt med utformning och projektering av tekniska lösningar. Med hjälp

av underlag från Vattenfall och förutsättningarna i området är målet med detta PM att visa att

det går att bygga en transformatorstation på tomten på ett sätt som inte innebär oacceptabel

risk för omgivningen.

På angränsande fastigheter ligger en befintlig bensinstation och en snabbmatsrestaurang med

uteservering. I området sydöst om den planerade transformatorstationen har under 2020 en ny

detaljplan vunnit laga kraft, som tillåter bostäder i flera plan och även förskola på intilliggande

fastighet.

Riskbedömningen för transformatorstationen baseras på följande underlag:

1. Gestaltningsprogram, Tomteboda 10, Regionnätstation Solnavägen, 2021-10-05.

(https://www.solna.se/solna-vaxer/stadsplanering/pagaende-detaljplaner/ny-

regionnatstation-i-haga).

2. Plankarta. Antagandehandling april 2022, framtagen av Solna stad.

3. Uppgift från Clas Egnér på Vattenfall om oljemängd 20 april 2016.

4. Placering byggnadslayout och principer för brandskydd, erhållet via mejl från Marcus

Attsäter på Vattenfall den 7 februari 2018. Uppdaterat efter muntlig kommunikation med

Robert Käck under 2021 och 2022.
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5. Fördjupad utredning (olycksrisker förknippade med regionnätstation) daterad 2020-02-

06, framtagen av Brandskyddslaget inom arbetet med intilliggande detaljplan för del av

kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen (https://www.solna.se/solna-

vaxer/stadsplanering/pagaende-detaljplaner/bostader-forskola-och-foretagslokaler-vid-

solnavagen).

Explosion och brand i transformatorstation

I en transformator finns både passiva och aktiva skyddsystem som verkar för att minska risken

för allvarligare fel. Det finns dock sällsynta fall där dessa skyddssystem inte lyckats hindra

allvarliga fel i transformatorer vilket gett upphov till explosioner och bränder.

Ett möjligt scenario är att det uppstår fel i transformatorn som leder till att en ljusbåge uppstår.

Ljusbågen kan då hetta upp transformatoroljan, med gasbildning och tryckuppbyggnad som

följd vilket kan leda till att transformatorns inneslutning brister.

Efter denna inledande mindre explosion kan gaser och oljedimma från transformatorn spridas

och i ett värsta scenario antändas, varpå en gasmolnsbrand eller gasmolnsexplosion kan ske.

Om detta sker i ett mindre inneslutet rum kan tryckuppbyggnaden bli relativt hög (Iseklint 2012).

Därefter finns en risk att den olja som finns kvar i transformatorn och som läckt ut i

tranformatorrummet antänds, vilket då leder till en efterföljande brand.

Enligt uppgift ska den aktuella stationen innehålla totalt närmare 20 ton olja, vilket motsvarar

uppskattningsvis 25 000 liter olja (kan variera mellan produkter, beroende på densiteten). Oljan

ska vara uppdelad på två transformatorer som är separerade från varandra i två bås, se Figur 1.

I detaljplanen ingår även en mindre lokalnätstation. Där står i nuläget en lokalnätstation med

oljetransformator, men denna kommer enligt Vattenfall att bytas ut mot torrisolerade

transformatorer, vilket innebär att det inte finns risk för brand och explosion.
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Figur 1. Planerad skiss över transformatorbåsens placering inom transformatorstationsbyggnaden. Från
gestaltningsprogram för Tomteboda 10, daterad 2021-10-05.

Krav på transformatorbyggnaden

Eftersom transformatorerrna i detta fallet ligger i en byggnad finns möjlighet att anpassa

byggnaden för att minska risken för omgivningen. Vattenfall planerar att projektera de två

transformatorbåsen så att det ska kunna inträffa en explosion och efterföljande brand i den ena

transformatorn utan att den andra transformatorns funktion påverkas.

Vattenfall planerar i nuläget för att dimensionera betongstommen i transformatorbåsen att tåla

ett övertryck på 5 kPa. Beräkningar som Vattenfall tagit fram resulterar i ett övertryck på som

högst 3,6 kPa vid en transformatorexplosion orsakad av ljusbåge. Även tryckavlastningsluckor

planeras som ytterligare åtgärd för att förhindra att tryckökningen i byggnaden kan bli så hög att

byggnaden rämnar. Tryckavlastningsluckorna är av en självstängade typ så att

släckningssystem ska kunna fungera optimalt. Tryckavlastningsluckorna går att placera på

relativt hög höjd så att det inte finns någon risk att personer kan träffas av en lucka som öppnas.

Utöver sina egna framtagna krav följer Vattenfall standarden EN 61936-1 som ställer följande

minimikrav på driftrum för transformatorer:

· < 1 000 liter olja; brandklass EI 60

Transformatorbås
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· > 1 000 liter olja, brandklass EI 90 alternativt EI 60 tillsammans med automatisk

sprinkler

· alternativt att isolervätskor med mindre brandfarliga egenskaper väljs.

Brandklass EI innebär att väggen kommer vara intakt (E - integritet) och inte bli så varm på

andra sidan (I - isolering) att en brand inte kan spridas genom väggen på minst tiden som anges

(60 alterntativt 90 minuter). För bärande delar tillkommer krav på bärigheten (R – bärighet) ska

upprätthållas under minst 60 minuter vid brand.

Enligt underlag från Vattenfall kommer transformatorbåsens väggar och tak kommer vara

brandklassade enligt RE 120, det vill säga att väggarna ska kunna upprätthålla sin bärande

förmåga och vara täta i minst 120 minuter vid brand. Krav på isolering (I) bedöms inte vara

nödvändigt eftersom byggnaden inte står i direkt anslutning till andra byggnader. Väggar kan

därmed bli varma på utsidan, men detta utgör ingen risk för brandspridning.

Vattenfall kommer att utforma släcksystem i senare skeden, men har i nuläget projekterat för att

ventilationen till transformatorbåsen ska kunna stängas automatiskt vid incident för att på så vis

minska syretillförseln vid risk för brand.

I arbetet med intilliggande detaljplan för del av kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen (Solna stad

2020) har värmestrålningsberäkningar genomförts för det mycket osannolika scenariot att oljan i

transformatorstationen brinner och att det har blivit ett större hål i fasaden. Beräkningarna är

genomförda av Brandskyddslaget (2020) och kritiska strålningsnivåer endast når 10 meter från

transformatorstationens fasad. Avstånden till den planerade bebyggelsen inom kv Tomteboda m

fl. vid Solnavägen planeras på 10,7 meter. I planbeskrivningen (Slona stad 2020) dras

slutsatsen att ”ur risksynpunkt så kommer aktuell detaljplan med nuvarande utformning inte

riskera att begränsa förslag till detaljplan för del av Tomteboda, ny regionnätstation.” Det

scenario som beskrivs i riskanalysen är inte realistiskt utifrån den anläggning som nu planeras

av Vattenfall, men visar att oavsett utformning på transformatorstationen så är riskerna för

intilliggande bebyggelse låg.

Sannolikheten att omgivningen påverkas vid en brand eller explosion inne i

transformatorstationen bedöms därmed vara så låg att lokaliseringen av transformatorstationen

inte utgör någon oacceptabel risk för omgivningen.

Diskussion kring skyddsavstånd till bebyggelse

För transformatorerna som är placerade utomhus anger standarden EN 61936-1 att ett avstånd

på 20 meter ska upprätthållas mellan transformatorer och brännbar byggnadsfasad. Det finns

dock inga riktlinjer i standarden EN 61936-1 för säkerhetsavstånd till inbyggda transformatorer,

endast för transformatorer utomhus. Detta tolkas som att inbyggda transformatorer inte utgör

någon betydande risk för omgivningen så länge brandskyddskraven enligt ovan uppnås. Om

skyddsavstånd ändå kan upprätthållas innebär det dock ytterligare säkerhetsmarginal.
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Enligt det tillgängliga underlaget är avståndet till den befintliga snabbmatsrestaurangen i

sydväst och det befintliga bostadshuset i öst ca 20 meter, se Figur 2. Den nya detaljplanen

sydöst om transformatorstationen medger ny bebyggelse på ca 10 meters avstånd, där förskola

ingår i möjlig bebyggelse.

Figur 2. Utdrag från plankarta, antagandehandling april 2022 framtagen av Solna stad. Några relavanta
avstådn till intilliggande nuvarande bebyggelse inritade med röda avståndsmarkeringar.
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Med det brandskydd som planeras vid anläggningen bedöms det inte vara nödvändigt att

upprätthålla 20 meters avstånd från transformatorstationen och närliggande bebyggelse.

Boverkets byggregler kap 5 – Brandskydd ställer vissa krav på brandskyddet i en byggnad i

som kan innehålla förskola avseende bland annat utrymningsvägar och val av byggmaterial.

Byggnaden med förskola bedöms alltså inte vara extra känslig för brand. Några ytterligare

fysiska barriärer utöver dessa bedöms inte vara nödvändiga i förhållande till den låga risk

avseende brand och explosion som transformatorstationen utgör.

Själva verksamheten som förskoleverksamhet innebär kan dock betecknas som extra känslig,

främst då barn vistas utomhus. På grund av detta bedöms det här att det är motiverat att

omgivningen görs uppmärksam på en eventuell brand i transformatorstationen, även om

risknivån är låg. Därför rekommenderas att en ljud- och ljussignal utvändigt på byggnaden

kopplas till brandlarmet. På så vis uppmärksammas förskolepersonal som befinner sig utomhus

och de kan flytta barn i till förskolebyggnaden så att barn inte riskerar att komma i vägen för

antingen personalens utrymning från transformatorstationen eller en eventuell insats från

räddningstjänsten.

Närhet till bensinstationen

För elektriska starkströmsanläggningar har Elsäkerhetsverket utfärdat vägledande mått mellan

friledning och riskområde med brandfarlig vara, eftersom det i vissa fall kan finnas risk för

antändning på grund av elektrostatisk laddning. Riktlinjer för markförlagda ledningar eller

inomhusanläggningar finns ej eftersom de inte utgör någon relevant risk. Eftersom det inte

kommer att dras några luftledningar till transformatorstationen behövs inga skyddsavstånd ur

detta perspektiv.

En eventuell brand i transformatorstationen bedöms inte utgöra någon betydande risk för

spridning till bensinstationen på grund av de höga brandskyddskrav som ställs på

transformatorstationen.

En eventuell brand på bensinstationen bedöms inte heller utgöra någon betydande risk för

transformatorstationen. Det går att planera brandskydd transformatorbyggnaden som ger ett

mycket gott skydd både för transformatorernas funktion och anläggningens servicepersonal.

Enligt den handbok som finns utgiven av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

är det viktigt att riskkällor inom en bensinstation, t.ex. mätarskåp, avluftningsrör, cistern ovan

mark, cisternanslutningar, lossningsplats för tankfordon etc. placeras på betryggande avstånd

från byggnader och andra verksamheter.

Den anläggningsdel där längst skyddsavstånd anges är påfyllningsanslutning till cistern. Det

längsta avståndet som behöver upprätthållas till påfyllningsanslutning till cistern är 25 meter och

gäller platser där människor vanligen vistas (t.ex. bostad, kontor, gatukök, butik, servering,

busshållplats), verksamheter och objekt med stor brandbelastning, verkstad eller annan lokal

där gnistbildande verksamhet eller öppen eld förekommer. Av situationsplan som tagits fram av

Preem i samband med tillståndsansökan 2018, framgår att centralpåfyllning med avluftning

ligger i nordvästra delen av bensinstationens fastighet. Minst 28 meter kommer kunna

upprätthållas mellan påfyllningsanslutning och byggnader och parkeringsplatser inom
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Tomteboda 10, se Figur 3. Placeringen av påfyllningsanslutningen föranleder därmed inte några

krav på skyddsavstånd för bebyggelsen inom Tomteboda 10.

Mätarskåpen (drivmedelspump med utrustning för fyllning av drivmedel i form av vätska) ligger

under tak relativt nära Tomteboda 10. Till mätarskåp ska ett avstånd på 18 meter upprätthållas

till platser där människor vanligen vistas (t.ex. bostad, kontor, gatukök, butik, servering,

busshållplats), verksamheter och objekt med stor brandbelastning, verkstad eller annan lokal

där gnistbildande verksamhet eller öppen eld förekommer. Inom transformatorbyggnaderna

kommer människor inte vanligen att vistas, personal kommer bara vara på plats vid

servicearbeten och kontroller. Brandskyddet som projekteras inom transformatorbyggnaden är

tillräckligt omfattande så att de båda transformatorerna inte ska kunna påverka varandra vid en

brand, för att förhindra att båda transformatorerna slås ut och därmed orsaka mycket

omfattande elavbrott. Dessa två faktorer leder till bedömningen att transformatorbyggnaden

snarare utgör vad som kallas ”andra byggnader” och det bedöms inte vara nödvändigt att

upprätthålla 18 meter till mätarskåp. För andra byggnader och parkeringsplatser anges ett

skyddsavstånd på 3 meter. Det motsvarar ungefär avståndet från taket över spillzonen där

mätarskåpen står och tomtgräns. Det går alltså att upprätthålla de generella rekommenderade

skyddsavstånden från bensinstationens olika anläggningsdelarna och den planerade

markanvändningen inom Tomteboda 10, utan att behöva reglera detta i detaljplanen.

Enligt nuvarande förslag på utformning avskiljs fastigheterna med en 40 cm hög mur. En sådan

mur kan hindra brandfarlig vara från att rinna från bensinstationen mot tomten där

transformatorstationen planeras. Detta är gynnsamt ur ett riskperspektiv, men bedöms inte vara

nödvändigt för att uppnå en acceptabel risknivå och behöver därför inte regleras i detaljplanen i

detta avseende.

Närheten till bensinstationen (Preem) bedöms baserat på ovanstående inte utgöra något hinder

för detaljplanen ur ett riskperspektiv. Omvänt så bedöms inte heller den föreslagna detaljplanen

för transformatorstation inom Tomteboda 10 utgöra något hinder för bensinstationens

verksamhet. De olika skyddsavstånd som rekommenderas kan upprätthållas.
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Figur 3. Utdrag från plankarta, antagandehandling april 2022 framtagen av Solna stad. Avstånd inritade
med röda pilar, dels från bensinstationens påfyllningsanslutning med avluftning till fastgihetsgräns och det
område som är markerat som bebyggelsefritt inom Tomteboda 10, dels avståndet mellan taket över
mätarskåpen (pumpar) och tomtgräns.

Parkeringsplatser inom fastigheten

Inom detaljplanen för transformatorstationen planeras även för parkeringsytor (markerat som

gräsarmering i Figur 2. Eftersom parkeringsplatser är ytor där människor normalt inte uppehåller

sig brukar det i risksammanhang vara acceptabelt relativt nära olika riskkällor. Själva

transformatorstationen bedöms inte utgöra någon betydande risk avseende parkering inom

fastigheten. Vid en eventuell brand i transformatorstationen kan personer på parkeringsytor

snabbt flytta sig bort från området.

De rekommenderade skyddsavstånden mellan parkeringsplatser och bensinstationens olika

anläggningsdelar kan upprätthållas utan särskilda planbestämmelser.
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Utsläpp av olja

Transformatorbyggnaden kommer att utformas så att olja från transformatorerna inte kan rinna

ut på ett okontrollerat sätt, både ur ett brand- och miljöriskperspektiv. Det finns olika sätt att lösa

detta på rent tekniskt och vissa av dessa lösningar kan också minska brandrisken (CIGRE

2012). Det bedöms inte vara nödvändigt att fastställa val av metod i detaljplaneskedet, detta

kommer kunna lösas vid detaljprojektering av anläggningen.

Slutsats

Vad gäller olycksrisk (brand, explosion och utsläpp av olja till miljön) bedöms risknivån för

omgivande bebyggelse vara acceptabel med de riskreducerande åtgärder som Vattenfall angett

avseende byggnadens tålighet mot tryckuppbyggnad, tryckavlastningssystem och brandteknisk

klass på byggnaden.

Utvändigt placerad ljud- och ljussignal som är kopplad till branddetektor i

transformatorbyggnaden bör installeras så att omgivningen kan bli varse en eventuell brand i

byggnaden.

Kommunen rekommenderas att tillse att personalen på förskolan informeras om hur de ska

agera när ett larm går vid transformatorstationen, exempelvis att barn flyttas inomhus. Detta är

dock inte något som hanteras inom planbestämmelser, och det är inte heller något krav för att

kunna genomföra den aktuella detaljplanen.

För att undvika miljöskada behöver transformatorbyggnaden konstrueras så att oljan och

eventuellt släckvatten inte kan spridas på ett okontrollerat sätt. Detta finns flera olika tekniska

möjligheter för detta som kan detaljprojekteras i senare skede.
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Sammanfattning 

Sweco har på uppdrag av Vattenfall Eldistribution genomfört en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning på fastigheten Tomteboda 10, Solna kommun. Det har tidigare funnits 

en biltvätt på området och inför en nyetablering på området har därför en undersökning 

utförts för att bedöma om tidigare verksamhet har förorenat området. 

I undersökningen har åtta provgropar grävts med hjälp av grävmaskin och två stycken 

grundvattenrör har installerats med hjälp av borrbandvagn. 

Totalt valdes 11 jordprover ut och skickads på analys på Eurofins laboratorium. 

Jordproverna analyserades med avseende på 11 olika metaller, BTEX, alifater, aromater 

och PAH. 

Det gick endast att provta vatten från ett grundvattenrör, vilket analyserades med 

avseende på oljeindex, BOD, COD och metaller för vatten från biltvättar. En 

screeninganalys gjordes även för att upptäcka andra eventuella föroreningar kopplade till 

den tidigare verksamheten. 

Generellt påträffades låga halter av metaller, alifater, aromater samt BTEX i de 

analyserade jordproverna från området och inga halter överstiger de tillämpade 

riktvärdena för MKM, mindre känslig markanvändning. Något förhöjda halter av PAH 

påträffades i de analyserade jordproverna. Det är dock endast i en punkt där det 

analyserade värdet översteg riktvärdet för MKM, dock endast marginellt. I det 

analyserade grundvattenprovet påträffades inga halter över tillämpade riktvärden.  

I och med att både halter mellan KM, känslig markanvändning och MKM, mindre känslig 

markanvändning och halter över MKM har påträffats i jordproverna från området kan det 

vara lämpligt att göra ytterligare analyser i samband med schaktarbetet för att säkerställa 

föroreningshalterna i massorna som ska omhändertagas. Detta för att minska 

omhändertagandekostnaderna för massorna. Om avvikande jordmassor observeras bör 

miljökonsult kontaktas för en utvärdering. Vid återanvändning av massor från området bör 

en diskussions föras med kommunen då halterna överstiger riktvärdet för KM. 
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1 Inledning 

Sweco har på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB genomfört en översiktlig 

miljöteknisk markundersökning på fastigheten Tomteboda 10, Solna kommun. Det har 

tidigare funnits en biltvätt på området och inför en nyetablering på området har därför en 

undersökning utförts för att bedöma om tidigare verksamhet har förorenat området. 

2 Uppdrag och syfte 

Provtagningens syfte är att undersöka om det finns kvar föroreningar från tidigare 

verksamhet. Undersökningen omfattar provtagning av jord och grundvatten. 

3 Objektbeskrivning 

3.1 Allmänt 

Fastigheten Tomteboda 10 ligger i Solna kommun, se Figur 1 och Figur 2. På fastigheten 

finns det idag inga byggnader, utan större delen av området består av en grusad yta. 

Tidigare har det funnit två byggnader på området där det har förekommit 

biltvättsverksamhet. Byggnaderna är idag rivna, men det förekommer fortfarande 

underjordskonstruktioner. Undersökningen har fokuserats kring den tidigare biltvätten 

(lilla byggnaden). Detta berodde dels på den tidigare verksamheten på platsen, men 

också på svårigheter att provta stora delar av fastigheten då det förekommer 

underjordskonstruktioner samt ledningar över området. 

Fastigheten kommer att fortsätta vara en industrifastighet, vilket innebär att 

markanvändningen ej kommer att ändras. 
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Figur 1. Den röda cirkeln markerar undersökningsområdets ungefärliga plats. 

(openstreetmap.org) 
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Figur 2. Undersökningsområdet i närbild. Undersökningen har fokuserats kring den 

tidigare biltvätten (den lilla byggnaden). (bing.se) 

4 Utförd undersökning 

4.1 Allmänt  

Den översiktliga miljötekniska markundersökningen utfördes med hjälp av grävmaskin i 8 

provtagningspunkter, se bilaga 1 för provtagningskarta. På området installerades två 

grundvattenrör med hjälp av borrbandvagn.  

Provtagningen utfördes den 21 december 2016. Vid provtagningstillfället var vädret klart 

med -4 grader Celsius.  

Samtliga jordprover uttogs med hjälp av r spade och förvarades i diffusionstäta påsar. 

Proverna förvarades mörkt och svalt innan och under transport till ackrediterat 

laboratorium. 

4.2 Jord 

Jordprover uttogs som samlingsprover i skikt om ca en meter alternativt i skikt med 

tydliga variationer i jordartskaraktär ner till naturliga jordarter eller ned till stopp av 
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berg/block. Totalt uttogs 19 jordprover från de 8 provtagningspunkterna. Fältanteckningar 

fördes där jordlagerföljd, lukt, färg, mm dokumenterades, se bilaga 2.  

Totalt valdes 11 jordprover ut och skickads på analys på Eurofins laboratorium. 

Jordproverna analyserades med avseende på 11 olika metaller, BTEX, alifater, aromater 

och PAH. 

4.3 Grundvatten 

Två grundvattenrör installerades med hjälp av borrbandvagn. Grundvattenrörens 

placering redovisas i bilaga 1. Rör 8 var torrt och gick således inte att provta. 

Omsättningen i rör 9 var begränsad på grund av dålig tillrinning. Under provtagningen 

torrlades röret tre gånger och provtagningen fick delas in i tre delar för att erhålla 

tillräckligt med provmängd.Vattenproverna uttogs i provkärl avsedda för respektive 

analysparameter, som tillhandahållits av Eurofins.  

Vattenproverna analyserades med avseende på oljeindex, BOD, COD och metaller för 

vatten från biltvättar. En screeninganalys gjordes även för att upptäcka andra eventuella 

föroreningar kopplade till den tidigare verksamheten. 

5 Bedömningsgrunder 

5.1 Jord 

Vid bedömning av analysresultaten för jord har Naturvårdsverket generella riktvärden för 

förorenad mark använts. Värdena anger en nivå där risker för negativ påverkan på 

människor eller miljö inte bedöms föreligga vid angiven markanvändning.  

Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark är utarbetade för två typer av 

markanvändning: 

 KM, Känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av 

markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas 

permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt 

grundvatten och ytvatten skyddas. 

 MKM, Mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade 

grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma 

tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger 

förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig 

markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i 

området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och 

ytvatten skyddas. 

För området kommer bedömningsgrunden Mindre känslig markanvändning att följas då 

det ej finns några planer för att ändra den nuvarande markanvändningen. 
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5.2 Grundvatten 

Analysresultaten för vattenprovet har jämförts mot SGU-rapport 2013:01 

Bedömningsgrunder för grundvatten. Utgångspunkten för rapporten har varit 

Livsmedelsverket gränsvärden respektive Socialstyrelsens riktvärden för dricksvatten, 

vilket motsvarar klass 5 i SGUS bedömningsgrunder. I det fall det har saknats svenska 

riktvärden har riktvärden från Holland1 använts som jämförvärden.  

6 Resultat 

6.1 Fältobservationer  

I samtliga provtagningspunkter återfanns fyllnadsmassor. Fyllnadsmassornas mäktighet 

varierade mellan 0,3-1,6 meter. Fyllningen bestod till största delen av grus, sand och 

sten. I massorna förekom det inslag av betong, tegel, plast och järnskrot. I de flesta 

provpunkterna kunde inga naturliga jordarter provtas på grund av stopp vid grävningen av 

berg/block. I provpunkterna 16S007 underlagrades dock fyllningen av sandig lera. 

Möjligheten att placera ut provtagningspunkter över området försvårades av att det går 

ledningar igenom det, vilket innebar att provtagningspunkterna fick anpassas efter 

ledningarna. 

6.2 Analyserade jordprover 

6.2.1 Metaller 

De analyserade proverna uppvisade generellt låga metallhalter under Naturvårdsverkets 

generella riktvärde för KM, känslig markanvändning. I provet från punkt 16S007, 0,7-1,4 

meter, uppmättes kopparhalter som överskrider riktvärdet för KM, men understiger det 

tillämpade riktvärdet för MKM. En sammanställning av resultaten återfinns i bilaga 3. 

Fullständiga analysprotokoll återfinns i bilaga 4. 

6.2.2 Organiska föreningar 

De analyserade proverna uppvisade halter av alifater, aromater samt BTEX under 

tillämpat riktvärde för MKM. I de analyserade proverna förekom PAH i halter över 

riktvärdena för KM men under riktvärdena för MKM i 6 av de 11 analyserade 

jordproverna, se tabell 1 och tabell 2. Endast i prov 16S007.2 översteg PAH H riktvärdet 

för MKM, dock endast marginellt. En sammanställning av resultaten återfinns i bilaga 3. 

Fullständiga analysprotokoll återfinns i bilaga 4. 

 

 

                                                      
1 VROM (2000) Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering. Staatscourant 24 februari 

2000, nr 39. 
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Tabell 1. Analysresultat med avseende på PAHer från det översta markskiktet vid 
jordprovtagningen. Resultaten anges i mg/kg TS. 

ProvID KM MKM >MKM 16S001.1 16S002.1 16S003.1 16S004.1 16S005.1 16S006.1 16S007.1 16S008.1 

PAH L 3 15 >15 0,078 < 0,045 < 0,045 0,061 < 0,045 < 0,045 0,082 < 0,045 

PAH M 3 20 >20 2,3 0,2 0,88 1,4 0,39 0,25 4,2 0,18 

PAH H 1 10 >10 4,3 0,4 1,7 3 0,81 0,53 5,9 0,43 

 

Tabell 2. Analysresultat med avseende på PAHer från de undre markskikten vid jordprovtagningen. 
Resultaten anges i mg/kg TS. 

ProvID KM MKM >MKM 16S001.2 16S007.2 16S007.3 

PAH L 3 15 >15 0,065 0,15 < 0,045 

PAH M 3 20 >20 1,4 6,7 < 0,075 

PAH H 1 10 >10 2,6 11 < 0,11 

 

6.3 Analyserade grundvattenprover 

De analyserade grundvattenproverna visar på låga metallhalter, se tabell 3. Om halterna 

överstiger klass 5 innebär det att de överstiger gräns- och riktvärden för dricksvatten, 

vilket inga av metallerna i detta fall gör. 

Tabell 3. Analysresultat från grundvattenprovtagningen med avseende på metaller, COD och BOD. 

Resultaten anges i mg/l. 

ProvID Enhet Klass 51) gv16S009 

Kemisk syreförbrukning, 
COD-Cr (448 nm) 

mg/l  71 

Biokemisk 
syreförbrukning BOD7 

mg/l  6 

Metaller    

Aluminium Al (filtrerat) mg/l ≥0,5 0,006 

Arsenik As (filtrerat) mg/l ≥ 0,01 0,0012 

Bly Pb (filtrerat) mg/l ≥ 0,01 < 0,00010 

Kadmium Cd (filtrerat) mg/l ≥0,005 0,00015 

Koppar Cu (filtrerat) mg/l ≥2 0,016 

Krom Cr (filtrerat) mg/l ≥0,05 < 0,00040 

Kvicksilver Hg (filtrerat) mg/l ≥0,001 < 0,00010 

Nickel Ni (filtrerat) mg/l ≥0,02 0,012 

Zink Zn (filtrerat) mg/l ≥1 0,026 

1) SGU-rapport 2013:01 Bedömningsgrunder för grundvatten 
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I de analyserade proverna påträffas en hög COD halt, se tabell 3, halten går dock inte att 

jämföra med aktuella bedömningsgrunder då analysen för COD är utförd på olika sätt i de 

analyserade proverna och i bedömningsgrunderna. 

I de analyserade grundvattenproverna påträffas även halter av ftalaterna, di-(2-

etylhexyl)ftalat (DEHP) och dietylftalat över laboratoriets rapporteringsgräns, se tabell 4. 

Halterna ftalater i grundvattnet understiger det holländska ”intervention values” som 

anger gränsvärdet för allvarliga föroreningar som kräver åtgärder.  

Tabell 4. Analysresultat från grundvattenprovtagningen med avseende på ftalater. Resultaten 

anges i ug/l. 

ProvID Enhet Holländskt riktvärde   gv16S009 

  Ingen 
påverkan1) 

Kraftig 
påverkan2) 

 

Ftalater     

Dimetylftalat (DMP) µg/l   < 0,10 

Dietylftalat µg/l   0,21 

Di-n-butylftalat µg/l   < 0,10 

Bensylbutylftalat µg/l   < 0,10 

Di-(2-etylhexyl)ftalat µg/l   1,3 

Di-n-oktylftalat µg/l   < 0,10 

Ftalater (summa) µg/l 0,5 5 1,51 

1) ”streef warde” 

2) ”interventiewaarde” 

 

Det påträffas inga halter över detektionsgränsen av övriga analyserade ämnen vilket 

bland annat innefattar klorerade lösningsmedel, PCB, bekämpningsmedel, 

petroleumprodukter samt PAH. Fullständiga analysprotokoll återfinns i bilaga 4. 

7 Slutsats och rekommendationer 

Generellt påträffades låga halter av metaller, alifater, aromater samt BTEX i de 

analyserade jordproverna från området och inga halter överstiger de tillämpade riktvärdet 

för MKM. Något förhöjda halter av PAH påträffades i de analyserade jordproverna. Det är 

dock endast i en punkt där det analyserade värdet marginellt överstiger riktvärdet för 

MKM.  

I det analyserade grundvattenprovet påträffades inga halter över tillämpade riktvärden. I 

grundvattenprovet påträffades låga halter från ftalater, vilket troligen härrör från den 

tidigare biltvätten. Ftalater vid biltvättar tros härstamma från bilkomponenter, 

bilvårdsprodukter, tvättmedel, atmosfäriskt nedfall samt smuts från vägar2. Halterna av 

ftalter som har analyserats i grundvattnet är dock betydligt lägre än vad man har påträffat 

                                                      
2 Källor till och flöden av ftalater och nonylfenoler i Stockholms dagvatten, Stockholm Stad 
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i spillvattnen från biltvättar. Man har bland annat uppmätt en halt av 16 mg/biltvätt av 

ftalaten DEHP3. 

I och med att både halter mellan KM och MKM och halter över MKM har påträffats i 

jordproverna från området kan det vara lämpligt att utföra ytterligare analyser i samband 

med schaktarbetet för att säkerställa föroreningshalterna i massorna som ska 

omhändertagas. Detta för att minska omhändertagandekostnaderna för massorna. Om 

avvikande jordmassor observeras bör miljökonsult kontaktas för en utvärdering. Vid 

återanvändning av massor från platsen bör en diskussions föras med kommunen då 

halterna överstiger riktvärdet för KM. 

Påträffandet av markföroreningar medför upplysningsplikt för fastighetsägaren till 

tillsynsmyndigheten enligt Miljöbalken 10 kap 11 §. Schaktning i förorenade massor kan 

tolkas som en efterbehandlingsåtgärd av tillsynsmyndigheten. Innan efterbehandling, 

eller schaktning, av förorenade massor påbörjas skall fastighetsägaren i god tid (generellt 

minst 6 veckor innan) anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28§.

                                                      
3 Källor till och flöden av ftalater och nonylfenoler i Stockholms dagvatten, Stockholm Stad 
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Bilaga 1. Provtagningskarta 
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TOMTEBODA 10
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") Provpunkt
: Grundvattenrör

Rivna byggnader
Fastighet
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Provtagningskarta

ORT DATUM
Stockholm 2017-02-06
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Anna Norder

KONSTR
Anna Norder

Gjörwellsgatan 22
Växel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10

SKALA
1:350

FORMAT
A3
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Bilaga 2. Fältanteckningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2

Fältanteckningar, Jordprovtagning                                          
Uppdrag

Provpunkt Jordart Provuttag* Prov nr Jordart Labanalys Anmärkning

16S001 0 - 0,6 F/SaGrSt 0-0,6 16S001.1 F/SaGrSt Ja Gråbrun, nyare, insl asfaltarbetare, plast

0,07 - 1,6 F/LetSaGr 0,07-1,6 16S001.2 F/LetSaGr Ja Insl plast, järn, tegel, bl, asf

1,6 - 1,6 Stopp ledning, plastledning (tom) avgrävd vid 1,5 m

16S002 0 - 0,07 Asfalt Ny asfalt, ingen anmärkning.

0,07 - 0,8 F/SaGrSt 0,07-0,8 16S002.1 F/SaGrSt Ja Gråbrun övergående i brun vid 0,3. Ny fyll insl bl från 0,3

0,07-0,3 16S002.1.1 F/SaGrSt Nej Delprov. Gråbrun.

0,3-0,8 16S002.1.2 F/SaGrSt Nej Delprov. Brun, mer sand än ovan.

0,8 - 0,8 Stopp berg

16S003 0 - 1 F/GrSaSt 0-1 16S003.1 F/GrSaSt Ja Gråbrun ny, asf rester, enst betong, st lager vid 0,3-0,5.

1 - 1 Stopp berg.

16S004 0 - 0,07 Asfalt Ny asfalt, ingen anmärkning.

0,07 - 1 F/SaGrSt 0,07-1 16S004.1 F/SaGrSt Ja

Ny fyll gråbrun. Mycket sten, övergående i brun mer sand vid 

0,3, avgrävt plaströr från riven byggnad, innehåller svart 

oljeslam, prov

0,07-0,3 16S004.1.1 F/GrSaSt Nej Gråbrun.

0,3-1 16S004.1.2 F/SaGrSt Nej Brun.

- 16S004.rör Slam Nej Slam från rör, svart, oljelukt.

1 - 1 Stopp berg.

16S005 0 - 0,9 F/SaGrSt 0-0,9 F/SaGrSt 16S005.1 Ja

Gråbrun/ brun, nyare fyll, duk vid 0,1. Inslag frigolit, asfaltsrester. 

Mull översta 0,2 m i gropens östra del.

0-0,2 F/GrSaSt 16S005.1.1 Nej Delprov. Brun

0,2-0,9 F/SaGrSt 16S005.1.2 Nej Delprov. Gråbrun/ brun. Inslag frigolit, enstaka tegel.

0,9 - 0,9 Stopp berg.

16S006 0 - 0,3 F/SaGrSt 0-0,3 16S006.1 F/SaGrSt Ja

Gråbrun/ brun, nyare fyll, duk vid 0,1. Inslag frigolit, block, 

enstaka tegel. Mull översta 0,2 m i gropens stra del.

0-0,1 16S006.1.1 muSa Nej Delprov. Brun

0,1-0,3 16S006.1.2 F/SaGrSt Nej Delprov. Gråbrun/ brun. Inslag frigolit, enstaka tegel.

0,3 - 0,3 Stopp berg.

16S007 0 - 0,7 F/SaGrSt 0-0,7 16S007.1 F/SaGrSt Ja Gråbrun, nyare

7 m n om 

gv009 0,7 - 1,4 F/LetSaGr 0,7-1,4 16S007.2 F/LetSaGr Ja Brun, insl tegel, frigolit, betong, bl

1,4 - 2 saLe 1,4-2 16S007.3 saLe Ja Grå

2 2 Stopp berg

16S008 0 - 1 F/LetSaGr 0-1 16S008.1 Ja I husgrund, mycket betong, järn, inslag frigolit, block. Brun.

1 1 Stopp betong.

Uppdragsnummer

Uppdragsledare

Djup, m.u.my

Datum

2016-12-22

Kommentar

Anna Norder

Upprättad av

Erika Schedin 2016-12-21

Provtagningsdatum

16S001: 12 m v, 8 m n om gv008; 5 m s, 7 m v om transformatorsation. 

16S002: 8 m n, 1 m o om gv008  16S003: 5 m S, 2 m väst om gv 008.  

16S004: 16 m n 3 m v om gv009. 16S006: 6 m n, 7 m ost om gv009. 

16S007; 7 m n om gv009. 16S008: 18 m v 4 m n om gbv009
Provtagningsmetod

Provgropar med traktorgrävare.

Provtagare

Erika Schedin
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Bilaga 3. Sammanställning av analysresultaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indelning i efterbehandlingsklasser

KM MKM MKM-<5MKM 5MKM - <FA*

Metaller

Arsenik 10 25 125 1000

Barium 200 300 1500 10000

Bly 50 400 2000 2500

Kadmium 0,5 15 75 10000

Kobolt 15 35 175 2500

Koppar 80 200 1000 2500

Krom total 80 150 750 10000

Kvicksilver 0,25 2,5 13 1000

Nickel 40 120 600 1000

Vanadin 100 200 1000 10000

Zink 250 500 2500 2500

PAH

PAH L 3 15 75 1000

PAH M 3 20 100 1000

PAH H 1 10 50 100

Petroleumkolväten

Bensen 0,012 0,04 0 1000

Toluen 10 40 200 1000

Etylbensen 10 50 250 1000

Xylen 10 50 250 1000

Alifater >C5-C6 12 80 400 1000

Alifater >C6-C8 12 80 400 1000

Alifater >C8-C10 20 120 600 1000

Alifater >C10-C12 100 500 2500 10000

Alifater >C12-C16 100 500 2500 10000

Alifater >C16-C35 100 1000 5000 10000

Aromater >C8-C10 10 50 250 1000

Aromater >C10-C16 3 15 75 1000

Aromater >C16-C35 10 30 150 1000

Cyanider

Cyanid fri 0,4 1,5 8 1000

Cyanid total 30 120 600 1000

TOC

*tidigare gräns för FA, farligt avfall



Bilaga 3

ProvID 16S001.1 16S001.2 16S002.1 16S003.1 16S004.1 16S005.1 16S006.1 16S007.1 16S007.2 16S007.3 16S008.1

Metaller

Arsenik 2,3 3,3 < 2,0 < 2,1 < 2,0 < 2,2 < 2,1 < 2,0 2,6 4,3 5

Barium 53 58 37 43 31 36 55 51 57 42 74

Bly 16 47 10 13 9,3 10 8,2 12 32 13 21

Kadmium < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt 5 5,5 4 3,8 3,7 3,8 5,4 5 5 8,1 7,7

Koppar 16 42 8,9 10 8,2 14 19 13 130 20 25

Krom total 20 22 21 16 15 14 18 18 21 25 31

Kvicksilver 0,061 0,2 < 0,010 0,014 < 0,010 < 0,011 < 0,011 0,015 0,068 < 0,012 0,018

Nickel 8,1 14 8 7 7,1 6,9 7,8 8,2 11 16 15

Vanadin 32 32 23 22 22 21 28 26 36 34 41

Zink 58 140 38 43 33 42 53 47 110 59 79

PAH

PAH L 0,078 0,065 < 0,045 < 0,045 0,061 < 0,045 < 0,045 0,082 0,15 < 0,045 < 0,045

PAH M 2,3 1,4 0,2 0,88 1,4 0,39 0,25 4,2 6,7 < 0,075 0,18

PAH H 4,3 2,6 0,4 1,7 3 0,81 0,53 5,9 11 < 0,11 0,43

Petroleumkolväten

Bensen < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Alifater >C5-C8 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C8-C10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C16-C35 29 < 10 < 10 16 18 27 12 18 23 < 10 < 10

Aromater >C8-C10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1 < 0,90 < 0,90

Aromater >C16-C35 1,6 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,97 < 0,50 < 0,50 2 4,3 < 0,50 < 0,50
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Bilaga 4. Fullständiga analysprotokoll 
 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-008283-01

EUSELI2-00395274
Í%R%^Â!18#ÄÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEHXHH. 5469156300

Sweco Energuide AB 

Anna Norder

Gjörwellsgatan 22

112 60 Stockholm

Kundnummer: SL7627443

Provbeskrivning:

177-2016-12230391Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

11,0

Erika Schedin

 00:00:00

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2016-12-23

Utskriftsdatum: 2017-01-19

Provmärkning: 165009

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-17-SL-008283-01

Í%R%^Â!18#ÄÎ

EUSELI2-00395274

µg/l< 1.0Bromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Fluorotriklormetan (CFC-11) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexachlorobutadiene (HCBD) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l71Kemisk syreförbrukning, COD-Cr (448 nm) b)ISO 15705:2002(E)10%

mg/l6Biokemisk syreförbrukning BOD7 b)SS EN 1899 1-2:199830%

mg/l0.0060Aluminium Al (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0012Arsenik As (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.055Barium Ba (filtrerat) b)*SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l0.085Barium Ba (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.00010Bly Pb (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.00050Bly Pb (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587-2: utg 

1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mo

35%

mg/l0.00015Kadmium Cd (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00011Kadmium Cd (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587-2: utg 

1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mo

35%

mg/l0.0012Kobolt Co (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.016Koppar Cu (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.066Koppar Cu (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587-2: utg 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mo

mg/l< 0.00040Krom Cr (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.0010Krom Cr (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587-2: utg 

1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mo

25%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.012Nickel Ni (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.056Nickel Ni (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587-2: utg 

1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mo

15%

mg/l< 0.00020Silver Ag (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.00020Tenn Sn (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0019Vanadin V (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.026Zink Zn (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.0083Zink Zn (uppslutet) b)SS-EN ISO 15587-2: utg 

1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 

mo

20%

µg/l<0.10Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.102,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.102,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l<0.10D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0S:a Diklorfenoler b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endrin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l< 0.10PCB 153 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.21Dietylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l1.3Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Krysen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Naftalen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaften b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fenantren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoranten b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

mg/l< 0.10Oljeindex b)ISO 9377-225%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-225970-01

EUSELI2-00395246
Í%R%^Â!0!fÄÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEXHH 5469156300

Sweco Environment AB 

Siri Axelson

Hospitalsgatan 22

611 32 NYKÖPING

Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-12230289Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erika Schedin

2016-12-21

Provet ankom:

JordMatris:

2016-12-23

Utskriftsdatum: 2016-12-28

Provmärkning: 16S001.1

Provtagningsplats: 5469156300

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts29Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts0.65Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.95Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.6Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.75Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.53Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.75Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.48Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-225970-01

Í%R%^Â!0!fÄÎ

EUSELI2-00395246

mg/kg Ts0.048Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.28Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.0Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.83Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.078Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts4.3Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.8Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.8Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts6.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts53Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts16Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.061Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.1Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts58Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-225971-01

EUSELI2-00395246
Í%R%^Â!0!g"Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEXHH 5469156300

Sweco Environment AB 

Siri Axelson

Hospitalsgatan 22

611 32 NYKÖPING

Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-12230290Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erika Schedin

2016-12-21

Provet ankom:

JordMatris:

2016-12-23

Utskriftsdatum: 2016-12-28

Provmärkning: 16S001.2

Provtagningsplats: 5469156300

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.38Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.78Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.33Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.077Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-225971-01

Í%R%^Â!0!g"Î

EUSELI2-00395246

mg/kg Ts0.035Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.16Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.055Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.64Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.54Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.065Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.6Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.3Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.8Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts58Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts47Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts42Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.20Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts140Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-225972-01

EUSELI2-00395246
Í%R%^Â!0!h+Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEXHH 5469156300

Sweco Environment AB 

Siri Axelson

Hospitalsgatan 22

611 32 NYKÖPING

Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-12230291Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erika Schedin

2016-12-21

Provet ankom:

JordMatris:

2016-12-23

Utskriftsdatum: 2016-12-28

Provmärkning: 16S002.1

Provtagningsplats: 5469156300

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.058Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.067Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-225972-01

Í%R%^Â!0!h+Î

EUSELI2-00395246

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.068Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.20Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.40Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.35Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.29Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.64Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts37Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.9Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts38Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-225973-01

EUSELI2-00395246
Í%R%^Â!0!i4Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEXHH 5469156300

Sweco Environment AB 

Siri Axelson

Hospitalsgatan 22

611 32 NYKÖPING

Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-12230292Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erika Schedin

2016-12-21

Provet ankom:

JordMatris:

2016-12-23

Utskriftsdatum: 2016-12-28

Provmärkning: 16S003.1

Provtagningsplats: 5469156300

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts16Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.28Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.49Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.058Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-225973-01

Í%R%^Â!0!i4Î

EUSELI2-00395246

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.11Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.88Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.7Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.5Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts43Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts43Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-225974-01

EUSELI2-00395246
Í%R%^Â!0!j=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEXHH 5469156300

Sweco Environment AB 

Siri Axelson

Hospitalsgatan 22

611 32 NYKÖPING

Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-12230293Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erika Schedin

2016-12-21

Provet ankom:

JordMatris:

2016-12-23

Utskriftsdatum: 2016-12-28

Provmärkning: 16S004.1

Provtagningsplats: 5469156300

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts18Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.72Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.97Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.50Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.42Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.84Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.52Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.33Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.096Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-225974-01

Í%R%^Â!0!j=Î

EUSELI2-00395246

mg/kg Ts0.031Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.11Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.082Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.64Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts3.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.7Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.4Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts31Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.3Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.2Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.1Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts33Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-225975-01

EUSELI2-00395246
Í%R%^Â!0!kFÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEXHH 5469156300

Sweco Environment AB 

Siri Axelson

Hospitalsgatan 22

611 32 NYKÖPING

Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-12230294Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erika Schedin

2016-12-21

Provet ankom:

JordMatris:

2016-12-23

Utskriftsdatum: 2016-12-28

Provmärkning: 16S005.1

Provtagningsplats: 5469156300

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts27Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.13Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.095Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.093Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-225975-01

Í%R%^Â!0!kFÎ

EUSELI2-00395246

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.046Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.099Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.39Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.81Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.71Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.53Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.9Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts42Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-225976-01

EUSELI2-00395246
Í%R%^Â!0!lOÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEXHH 5469156300

Sweco Environment AB 

Siri Axelson

Hospitalsgatan 22

611 32 NYKÖPING

Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-12230295Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erika Schedin

2016-12-21

Provet ankom:

JordMatris:

2016-12-23

Utskriftsdatum: 2016-12-28

Provmärkning: 16S006.1

Provtagningsplats: 5469156300

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.085Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.060Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.092Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-225976-01

Í%R%^Â!0!lOÎ

EUSELI2-00395246

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.091Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.25Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.53Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.47Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.35Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.82Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts55Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.2Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts53Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-225977-01

EUSELI2-00395246
Í%R%^Â!0!mXÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEXHH 5469156300

Sweco Environment AB 

Siri Axelson

Hospitalsgatan 22

611 32 NYKÖPING

Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-12230296Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erika Schedin

2016-12-21

Provet ankom:

JordMatris:

2016-12-23

Utskriftsdatum: 2016-12-28

Provmärkning: 16S007.1

Provtagningsplats: 5469156300

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts18Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts0.74Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.3Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.0Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts1.1Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.96Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.0Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.59Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-225977-01

Í%R%^Â!0!mXÎ

EUSELI2-00395246

mg/kg Ts0.052Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.49Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.56Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.7Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.082Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts4.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts5.9Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts5.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts4.8Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts10Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts51Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.2Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts47Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-225978-01

EUSELI2-00395246
Í%R%^Â!0!naÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEXHH 5469156300

Sweco Environment AB 

Siri Axelson

Hospitalsgatan 22

611 32 NYKÖPING

Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-12230297Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erika Schedin

2016-12-21

Provet ankom:

JordMatris:

2016-12-23

Utskriftsdatum: 2016-12-28

Provmärkning: 16S007.2

Provtagningsplats: 5469156300

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts23Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts1.0Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts1.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.8Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts4.3Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts2.1Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.0Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.8Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.98Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-225978-01

Í%R%^Â!0!naÎ

EUSELI2-00395246

mg/kg Ts0.057Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.76Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.4Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.79Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts6.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts9.8Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts7.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts17Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts57Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts32Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts130Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.068Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-225978-01

EUSELI2-00395246
Í%R%^Â!0!naÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEXHH 5469156300

Sweco Environment AB 

Siri Axelson

Hospitalsgatan 22

611 32 NYKÖPING

Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-12230297Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erika Schedin

2016-12-21

Provet ankom:

JordMatris:

2016-12-23

Utskriftsdatum: 2016-12-28

Provmärkning: 16S007.2

Provtagningsplats: 5469156300

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts23Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts1.0Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts1.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.8Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts4.3Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts2.1Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.0Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.8Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.98Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-225978-01

Í%R%^Â!0!naÎ

EUSELI2-00395246

mg/kg Ts0.057Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.079Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.76Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.4Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.79Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts6.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts9.8Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts7.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts17Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts57Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts32Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts130Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.068Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-225979-01

EUSELI2-00395246
Í%R%^Â!0!ojÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEXHH 5469156300

Sweco Environment AB 

Siri Axelson

Hospitalsgatan 22

611 32 NYKÖPING

Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-12230298Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erika Schedin

2016-12-21

Provet ankom:

JordMatris:

2016-12-23

Utskriftsdatum: 2016-12-28

Provmärkning: 16S007.3

Provtagningsplats: 5469156300

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-225979-01

Í%R%^Â!0!ojÎ

EUSELI2-00395246

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts42Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts59Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-225980-01

EUSELI2-00395246
Í%R%^Â!0!psÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEXHH 5469156300

Sweco Environment AB 

Siri Axelson

Hospitalsgatan 22

611 32 NYKÖPING

Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-12230299Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Erika Schedin

2016-12-21

Provet ankom:

JordMatris:

2016-12-23

Utskriftsdatum: 2016-12-28

Provmärkning: 16S008.1

Provtagningsplats: 5469156300

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.053Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.047Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.054Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.070Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.067Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.060Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.43Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.37Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.29Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.66Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts74Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts21Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts31Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts41Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts79Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-05-04 

 KS/2022:27 
 

Yttrande över remiss - Trafikförvaltningens ”Remiss inför 
trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)” 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända stadsledningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse. 
 
Sammanfattning 
Trafikförvaltningen vid Region Stockholm utarbetar årligen förslag till trafikförändringar i 
kollektivtrafikutbudet avseende nya linjer, linjesträckningar, turtätheten och trafikeringstider. 
Remissen avser trafikeringsåret 2023 med trafikstart i december 2022. Trafikförändringsremissen 
innehåller främst omfördelningar och justeringar i trafiken baserat på normala förutsättningar då 
SL har kört med full trafik under pandemin. 
 
Remissen föreslår inga förändringar gällande turutbudet på tvärbanan. För tunnelbana kan det 
förekomma mindre omfördelningar i nuvarande utbud med utgångspunkt i resandeunderlaget till 
följd av den årliga genomgången av tunnelbanetrafiken. Inför 2023, arbetar också 
Trafikförvaltningen med objekt som syftar till att trimma utbudet för att skapa mest nytta med den 
volymen trafik som tillhandahålls idag samt med de vagnresurser som finns tillgängliga.  
 
Tågplan T23 kommer att medföra enbart smärre ändringar jämfört med gällande tågplan (T22). 
Dock har ingen ansökan för T23 skickats till Trafikverket i dagsläget så vissa förändringar kan 
tillkomma. Det planeras för trafikstörande underhållsarbeten i Solnatunnlarna som påverkar 
sommartidtabell på Ostkustbanan. Underhållsarbeten medför enkelspår genom Solna, vilket i sin 
tur medför att vissa tåg inte stannar i Solna. Arbetet planeras till fem veckor under sommaren och 
tågens tider justeras också för att enkelspårtrafiken ska fungera.  
 
För busstrafiken återfinns ett antal linjeförändringar som innebär att vissa stadsdelar i Solna får 
minskad trafikering, förändrade direktförbindelser och några delområde blir helt utan busstrafik. 
Förändringarna som föreslås drabbas mest norra Bergshamra och norra Hagastaden. Förslaget att 
busslinje 508 inte längre ska trafikera Björnstigen i norra Bergshamra, utan istället gå på 
Bergshamravägen är ett återkommande förslag som staden har motsatt sig redan tidigare år 
eftersom det innebär ett kraftigt minskat samlat utbud för norra Bergshamra. 
 
Stadsledningsförvaltningen tillstyrker Trafikförvaltningens förslag om ändringar för linjerna 506 
och 526, men avstyrker förslagen för linjerna 507 och 508 Åtgärdsförslaget för linje 505 är inte 
aktuellt för T23 då nödvändig infrastruktur inte står färdig förrän 2025. Därutöver föreslår 
Stadsledningsförvaltningen att Järvastaden, utöver ordinarie busstrafik, trafikeras av mindre, gärna 
självkörande, fordon i syfte att skapa attraktiv kollektivtrafik för hela stadsdelen.  
 
 
Kristina Tidestav David Nordin   
Stadsdirektör    Stadsmiljöchef 
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Bakgrund 
 
Trafikförvaltningen vid Region Stockholm har utarbetat ett förslag till förändringar i SL-trafiken 
till 2023-års trafikeringsperiod med start i december 2022. Remissen innehåller en bruttolista med 
förslag på trafikförändringar beträffande utökning och reducering av trafik samt omfördelningar, 
linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstider. Trafikförändringsremissen innehåller främst 
omfördelningar och justeringar i trafiken baserat på normala förutsättningar då SL har kört med 
fulltrafik under pandemin. I dokumentet finns även Trafikförvaltningens inriktning för pendel- och 
regionaltågstrafiken för T23 och framåt. 
 
Förändringarna är framtagna i samarbete med trafikutövarna och bygger bland annat på 
kommunala bebyggelseplaner, resenärsönskemål, resandestatistik, genomförandet av strategiska 
planer samt förslag från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog. 
Ytterligare utredning av förslagen kommer att göras innan beslut om genomförande tas. Med 
hänsyn till regionens ekonomiska ramar kommer inte alla förslag att kunna genomföras.  
 
Beskrivning av Trafikförvaltningens förslag samt synpunkter på dessa 
 
Pendeltåg 
Tågplan T23 kommer att medföra enbart smärre ändringar jämfört med gällande tågplan (T22). I 
dagsläget är dock ingen ansökan för T23 inskickad till Trafikverket och förändringar kan tillkomma. 
 
Det planeras för trafikstörande underhållsarbeten i Solnatunnlarna som påverkar 
sommartidtabellen på Ostkustbanan. Underhållsarbeten medför enkelspår genom Solna, vilket i sin 
tur medför att vissa tåg inte stannar i Solna. Arbetet planeras till fem veckor under sommaren och 
tågens tider justeras också för att enkelspårtrafiken ska fungera. 
 
Principen för sommartrafiken på Ostkustbanan, Nynäsbanan och Södertäljegrenen kommer att 
följa motsvarande principer som gäller för sommartrafiken 2022, d v s då Mälarbanan är avstängd 
kommer trafiken på Nynäsbanan ledas till Ostkustbanan. När Mälarbanan är öppen kommer en 
reducerad variant av vintertrafiken att köras.   
 
Tunnelbanan 
Inom ramen för den årliga genomgången av tunnelbanetrafiken ska Trafikförvaltningen se över 
eventuella behov av justeringar med utgångspunkt i resenärunderlaget. Inför 2023, kommer 
Trafikförvaltningen också arbeta med objekt som syftar till att trimma utbudet för att skapa mest 
nytta med den volymtrafik som tillhandahålls idag samt med de vagnresurser som finns tillgängliga. 
Detta kan innebära mindre omfördelningar i nuvarande utbud där behovet inte kan stärkas för att 
öka utbudet där resenärsunderlaget stödjer behovet.   
 
Tvärbanan 
Remissen föreslår inga förändringar gällande turutbudet på tvärbanan. Hållplats Ursviks torg 
planeras att få trafikstart under senare delen av 2023, men detta påverkar inte trafiken i Solna.   
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Buss 
För busstrafiken återfinns ett antal linjeförändringar som innebär att vissa stadsdelar i Solna får 
minskad trafikering, förändrade direktförbindelser och några delområde blir helt utan busstrafik. 
Förändringarna som föreslås drabbar mest norra Bergshamra och norra Hagastaden. 
 
Förslaget att busslinje 508 inte längre ska trafikera Björnstigen i norra Bergshamra, utan istället gå 
på Bergshamravägen är ett återkommande förslag som staden har motsatt sig tidigare år eftersom 
det innebär ett kraftigt minskat samlat utbud samt direktförbindelser för norra Bergshamra. Några 
av förslagen tycks inte ha tagit sin utgångspunkt i att effektivisera servicen för resenärerna, utan 
verkar snarare utgå från att skapa förutsättningar för effektiviseringar hos operatören på 
resenärernas bekostnad och snabba upp resandet för andra än för Solnaborna.  
 
Stadsledningsförvaltningen bemöter nedan förslagen till trafikförändringar för respektive busslinje. 
 

• Linje 526 (Rudbecks skolan) Sollentuna station-Karolinska Sjukhuset 
Linjen föreslås förlängas till Nya Karolinska Solna/Hagastaden i syfte att erbjuda bättre koppling 
till arbetsplatser och andra målpunkter i området. Förslaget kan genomföras om nödvändiga 
åtgärder i gatumiljön utförs i syfte att erbjuda vändplats på Norra Stationsgatan. Behov finns även 
av en ändhållplats med möjlighet till reglering. 
 
En förlängning av denna busslinje till Nya Karolinska Solna/Hagastaden är positiv då den innebär 
en bättre koppling till arbetsplatser och andra målpunkter i området. Trafikförvaltningen bör 
överväga att använda hållplats Karolinska Institutet västra på Tomtebodavägen som änd- och 
reglerhållplats för denna linje. Solna stad är dock inte väghållare för denna gata så en dialog behöver 
föras med fastighetsägaren Akademiska Hus för att möjliggöra det. 
 

• Linjen 508 Danderyds sjukhus-Karolinska sjukhuset 
I syfte att erbjuda en snabbare koppling mellan nordostsektorn och Karolinska sjukhuset föreslås 
linjen få en genare sträckning genom Bergshamra. Björnstigen, med hållplatserna Bergshamra 
centrum och Kungshamra, föreslås sluta trafikeras och istället föreslås linjen trafikera 
Bergshamravägen med hållplats Bergshamra bro. Resande från norra Bergshamra hänvisas således 
till linje 509 alternativt till den mindre tillgängliga hållplatsen Bergshamra bro. I syfte att erbjuda 
bättre kopplingar till arbetsplatser i området runt Nya Karolinska föreslås linjens dras om via 
hållplats Prostvägen istället för hållplats Solna Kyrka. 
 
Stadsledningsförvaltningen avstyrker förslaget i sin helhet då det innebär ett kraftigt minskat samlat 
utbud för Björnstigen i norra Bergshamra och syftar till att snabba upp resandet för andra än för 
Solnaborna. Detta förslag i kombination med ändrad dragning av linje 507 skulle innebära att 
hållplats Solna kyrkväg skulle bli utan busstrafik, vilket inte är acceptabelt då såväl Norra 
kyrkogården, som Solna kyrkogård är viktiga besöksmål för många, som tillförlitar sig på 
kollektivtrafiken. 
 
Stadsledningsförvaltningen anser vidare att förbindelsen mellan stadsdelen Frösunda och 
Karolinska sjukhuset är av vikt att utveckla. Sedan linje 67 slutade att trafikera denna sträcka 
försörjs förbindelsen nu enbart av linje 508 med betydligt lägre turutbud. Av den anledningen bör 
Trafikförvaltningen överväga att utöka linje 508:s turutbud, åtminstone på sträckan mellan 
Frösunda och Karolinska sjukhuset. 
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• Linje 505 Solna C-Järvastaden-Ulriksdals station (-Bagartorp) 
Linjen föreslås dras om via Gunnarbovägen i syfte att ge boende i ett område med ett stort antal 
nybyggda bostäder bättre tillgång till kollektivtrafik. Förändringen möjliggör även trafikering av 
den idrottsplats som anläggs längs den föreslagna linjesträckningen. Förslaget kan genomföras om 
nödvändig infrastruktur i området är färdigställt. Eftersom infrastrukturen som krävs för att 
genomföra den här åtgärden inte står färdig förrän 2025 är frågan inte aktuell för årets 
trafikförändringsremiss. 
 
Då norra Solna och Järvastaden är nybyggnadsområden med pågående exploateringar är det 
angeläget med en god kollektivtrafikförsörjning i tidigt skede för att etablera hållbara färdsätt. Av 
den anledningen bör Trafikförvaltningen löpande se över turtäthet och turutbud för befintliga linjer 
för att säkerställa attraktiv kollektivtrafik för nyinflyttade till området. 
 
Då busstrafiken är koncentrerad till Fridensborgsvägen i Järvastaden föreslår 
Stadsledningsförvaltningen att Trafikförvaltningen i samråd med trafikoperatören överväger att 
trafikera stadsdelens övriga vägnät med mindre, och gärna också förarlösa, fordon. 
Stadsledningsförvaltningen ser gärna detta som en testpilot för ett sådant trafiksystem, 
motsvarande det system som sedan en tid varit aktivt i Barkarbystaden i Järfälla kommun.  
 

• Linje 504 Sundbybergs station-Rissne 
Linje 506 och 504 föreslås byta linjesträckning mellan hållplatserna Lötsjön och Vegagatan, båda i 
Sundbybergs kommun. Linje 506 tar i förslaget över linje 504:s sträckning genom Duvbo medan 
linje 504 får genare sträckning på Ursviksvägen vilket ger resande på linjen från Ursvik och 
Hallonbergen kortare restid mot Sundbybergs centrum. 
 
Stadsledningsförvaltningen har ingen erinran i frågan då förändringen inte påverkar busstrafiken i 
Solna. 
 

• Linje 506 Karolinska Sjukhuset-Hallonbergen 
Linje 506 föreslås överta sträckan Industrivägen-Odenplan från linje 507, med ändringen att bussen 
inte går in till Karolinska Sjukhuset norra. Med förslaget erbjuds en snabbare koppling mellan 
Solna, Nya Karolinska och Odenplan och tillstyrks därmed av Stadsledningsförvaltningen. 
 

• Linje 507 Odenplan-Västra skogen 
Linje 507 föreslås överta sträckan Industrivägen-Karolinska norra från linje 506, med ändrad 
dragning via hållplatsen Prostvägen med motivering att detta ger bättre koppling till området runt 
Nya Karolinska. Då linje 506 tar över det största resandestråket utanför affärstid med utökad trafik 
föreslås linje 507 få reducerad turtäthet eftermiddag/kväll/helg. Hållplatsen Solna kyrka skulle med 
förslaget, i kombination med förslaget om ändringar för linje 508, bli utan busstrafik. 
 
Stadsledningsförvaltningen avstyrker förslaget i sin helhet då förändringen skulle innebära ett 
försämrat bussutbud för Västra skogen och Tomteboda, samt att Norra begravningsplatsen får 
försämrad tillgänglighet. 
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Information om trafikförvaltningens 
förslag på trafikförändringar inför T23 
 
Ärendebeskrivning 

I detta informationsärende beskrivs trafikförvaltningens förslag på 
trafikförändringar inför trafikåret T23. 
 
 
Sammanfattning 
I bifogat underlag presenteras trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar 
inför trafikåret T23. Dokumentet Remiss Trafikförändringar (T23), (TN 2021-
0988) remitteras under våren 2022 till regionens kommuner samt de 
funktionhindersorganisationer som trafikförvaltningen samarbetar med.  
 
Trafikförändringsremissen är en del i trafikförändringsprocessen som 
genomförs årligen, samt en del i trafikförvaltningens löpande dialog med 
kommunerna.  
 
Förslagen avser förändringar i bland annat linjesträckningar, turtäthet och 
trafikeringstid. De har tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger 
bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik, trafikstörande 
arbeten samt input från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens 
kommundialog. Ytterligare utredning av förslagen kommer att göras innan 
beslut om genomförande tas. Med hänsyn till regionens ekonomiska ramar 
kommer inte alla förslag att kunna genomföras.   
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Underlag 
 

• Bilaga 1: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken T23 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslagen i remissen inbegriper både utökning och neddragning av trafik.  
 
Konsekvenser för miljön 
Förslagen kommer att behöva analyseras och utredas ytterligare innan beslut 
om att genomföra dem kan tas. De förslag som genomförs kommer att följa 
trafikförvaltningens riktlinjer.  
 
Sociala konsekvenser 
Förslagen kommer att behöva analyseras och utredas ytterligare innan beslut 
om att genomföra dem kan tas. De förslag som genomförs kommer att följa 
trafikförvaltningens riktlinjer.  
 
Fortsatt arbete 
Majoriteten av de förändringar som genomförs kommer att genomföras i 
december 2022.   
 
 
 
David Lagneholm 
Förvaltningschef 
    
    
    Erik Norling 
    Chef Trafikavdelningen 
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 Region Stockholm 
Trafikförvaltningen 
105 73 Stockholm 

Leveransadress: 
Lindhagensgatan 100 
Godsmottagningen 
112 51 Stockholm 

Telefon: 08-123 316 00 
Fax: 08-123 316 06 
registrator.tf@regionstockholm.se 

Säte: Stockholm 
Org.nr: 232100-0016 
www.regionstockholm.se 

 

 Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan  

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 
2022/2023 (T23) 
Härmed översänds en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tid-
tabellsskiftet i december 2022 (T23).  
 
Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 2022. 
Detta arbete innefattar främst omfördelningar av trafiken, men också utökningar och redu-
ceringar. 
 
Härmed översänds en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskifte 
i december 2022 (T23). Bruttolistan innehåller förslag avseende bland annat linjesträck-
ningar, turtäthet och trafikeringstid. Den har tagits fram i samarbete med trafikutövarna 
och bygger bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik samt input från 
kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog. Ytterligare utredning av 
förslagen kommer att göras innan beslut om eventuellt genomförande tas. Alla förslag kom-
mer inte kunna genomföras. 
 
SL har under hela pandemin kört med full trafik, trafikförändringsremissen innehåller 
främst omfördelningar och justeringar i trafiken, baserat på normala förutsättningar.  
 
Trafikförvaltningen tar tacksamt emot synpunkter på och prioriteringar av 
förslagen utifrån den kunskap, erfarenhet och lokalkännedom som finns i 
kommunerna samt i funktionshindersorganisationerna.   
 
I dokumentet finns även trafikförvaltningens inriktning för pendel- och regionaltågstrafiken 
för T24 och framåt. Planeringshorisonten för spårtrafiken är längre än för övrig trafik och 
remissinstanserna uppmanas därför redan nu inkomma med synpunkter även för kom-
mande tågplaner.  
 
I slutet av april kommer trafikförvaltningen att informera regionens pendeltågskommuner 
om den tåglägesansökan inför T23 som Trafikförvaltningen lämnar till Trafikverket och 
möjlighet till dialog kommer att finnas kring pendel- och regionaltågstrafikens fortsatta ut-
veckling. 
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Trafikförvaltningen ser fram emot era synpunkter på bruttolistan som ni skickar senast den 
10 juni 2022 till registrator.tf@sll.se. Uppge diarienummer TN 2021-0988 samt namn på 
remissinstans i ärendemeningen.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Erik Norling 
Trafikdirektör 
Trafikavdelningen  
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1 Trafikförsörjningsprogrammet 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kol-
lektivtrafikens utveckling. Under 2017 beslutade landstingsfullmäktige om ett reviderat tra-
fikförsörjningsprogram där långsiktig hållbarhet är ledordet. Programmet pekar ut de lång-
siktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i regionen behöver arbeta mot tillsam-
mans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl 
buss- och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten.  
 

1.1 Övergripande mål 
Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål: 
 
Ökat kollektivt resande 
Länets befolkning väntas öka från dagens 2,2 miljoner till knappt 2,9 miljoner 2030. Det 
ställer krav på att kollektivtrafiken kan utvecklas i samma takt och att hela transportsyste-
met planeras så att kollektivt resande kan främjas framför privatbilism. 

Smart kollektivtrafiksystem 
Kollektivtrafiken ska utvecklas på ett sätt som hushållar med samhällets resurser. Den ska 
vara miljöanpassad, säker och resurseffektiv. 

Attraktiv region 
Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa tillgänglig-
het till arbete, service och fritidsaktiviteter utifrån olika behov och förutsättningar. 
 

1.2 Hållbar utveckling 
Framtidens kollektivtrafik måste planeras utifrån fokus på hållbar utveckling. Därför ge-
nomsyrar hållbarhet alla mål i det reviderade trafikförsörjningsprogrammet. 
Hållbar utveckling består av tre delar: 

• Ekologisk hållbarhet 
• Social hållbarhet 
• Ekonomisk hållbarhet  
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1.3 Trafikförändringsprocessen 
Trafikförvaltningen planerar och genomför trafikförändringar inom ramen för den så kal-
lade trafikförändringsprocessen, en flerårig process. Under det första året samlas bak-
grundsinformation in och analyseras. Under det andra året används den bakgrundsinform-
ationen till att utreda och forma förslag på trafikförändringar. Processen beskrivs nedan. 
Den skiljer sig något åt beroende på avtalstyp och trafikslag.  
 
Trafikförändringsprocessen börjar under våren år 1 genom att trafikförvaltningen i samar-
bete med Statistiska Centralbyrån och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen genomför in-
samling av kommunala bebyggelseplaner. Under hösten år 1 arbetar trafikförvaltningen och 
trafikutövarna med att ta fram förslag på trafikförändringar. Förslagen baseras bland annat 
på kommunernas bebyggelseplaner, resenärsönskemål, resandestatistik och genomförandet 
av strategiska planer. Förslag till förändringar ställs samman av trafikförvaltningens trafi-
kavdelning och remitteras i mars år 2 till kommunerna i regionen och funktionshindersor-
ganisationer. Regionens trafiknämnd får information om förslagen genom ett informations-
ärende.  
 
Under våren år 2 arbetar trafikförvaltningen vidare med förslagen i produktionsavtal. Det 
arbetet innebär bland annat kategoriseringar av förslag, analyser, prioriteringar samt kon-
sekvensbeskrivningar. På komplexa förslag utförs samhällsekonomiska analyser. För incita-
mentsavtalen inkommer trafikutövarna med skriftliga redogörelser som innehåller konse-
kvensbeskrivningar och beskrivning av samrådsprocess. För pendeltåg ansöker trafikför-
valtningen om tåglägen hos Trafikverket i april år 2. 
 
I maj/juni år 2 inkommer remissyttranden från remissinstanserna.   
 
En slutlig sammanvägning av förslag och synpunkter görs och under sommar och tidig höst 
år 2 skickas offertförfrågningar ut och trafikförvaltningen beställer trafiken (avser produkt-
ionsavtal). För incitamentsavtal inkommer trafikutövaren med förfrågan om att genomföra 
trafikförändring. Trafikförvaltningen godkänner eller avslår dessa förfrågningar. Under ti-
dig höst år 2, efter en period av samordning mellan de järnvägsföretag som vill trafikera 
Trafikverkets järnvägsnät, fastställer Trafikverket tågplanen för Sverige. Trafikförvalt-
ningen informeras om vilka tåglägen man har blivit tilldelade.  
 
Trafiknämnden informeras om beslutade förändringar genom ett informationsärende un-
der hösten år 2. Nämnden får information om samtliga beställda respektive godkända tra-
fikförändringar samt trafikförvaltningens kommentarer på remissyttranden. Dokumenten 
skickas även ut till remissinstanserna.   
 
Det ordinarie tidtabellskiftet sker i mitten av december år 2.  
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1.4 Planera för kollektivtrafiken – trafikförvaltningens riktlinjer 
Det ska vara en självklarhet för alla att kunna välja att resa kollektivt. Trafikförvaltningens 
riktlinjer syftar till att skapa samsyn hos alla som arbetar med infrastruktur och utför eller 
planerar SL:s trafik. I huvudsak är trafikförvaltningens riktlinjer uppbyggda utifrån ska-
krav som bygger på trafikförvaltningens uppdrag att skapa en fungerande kollektivtrafik.  
Trafikförvaltningen har inte rådighet eller möjlighet att ställa ska- krav på all infrastruktur. 
Dock ser trafikförvaltningen starka skäl att driva ett visst förhållningssätt för att säkerställa 
trafikens framkomlighet och villkor på alla vägar och körytor, där trafiken delar utrymme 
med övrig trafik, framförallt buss- och viss spårvagnstrafik.  Om kraven inte tillgodoses 
finns risk att en sträcka eller område inte kan trafikförsörjas. Avsteg från trafikförvaltning-
ens riktlinjer vid om- och nybyggnation av fysisk infrastruktur försämrar väsentlig förut-
sättningarna att bedriva god kollektivtrafik. Det är därför viktigt att trafikförvaltningen är 
med mycket tidigt i den fysiska planeringen och utformning av infrastruktur. Trafikförvalt-
ningens riktlinjer RiGata-buss, RiPlan, RiTerm, RiTill m.fl. finns att hämta på Region 
Stockholms hemsida: 
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafik-for-alla/ 
 

1.5 Trafikförvaltningens löpande dialog med kommunerna 
Denna remiss är en del av den dialog som trafikförvaltningen har med kommunerna. Nedan 
beskrivs kommundialogstrukturen som helhet.  
 
Trafikförvaltningens dialog med kommunerna sker i löpande mötesserier, kommunernas 
plansamråd samt årlig remiss om trafikförändringar. Det förekommer även möten på andra 
nivåer och forum, kring enskilda sakfrågor. Varje kommun har en utsedd samhällsplanerare 
på avdelningen Strategisk Utveckling på trafikförvaltningen som ansvarar för trafikförvalt-
ningens kontakt med kommunerna.  
 
Under 2020 började trafikförvaltningen att implementera ett nytt arbetssätt inom busstra-
fikplanering; trafikutvecklingsplaner. De är uppdelade per busstrafikavtal och syftar till att 
ta fram planer för busstrafik med en tidshorisont på 10 år. Berörda kommuner, trafikutö-
vare och trafikförvaltningen deltar. Implementering av arbetssätt sker i takt med att nya 
trafikavtal ingås.  
 
Grenvisa möten inom pendeltågssystemet 
Utöver nedan beskrivna löpande möten anordnar trafikförvaltningen grenvisa möten med 
pendeltågskommunerna, fyra stycken, för att tala om pendeltågstrafiken och pendeltågssy-
stemet. Dessa fyra möten hålls en gång per år under våren och innehåller information om 
hur pendeltågstrafiken planeras, vår ansökan till Trafikverket om pendeltågstrafiken för 
2022 och tankar kring vidare trafikutveckling. Här lyfts frågor som berör pendeltågstrafi-
ken, både kommande tågplaner och långsiktiga frågor.  
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Löpande mötesserie 
Planeringsmöten 
Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här lyfts långsiktiga strategiska frågor som berör 
kollektivtrafiken, exempelvis bebyggelseplaner och större förändringar i gatunät/vägnät. 
Förutom trafikförvaltningen och kommunen bjuds trafikutövare för buss och Trafikverket 
in.  
 
Uppföljningsmöten 
Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här görs uppföljning av frågor som rör kollektiv-
trafiken i kommunen på kort sikt, exempelvis mindre trafikförändringar, hållplats- och 
framkomlighetsfrågor som avses ske i närtid, inom två år. Förutom trafikförvaltningen och 
kommunen deltar berörd trafikutövare.  
  
Sektorsamråd 
Sektorsamråd hålls vid behov. Alla kommuner i en sektor deltar. Mötena kan rikta sig både 
till politiker och/eller tjänstemän och är ett forum för att diskutera övergripande strategiska 
frågor.  
 
Plansamråd  
Trafikförvaltningen har dialog med kommunen inom ramen för kommunens planarbete och 
andra specifika projekt och utredningar. 
 
Årlig remiss med trafikförändringar 
Trafikförvaltningen sammanfattar bruttolista med förslag på trafikförändringar som remit-
teras till kommuner samt funktionshindersorganisationer.   
 

1.6 Avtalstyper  
Trafikförvaltningen har olika typer av trafikavtal för olika trafikområden.  
Det finns två huvudtyper av avtal, samt blandningar av dessa. Det är så kallade produkt-
ionsavtal samt incitamentsavtal. Trafikförvaltningen och trafikutövaren har olika roller i de 
olika avtalstyperna. I produktionsavtal styr trafikförvaltningen trafiken och trafikföränd-
ringar i större utsträckning, och trafikförändringar sker vid tidtabellskifte i december. För 
incitamentsavtal styr trafikutövaren över utbudsförändringar inom ram för en enligt avtal 
fastställd grundtrafik, med hänsyn till avtalsbestämda gränser för trängsel.  
 
Under 2022 är det driftstart för de tre avtal som reglerar trafiken för Roslagsbanan (april), 
busstrafiken i norrort (november) och busstrafiken i Norrtälje (augusti). Beslut avseende 
driftstart av de nya avtalen som berör Nacka/Värmdö samt Stockholms söderort avvak-
tas till följd av överprövning. 
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Huvudsakligt busstrafikavtal per kommun samt namn på trafikutövare fr.o.m. T23  

 
 
 
 

Kommun Avtalstyp Trafikutövare
Botkyrka Produktion Keolis
Danderyd Produktion Transdev
Ekerö Produktion Arriva
Haninge Incitament Nobina
Huddinge Produktion Keolis
Järfälla Produktion Nobina
Lidingö Incitament Keolis
Nacka Produktion Keolis
Norrtälje Produktion Transdev
Nykvarn Incitament Nobina
Nynäshamn Incitament Nobina
Salem Produktion Keolis
Sigtuna Produktion Transdev
Sollentuna Incitament Arriva
Solna Incitament Arriva
Stockholm, innerstaden Incitament Keolis
Stockholm, söderort Incitament Keolis
Stockholm, västerort Incitament Arriva
Sundbyberg Incitament Arriva
Södertälje Incitament Nobina
Tyresö Incitament Nobina
Täby Produktion Transdev
Upplands-Bro Produktion Nobina
Upplands Väsby Produktion Transdev
Vallentuna Produktion Transdev
Vaxholm Produktion Transdev
Värmdö Produktion Keolis
Österåker Produktion Transdev
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Trafikavtal per spårslag samt trafikutövare fr.o.m. T23 

 
1.7 Tidtabellskiften 

 
Följande datum gäller för ordinarie tidtabellskiften för alla trafikslag (inklusive pendelbå-
tar) utom skärgårdstrafiken för T23, 2022/2023:  
 

• Normaltidtabellen börjar den 11 december 2022 
• Sommartidtabellen gäller den fr o. m. 23 juni t o. m. 20 augusti 2023 

 
För skärgårdstrafiken gäller följande:  

• Vintertidtabellen gäller den 11 december 2022 till 5 april 2023. 
• Vårtidtabellen gäller den 6 april till 22 juni 2023. 
• Sommartidtabellen gäller den 23 juni till 20 augusti 2023. 
• Hösttidtabellen gäller från den 21 augusti 2023. 

 
 

Trafikförvaltningen reserverar sig för eventuella felskrivningar.  

 

 

Spårslag Avtalstyp Trafikutövare
Tunnelbanan Produktion MTR Tunnelbanan
Pendeltåget Produktion MTR Pendeltåget
Saltsjöbanan Incitament Arriva
Roslagsbanan Produktion Transdev
Tvärbanan Incitament Arriva
Nockebybanan Incitament Arriva
Lidingöbanan Produktion/Incitament Stockholms spårvägar
Spårväg city Produktion/Incitament Stockholms spårvägar
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2 Förslag på trafikförändringar uppdelat per trafikslag 

2.1 Tunnelbana 
 Trafikförändringar T23 
Inom ramen för den årliga genomlysningen av tunnelbanetrafiken ser vi över eventuella be-
hov av justeringar med utgångspunkt i resenärsunderlaget. Inför T23 arbetar vi med objekt 
som syftar till att trimma utbudet för att skapa mest nytta med den volymen trafik som till-
handahålls idag samt med de vagnresurser som finns tillgängliga. Det kan innebära mindre 
omfördelningar i nuvarande utbud, där behovet inte kan stärkas för att öka utbudet där re-
senärsunderlaget stödjer behovet. 
 
 Trafikstörande arbeten 
Under påsken planeras arbeten på Söderströmsbron som innebär begränsningar på den 
röda linjen. Grön linje ersätter den röda linjen helt på sträckan Slussen-Gamla stan.  
  
Under sommaren pågår arbeten med utbyggnad av tunnelbanan som innebär att sträckan 
Farsta Strand- Hökarängen stängs av och ersätts med buss under hela sommarperioden (8 
veckor). Vidare pågår arbete med tillgänglighetsanpassning av station Gamla stan, vilket 
påverkar trafikeringen på sträckan Slussen-T-Centralen genom reducerad kapacitet på röd 
respektive grön linje på sena vardagskvällar. Under ca en vecka stängs den gröna linjen av 
helt mellan Slussen-T-Centralen med anledning av upprustning av Söderströmsbroarna. 
Resenärer hänvisas då till den röda linjen för resor på den berörda sträckan. Stockholms 
stad planerar också för att anlägga en gång- och cykeltunnel under tunnelbanespåret mellan 
Fruängen och Västertorp. Arbetet innebär totalavstängning på den nämnda sträckan under 
ca 2-3 veckor sommartid med hänvisning till ersättningstrafik.  
 

2.2 Lokalbanor 
Roslagsbanan 
Trafikförvaltningen överväger att utöka trafiken på söndagar, så att den motsvarar den tra-
fik som bedrivs på lördagar. Detta skulle innebära kvartstrafik på större delen av linjenätet 
och att trafikförvaltningens riktlinjer uppfylls. Vidare överväger förvaltningen att låta 
snabbtågen på L27S att stanna vid station Tibble. Åtgärden innebär en större tillgänglighet 
till skolor och Täby centrum för resenärer på Kårstalinjen. Åtgärderna ligger i linje med den 
långsiktiga utvecklingsinriktningen att stärka Roslagsbanans roll som bärande radiell 
stomtrafik i nordostsektorn och realisera nyttorna med gjorda och planerade investeringar i 
Roslagsbanesystemet 
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Saltsjöbanan 
Inga trafikförändringar är planerade. 
 
Nockebybanan 
Inga trafikförändringar är planerade. 
 
Spårväg City 
Inga trafikförändringar är planerade. 
 
Tvärbanan 
Trafikförvaltningen avser att starta trafiken till Ursviks torg när banan dit är färdigbyggd, 
vilket beräknas till senare delen av 2023. 
 
Lidingöbanan 
Till årsskiftet 2022/23 kommer den nya dubbelspåriga Lilla Lidingöbron att kopplas in. I 
samband med inkopplingsarbetena görs en trafikavstängning. Justeringen av buss- och 
spårvagnstrafiken avses att göras i samband med att den nya dubbelspåriga Lilla Lidingö-
bron öppnar. Åtgärderna ligger i linje med att realisera nyttorna med gjorda investeringar i 
Lidingöbanan.  
 

2.3 Pendeltåg 
 Trafikförändringar T23 
Tågplan T23 kommer medföra enbart smärre ändringar jämfört med gällande tågplan 
(T22). 
I dagsläget är dock ingen ansökan för T23 inskickad till Trafikverket och förändringar kan 
tillkomma. 
 
Vinter-, vår- och hösttidtabell 
Mälarbanan 
Justeringar av tågtiderna i Bålsta kan komma ske för att möjliggöra kortare bytestider 
till/från Regionaltågen. 
 
Ostkustbanan 
Inga förändringar planeras för Ostkustbanan. 
 
Södertäljelinjen 
Inga förändringar planeras för Södertäljelinjen. 
 
Nynäsbanan 
Justeringar av avgångstider från Västerhaninge mot Nynäshamn kan komma att ske i låg-
trafik för att möjliggöra förbättrade bytestider till/från regionaltågen i Bålsta. 
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Gnestalinjen 
Inga förändringar planeras för Gnestapendeln. 
 
Sommartidtabell 
Mälarbanan, Ostkustbanan, Södertäljelinjen och Nynäsbanan 
Trafiken kommer att anpassas med anledning av de större trafikstörande arbetena på 
Mälarbanan och vid Solnatunnlarna. 
 
Principen för sommartrafiken på Ostkustbanan, Nynäsbanan och Södertäljegrenen kommer 
att följa motsvarande principer som gäller för sommartrafiken 2022. Det vill säga då Mälar-
banan är avstängd kommer trafiken på Nynäsbanan ledas till Ostkustbanan. När Mälarba-
nan är öppen kommer en reducerad variant av vintertrafiken att köras. 
 
 

2.3.1.1 Trafikstörande arbeten 
I likhet med tidigare år kommer spårarbeten påverka trafiken. 
 
Mälarbanan 
Trafikverkets arbeten med utbyggnaden av fyrspår på Mälarbanan fortsätter under 2022, 
vilket medför ett flertal avstängningar av trafiken. Det planeras för en sex veckor lång av-
stängning under sommaren. Trafiken ersätts vid avstängningarna av buss och tunnelbana. 
 
Ostkustbanan 
Underhållsarbeten i Solnatunnlarna medför enkelspår genom Solna, vilket i sin tur medför 
att vissa tåg inte stannar i Solna. Arbetet planeras till fem veckor under sommaren. Tågens 
tider justeras också för att enkelspårstrafiken ska fungera. 
 
Södertäljelinjen 
Trafikverket planerar genomföra kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder mellan Älvsjö 
och Flemingsberg. Pendeltågstrafiken kommer under en sommarvecka att påverkas genom 
att tågen inte kommer stanna i Älvsjö, Huddinge och Stuvsta. 
 
Nynäsbanan 
Inga kända större trafikpåverkande arbeten. 
 
Gnestalinjen 
Trafikverket planerar, att under fyra sommarveckor, stänga av ”gamla” Västra Stambanan 
mellan Järna och Södertälje Hamn. Detta innebär att ingen tågtrafik kan bedrivas på 
sträckan. Arbete pågår för att hitta en alternativ trafikering, inklusive samordning med reg-
ionaltågstrafiken och föreslagen utveckling av busstrafiken i Södertälje. 
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2.3.2 Trafikutveckling T23 och framåt 
För den lite längre utvecklingshorisonten bedrivs trafikutvecklingen ofta i form av en åt-
gärdsvalsstudie tillsammans med berörda parter. Utgångspunkten för studierna är den mel-
lan Trafikverket och trafikförvaltningen gemensamma Åtgärdsvalstudie för utveckling av 
Pendeltågssystemet. Takten och inriktningen på utvecklingen behöver också följa och be-
akta pandemins långsiktiga påverkan på resandet. Under år 2022 planeras följande studier 
starta som kan resultera i trafikförändringar på lite längre sikt 
 

ÅVS utvecklad spårburen kollektivtrafik till Bro/Bålsta kommer att bedrivs tillsammans 
med berörda kommuner, region Uppsala och Trafikverket. Bro har redan i dag ett lägre tra-
fikutbud än vad trafikförvaltningens riktlinjer anger samtidigt som kommunen planerar för 
ett starkt bostadsbyggande. Studien avser att studera olika förslag för att möta ett ökat re-
sande och jämna ut beläggningen mellan pendeltågen på Mälarbanan.  

 
ÅVS förbättrad tillgänglighet till Södertälje kommer att bedrivas tillsammans med Söder-
tälje kommun, region Södermanland och Trafikverket. Studien behandlar olika förslag på 
kort och lång sikt att korta restiderna till Södertäljes bostads- och arbetsområden från såväl 
centrala Stockholm som Södermanland. På kortare sikt finns potential för en bättre samver-
kan mellan buss, regional- och pendeltågstrafik kan bidra till att korta restiderna. På längre 
sikt kan ytterligare infrastruktur behöva tillkomma. 
 
Åtgärdsval regionpendel. Regionen Stockholm har tillsammans med de övriga regionerna i 
Mälardalen satsat på att utveckla regionaltågstrafiken i Mälardalstrafiks regi. Genom bättre 
samordning mellan pendel- och regionaltågstrafiken kan såväl avlastning som kortare resti-
der för regionens yttre delar erbjudas. Formerna för det här kommer att utredas tillsam-
mans med Region Uppsala och trafikverket. Bl.a. undersöks olika former av taxesamord-
ning såsom SL-periodbiljettsgilitghet på Mälartåg.  

 
2.3.3 Regionaltågstrafiken 

Stockholm – Märsta - Uppsala  
Mälardalstrafik undersöker om regionaltågstrafiken Stockholm – Märsta – Knivsta – Upp-
sala kan utvecklas till dubbelriktad halvtimmestrafik även i riktning mot Uppsala på morgo-
nen och från Uppsala på eftermiddagen för att underlätta pendling Märsta – Uppsala. Idag 
erbjuds timmestrafik i den relationen.  
 
Svealandsbanan: Uppsala – Arlanda- Stockholm – Södertälje – Eskilstuna- Ar-
boga (-Örebro)  
Inga kända förändringar 
 
Nyköpingsbanan: Stockholm – Södertälje – Nyköping – Norrköping  
Inga kända förändringar 
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Sörmlandspilen: Stockholm  - Södertälje  - Katrineholm – Hallsberg 
Sommaren 2023 då Gnestapendeln p.g.a. banarbete inte kan trafikeras Södertälje C – Järna 
undersöks om en samordnad trafiklösning med regionaltågen och föreslagna satsningar på 
busstrafiken i Södertälje kan hittas. 
I övrigt inga kända förändringar 
 
Mälarbanan: Stockholm – Sundbyberg – Bålsta – Västerås – Örebro (-Göte-
borg) 
Sommartid är trafiken avstängd enligt samma period som pendeltågstrafiken på Mälarba-
nan, bussar ersätter 
De justerade tider för pendeltågen som övervägs ger kortare restider mellan exempelvis 
Barkarby och Västerås/Enköping 
I övrigt inga kända förändringar. 

 
2.4 Sjötrafik 

 Ekerö 
Linje 89 
Linjen föreslås att måndag-fredag under sommartidtabellens första och sista två veckor få 
utökad trafik på morgonen mot Klara Mälarstrand och på eftermiddagen från Klara Mälar-
strand för att möta efterfrågan på arbetspendling. 
 
 Haninge 
Linje 19 Dalarö – Norra Ornö 
Trafiken på linjen föreslås upphandlas och omarbetas under lågsäsong och utökas till daglig 
trafik med två dubbelturer anpassade till skol- och arbetspendling Dalarö-Kymmendö-
Ornöboda-Söderviken-Dalarö under isfri vinter, vår- och hösttidtabell. Enstaka turer före-
slås förlängas till Fiversättraö, Mefjärd och Fjärdlång.  
 
Linje 22 Nynäshamn – Nåttarö - Ålö 
Översyn av trafikbehovet främst under helger till följd av ökat resande och övernattningar 
på turistmål längs med linjen. 
 
 Lidingö 
Linje 80 Ropsten – Tranholmen – Storholmen 
Som en del av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden kommer linjen att trafikera de två 
nybyggda bryggorna som planeras längs sträckan Loudden-Värtahamnen istället för Fri-
hamnen (piren). När dessa är färdigställda är vid dags datum oklart. 
 
 Nacka 
Linje 80 Ropsten – Tranholmen – Storholmen 
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Som en del av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden kommer linjen att trafikera de två 
nybyggda bryggorna som planeras längs sträckan Loudden-Värtahamnen istället för Fri-
hamnen (piren). När dessa är färdigställda är vid dags datum oklart. 
 
Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Försöksperioden för linje 83 avslutas efter sommaren 2023 enligt beslut TN 2019-0680. Vid 
dags datum saknas besked om förlängning, ny upphandling eller eventuellt upphörande av 
linjen. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås en utredning om området Ljusterö (Lina-
näs) under vår och tidig höst kan trafikförsörjas med en matarlinje som i rusningsriktning 
ansluter till linje 83 i Vaxholm. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås att Kastellet införs som ny brygga mellan 
Vaxholm och Rindö västra. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås linjen kortas av till att sluta vid Rindö 
västra. Vid Rindö västra finns anslutande buss 688 som lokalt trafikförsörjer hela Rindö. 
Waxholmsbolagets trafik övertar trafiken mellan bryggorna Vaxholm-Norra Tynningö-
Ramsö. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt en förlängning av linje 83 från 
Grenadjärbryggan till Stenslätten (Värmdö). Vid Stenslätten finns buss 439 mot Hem-
mesta-Slussen, samt möjligheter till natthamn under period av ombyggnation av kajen i 
Vaxholm. 
 
Rindö Västras trafikbrygga, kan komma att dras in, i och med bristande uppfyllnad av sä-
kerhet och tillgänglighet. Dialog pågar med bryggägare och Vaxholms kommun i frågan. 
 
Linje 84 Stockholm – Norra Lagnö – Ålstäket (Värmdö) 
Etablering av ny pendelbåtlinje 84 på sträckan Strömkajen-Slussen-Riset-Koviksudde – 
Norra Lagnö – Ålstäket med beräknad trafikstart hösten 2023. 
Trafiken föreslås att bedrivas under isfria perioder av året med 6 avgångar i varje riktning 
vardagar och 3 på helger. 
 
 Norrtälje 
Linje 28 Furusund – Gräskö – Söderöra 
Analys av den utökade trafiken till Marö som genomfördes på försök 2022. 
 
Översyn av vintertrafiken med utgångspunkt från Bromskär, bryggan kan idag inte trafike-
ras med djupgående vinterfartyg vilket försvårar möjligheterna till en likartad trafik under 
årets alla säsonger. 
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 Nynäshamn 
Linje 22 Nynäshamn – Nåttarö - Ålö 
Översyn av trafikbehovet främst under helger till följd av ökat resande och övernattningar 
på turistmål längs med linjen. 
 
 Stockholm 
Linje 80 Ropsten – Tranholmen – Storholmen 
Som en del av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden kommer linjen att trafikera de två 
nybyggda bryggorna som planeras längs sträckan Loudden-Värtahamnen istället för Fri-
hamnen (piren). När dessa är färdigställda är vid dags datum oklart. 
 
 Vaxholm 
Linje 4 Vaxholm - Ramsösund 
Norra Tynningö brygga avstängd för ombyggnation fram till våren/försommaren 2023. Tra-
fiken ersätts under denna period av förstärkt trafik till Höganäs brygga (Tynningö) där an-
slutning till SL-689 finns. 
 
Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Försöksperioden för linje 83 avslutas efter sommaren 2023 enligt beslut TN 2019-0680. Vid 
dags datum saknas besked om förlängning, ny upphandling eller eventuellt upphörande av 
linjen. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås en utredning göras om underlag finns för 
att området Ljusterö (Linanäs) under vår och tidig höst kan trafikförsörjas med en matar-
linje som i rusningsriktning ansluter till linje 83 i Vaxholm. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås att Kastellet införs som ny brygga mellan 
Vaxholm och Rindö västra. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt att linjen kortas av till att sluta 
vid Rindö västra. Vid Rindö västra finns anslutande buss 688 som lokalt trafikförsörjer hela 
Rindö. Waxholmsbolagets trafik övertar trafiken mellan bryggorna Vaxholm-Norra Tyn-
ningö-Ramsö. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt en förlängning av linje 83 från 
Grenadjärbryggan till Stenslätten (Värmdö). Vid Stenslätten finns buss 439 mot Hemmesta 
- Slussen, samt möjligheter till natthamn under period av ombyggnation av kajen i Vax-
holm. 
 
Rindö Västras trafikbrygga, kan komma att dras in, i och med bristande uppfyllnad av sä-
kerhet och tillgänglighet. Dialog pågar med bryggägare och Vaxholms kommun i frågan. 
 
 Värmdö 
Linje 12 C/D Åsättra – Husarö  
Mindre tidsjusteringar föreslås för att uppnå bättre passning med buss 626 i Åsättra. 
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Förändring av trafiken sommartid föreslås:  
Avgången från Åsättra vardagar 08:50 föreslås tidigareläggas till 08:05 och framföras 
Åsättra-(direkt) Husarö-Norra Ingmarsö-Åsättra.  
I tillägg föreslås en ny avgång köras vardagar ca. 10:10 Åsättra-Norra Ingmarsö-Husarö-
Finnhamn, där avgångstiden anpassas till anslutande buss 626 och vid Finnhamn ansluter 
till linje 12A mot Möja. 
 
Sommartid föreslås att resenärer dagtid på delsträckan Finnhamn-Stora Kalholmen-Lång-
vik (Möja) och v.v. medföljer ordinarie avgångar på linjerna 12A/B och 40 ”NordSyd” med 
byte till linje 12C/D vid Finnhamn för vidare resa till/från Åsättra.  
Genom detta möjliggörs och föreslås sommartid en ny avgång lunchtid Husarö/Finnhamn-
Åsättra och Åsättra-Finnhamn/Husarö. Avgången anpassas till anslutande buss 626. 
 
Avgångarna torsdagar sommartid från Husarö 18:30 och Åsättra 19:50 föreslås att senare-
läggas på önskemål från resenärer. 
 
Slutbrygga för linjen föreslås att ändras till att bli Husarö. Under vinter-, vår- och hösttidta-
bell föreslås att bryggan Finnhamn trafikeras på beställning på vissa avgångar där det end-
ast sällan finns resenärer. 
 
Linje 12 C/D föreslås att få ett eget linjenummer ”36” för att förtydliga och särskilja linjen 
från linje 12 A/B Stockholm-Vaxholm-Husarö. 
 
Linje 13 Boda – Södra Ingmarsö 
Översyn av trafiken i syfte att minska restiden till huvuddestinationer längs linjen. 
 
Linje 14 Stockholm - Möja 
Trafiken måndag-torsdag under isfri vinter, vår och höst föreslås utökas med en kvällsav-
gång från Löka till Sollenkroka omkring 17:00. 
 
Trafiken söndagar under vår- och hösttidtabell föreslås utökas med en ny avgång på förmid-
dagen från Möja till Sollenkroka. 
 
Linje 16 Stavsnäs - Sandhamn 
Linjen föreslås under vår och höst få en ny avgång fredagar 11:10 från Stavsnäs till Sand-
hamn, med retur från Sandhamn till Stavsnäs 12:05. 
 
Avgången under hösttidtabell fredagar 16:40 Stavsnäs-Sandhamn-Stavsnäs föreslås att tra-
fikeras under hela hösttidtabellen. Idag trafikeras denna endast under höstens första 4 
veckor fram till mitten av september. 
 
Kvällsavgången vår och höst 21:10 från Stavsnäs och 21:50 från Sandhamn föreslås efter re-
senärsönskemål att tidigareläggas till ca. 20:10 från Stavsnäs och ca. 20:50 från Sandhamn. 
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Eventuella förändringar i trafiken på linje 16 kommer att behöva samrådas med övriga 
kommersiella aktörer på sträckan. 
I och med de begränsade kajplatser som finns vid Stavsnäs, ser Trafikförvaltningen risker 
med utveckling av trafik och att behov kan komma att föreligga att dra in vissa avgångar, i 
och med att infrastruktur saknas.  
 
Linje 17 Stavsnäs – Nämdö – Mörtö - Stavsnäs 
Avgången under hösttidtabell fredagar 18:45 Stavsnäs-Nämdö-Stavsnäs föreslås att trafike-
ras under hela hösttidtabellen. Idag trafikeras denna endast under höstens första 4 veckor 
fram till mitten av september. 
 
Under vintertidtabellen föreslås trafiken på fredagar utökas med en eftermiddags- alterna-
tivt kvällsavgång från Nämdö till Stavsnäs. 
 
Under vårtidtabellen föreslås trafiken på lördagar utökas med en eftermiddagsavgång från 
Nämdö till Stavsnäs och åter till Nämdö. Eftermiddagstrafiken mellan Nämdö och Saltsjö-
baden kommer därvid att senareläggas. 
 
Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Försöksperioden för linje 83 avslutas efter sommaren 2023 enligt beslut TN 2019-0680. Vid 
dags datum saknas besked om förlängning, ny upphandling eller eventuellt upphörande av 
linjen. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt att linjen kortas av till att sluta 
vid Rindö västra. Vid Rindö västra finns anslutande buss 688 som lokalt trafikförsörjer hela 
Rindö. Waxholmsbolagets trafik övertar trafiken mellan bryggorna Vaxholm-Norra Tyn-
ningö-Ramsö. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt en förlängning av linje 83 från 
Grenadjärbryggan till Stenslätten (Värmdö). Vid Stenslätten finns buss 439 mot Hem-
mesta-Slussen, samt möjligheter till natthamn under period av ombyggnation av kajen i 
Vaxholm. 
 
Linje 84 Stockholm – Norra Lagnö – Ålstäket (Värmdö) 
Etablering av ny pendelbåtlinje 84 på sträckan Strömkajen-Slussen-Riset-Koviksudde – 
Norra Lagnö – Ålstäket med beräknad trafikstart hösten 2023. 
Trafiken föreslås att bedrivas under isfria perioder av året med 6 avgångar i varje riktning 
vardagar och 3 på helger. 
 
 Österåker 
Linje 12 C/D Åsättra – Husarö  
Mindre tidsjusteringar föreslås för att uppnå bättre passning med buss 626 i Åsättra. 
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Förändring av trafiken sommartid föreslås:  
Avgången från Åsättra vardagar 08:50 föreslås tidigareläggas till 08:05 och framföras 
Åsättra-(direkt) Husarö-Norra Ingmarsö-Åsättra.  
I tillägg föreslås en ny avgång köras vardagar ca 10:10 Åsättra-Norra Ingmarsö-Husarö-
Finnhamn, där avgångstiden anpassas till anslutande buss 626 och vid Finnhamn ansluter 
till linje 12A mot Möja. 
 
Sommartid föreslås att resenärer dagtid på delsträckan Finnhamn-Stora Kalholmen-Lång-
vik (Möja) och v.v. medföljer ordinarie avgångar på linjerna 12A/B och 40 ”NordSyd” med 
byte till linje 12C/D vid Finnhamn för vidare resa till/från Åsättra.  
Genom detta möjliggörs och föreslås sommartid en ny avgång lunchtid Husarö/Finnhamn-
Åsättra och Åsättra-Finnhamn/Husarö. Avgången anpassas till anslutande buss 626. 
 
Avgångarna torsdagar sommartid från Husarö 18:30 och Åsättra 19:50 föreslås att senare-
läggas på önskemål från resenärer. 
 
Slutbrygga för linjen föreslås att ändras till att bli Husarö. Under vinter-, vår- och hösttidta-
bell föreslås att bryggan Finnhamn trafikeras på beställning på vissa avgångar där det end-
ast sällan finns resenärer. 
 
Linje 12 C/D föreslås att få ett eget linjenummer ”36” för att förtydliga och särskilja linjen 
från linje 12 A/B Stockholm-Vaxholm-Husarö. 
 
Linje 13 Boda – Södra Ingmarsö 
Översyn av trafiken i syfte att minska restiden till huvuddestinationer längs linjen. 
 
Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Försöksperioden för linje 83 avslutas efter sommaren 2023 enligt beslut TN 2019-0680. 
Vid dags datum saknas besked om förlängning, ny upphandling eller eventuellt upphörande 
av linjen. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås en utredning göras om underlag finns för 
att området Ljusterö (Linanäs) under vår och tidig höst kan trafikförsörjas med en matar-
linje som i rusningsriktning ansluter till linje 83 i Vaxholm. 
 

2.5 Buss 
 Botkyrka 
Inga föreslagna trafikförändringar 
 
 Danderyd 
Linje 624 Stockholm (Humlegården) - Åkersberga (Söraskolan) 
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Linjens avgångar på 624C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
 

 
 
Linje 628 Stockholm (Humlegården) - Margretelunds C 
Linjens avgångar på 628C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Linje 608 Stockholm (Humlegården) - Rosengården 
Linjens föreslås få ny ändhållplats Tekniska Högskolan istället för Humlegården. Framkom-
ligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsakar problem med dagens lös-
ning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för bytesmöjligheter till tunnelba-
nans röda linje. 

 
 
 Ekerö 
Linje 350 Ekerö Centrum-Fittja 
Försöket med buss på färjan Jungfrusund-Slagsta föreslås återupptas då det inte kunde ut-
värderas korrekt under förra försöket. Linjen kommer utvärderas på nytt under 2023.  
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Linje 314 Norrudden – Svanhagen 
Med anledning av väldigt lågt resande föreslås linjen läggas ned. Linjen trafikeras i dagslä-
get endast fredag-söndag under sommarhalvåret. 

 
Linje 311 (Brommaplan -) Ekebyhov - Sjöängen (- Slut) 
Linje 312 Brommaplan - Sjöängen - Adelsö 
Turen kl. 14:31 från Brommaplan på linje 312 föreslås flyttas till linje 311. Den aktuella tu-
ren trafikerar idag samma sträcka som 311 fram till färjeläget. Resandet vidare över till 
Adelsö är lågt då de som reser till Adelsö i hög grad väljer linje 312. Förslaget skulle inne-
bära ett tydligare trafikutbud då sträckan Brommaplan – Sjöängen går som linje 311 och 
den längre sträckan med färjan till Adelsö går som linje 312. 
 
Linje 303 Jungfrusund – Brommaplan 
Linjen föreslås få utökad trafik kvällstid. Idag avgår sista turen från Jungfrusund 22:40. Två 
tillkommande avgångar föreslås på sträckan Jungfrusund – Ekerö centrum vilket förlänger 
möjligheten att resa med kollektivtrafiken på sträckan kvällstid med cirka en timme. 
 

 Haninge 
Paketlösning 
Linje 844 Västerhaninge station–Åbylund 
Linje 843 Västerhaninge station–Söderby brygga 
Trafikförvaltningen överväger att inrätta ny bussförbindelse till/från Nedersta i Västerha-
ninge. Detta görs genom att varannan tur på linje 844 förlängs från Västerhaninge station 
till Nedersta och omvänt. Föreslagen turtäthet under normaltidtabellen blir var 30:e minut 
under högtrafik och var 60:e minut under övrig tid och lördag-söndag. Under sommartidta-
bellen föreslås turtätheten bli var 60:e alla dagar på delsträckan Västerhaninge-Nedersta. 
På delsträckan Västerhaninge-Åby föreslås turtätheten minskas till var 30:e minut under 
högtrafik fm/em., övrig tid förblir oförändrad.   
På linje 843 föreslås turtätheten lördag-söndag under både vinter- och sommartidtabell få 
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minskad turtäthet under timme 06 från var 30:e minut till var 60:e minut på delsträckan 
Västerhaninge stn-Ribby vilket blir en reducering av trafik med en tur.  

 
 
 Huddinge 
Linje 710 Sörskogen - Skärholmen 
Kortturerna Kungens kurva - Skärholmen föreslås dras in. Anledningen är att belastningen 
på linjerna i detta stråk inte är så hög att dagens utbud motiveras. 
 
Linje 740 Huddinge station - Kungens kurva 
Kortturerna Skärholmen - Kungens kurva föreslås dras in. Anledningen är att belastningen 
på linjerna i detta stråk inte är så hög att dagens utbud motiveras. 
 
Linje 742 Östra Skogås - Huddinge sjukhus 
Trafikförvaltningen överväger att dra in de två skolförstärkningsturerna på morgonen från 
Skogås C och från Vallstigen. Från Vallstigen har resenärer möjlighet att resa med 830 och 
831.   
   
 Järfälla 
Linje 546 Jakobsbergs station – Tensta allé alternativ 2. 
Linje 546 föreslås få ändrad linjesträcka till att trafikeras till Tensta via E18 istället för da-
gens sträcka genom Veddesta/Barkarby. Linjen föreslås behålla samma turtäthet och antal 
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avgångar som dagens trafik. Med den nya sträckan trafikeras ej längre hållplatserna Konto-
vägen, Lärkvägen, Byleden och Lunda industriområde. Förslaget beror på en ombyggnation 
utav Ekvägen som gör att den inte längre kommer att kunna trafikeras utav buss. 
 

  
 
Linje 591 Stockholm C–Livgardet/Råby 
Linje 591 får ändrad körsträcka pga. ombyggnation av Ekvägen.  
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 Lidingö 
Inga föreslagna linjeförändringar. 
 

 Nacka  
Linje 405 Hornsberg - Nacka sjukhus  
Linjen föreslås utökas till att få kvällstrafik med 30-minuterstrafik till ca kl. 22 måndag-fre-
dag, samt helger. Linjen förenklar resandet för resenärer med sämre anslutning till tunnel-
bana. Förändringen skulle ge möjlighet till direktförbindelse kvällstid Nacka sjukhus - 
Sankt Görans sjukhus och täcka ett pendlingsbehov för sjukhuspersonal som jobbar kvälls-
pass. Linjen föreslås också börja trafikeras under högsommaren, också under kvällstid.  
 
Linje 442 Slussen–Boo backe–(Orminge centrum) 
Linjen föreslås få utökad trafik för ett jämnare trafikeringsutbud under hela året. Förslaget 
tillgodoser önskemål om utökad trafikförsörjning för Lännersta/Tollare då belastningen har 
ökat i hela området.  
 
Linje 465 Nacka strand - Fisksätra 
Linjen föreslås få utökad trafik för ett jämnare trafikeringsutbud. Utökningen skulle inne-
bära utökade trafikeringstider under vinter och sommar, måndag till fredag kl. 06-22 och 
lördag till söndag kl. 09-22.   
 
 Norrtälje 
Paketlösning 
Linje 612X Arninge station – Kista centrum 
Linje 686 Norrtälje busstation – Kista centrum 
En ny linje, 612X, föreslås inrättas på linje 686 befintliga sträckning mellan Arninge station 
och Kista. Linjen föreslås trafikera följande hållplatser: Arninge station - Arningerondellen - 
Gamla Vaxholmsvägen - Täby Kyrkby trafikplats - Häggviksleden - Kistahöjden - Norgega-
tan - Kista centrum. Linjen föreslås trafikeras i rusningen vardagar. Linjen får passning 
med linje 676. I förslaget ingår att linje 686 läggs ned, vilket medför ett byte för resande 
mellan Norrtälje och Kista. Med förslaget tillkommer fler resmöjligheter mellan Norrtälje 
och Kista då linje 686 endast går tre gånger per riktning per vardag. Förslaget innebär även 
att fler resande från nordostsektorn får tillgång till en snabb förbindelse mot Kista via byte-
spunkten Arninge station. 
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Linje 676 Stockholm – Norrtälje 
Linjen föreslås sluta trafikera hållplatserna Roslagstull och Universitet södra. Hållplatserna 
har lågt antal påstigande för en stombusslinje. Förslaget är en del av trafikförvaltningens 
åtgärder för förbättrad framkomlighet i stombusslinjenätet där syftet är att förbättra punkt-
ligheten och erbjuda kortare restider. 
 
Paketlösning 
Linje 639 Stockholm (Tekniska högskolan) - Rimbo - (Hallstavik) 
Linje 647 Norrtälje – Rimbo 
De avgångar på linje 639 som i dagsläget går Stockholm – Rimbo föreslås kortas ned till 
Danderyds sjukhus med ny linjesträckning Danderyds sjukhus – Rimbo. Ett byte tillkom-
mer mellan tunnelbana och buss vid Danderyds sjukhus men förslaget innebär ändå ofta 
kortare restid med anledning av dålig framkomlighet för bussar på sträckan. Resurserna fö-
reslås flyttas till linje 647 med fler avgångar mellan Rimbo och Norrtälje. I samtrafik med 
linje 647 och 677 skapas en tätare kollektivtrafik på sträckan som oftast under dagtid upp-
går till halvtimmestrafik. 
 
 Nynäshamn 
Inga föreslagna trafikförändringar 
 
 Nykvarn 
Linje 778 Nykvarn (Lillhagaskolan)–Sundsvik 
Linje 782 Nykvarn (Lillhagaskolan)–Nygård 
778 och 782 föreslås snabbas upp genom att hållplats Slätås tas bort.  
Hållplats Eriksberg ligger väldigt nära (130m) denna hållplats. 
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 Salem 
Inga planerade trafikförändringar 
 
 Sigtuna 
Linje 538 Rotebro station - Rosersbergs station 
Linjen föreslås få ny körväg via en ny del av Rosersbergs industriområde med tillkommande 
arbetsplatser. Ett nytt hållplatsläge föreslås utmed den nya linjesträckningen. Hållplats Ti-
tanvägen föreslås flyttas söder om korsningen med Metallvägen. 
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Linje 579 Arlanda – Bålsta station 
Ett antal turer Arlanda – Bålsta föreslås kortas ner till Arlanda – Venngarn med ny hållplats 
Venngarns slott. Med förslaget skulle Venngarn få förbättrad kollektivtrafikförsörjning, i 
dagsläget ligger närmaste hållplats på Uppsalavägen. På delsträckan Sigtuna – Bålsta mins-
kar i förslaget turtätheten till timmes- istället för halvtimmestrafik. Förslaget kan endast ge-
nomföras om framkomligheten i Venngarn säkerställs. 

 
 
 Sollentuna 
Linje 526 (Rudbecksskolan -) Sollentuna station - Karolinska sjukhuset 
Linjen föreslås förlängas till Nya Karolinska/Hagastaden i syfte att erbjuda bättre koppling 
till arbetsplatser och andra målpunkter i området. Förslaget kan genomföras om nödvän-
diga åtgärder i gatumiljön utförs i syfte att erbjuda vändplats på Norra stationsgatan. Be-
hovs finns även av ett ändhållplatsläge med möjlighet till tidsreglering på nämnda gata.
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Linje 178 Mörby station - Jakobsbergs station 
Linjen föreslås sluta trafikera hållplatserna Anhaltsvägen och Sörentorp. Hållplatserna har 
lågt antal påstigande för en stombusslinje. Förslaget är en del av trafikförvaltningens åtgär-
der för förbättrad framkomlighet i stombusslinjenätet där syftet är att förbättra punktlig-
heten och erbjuda kortare restider. 
 
 Solna 
Linje 526 (Rudbecksskolan -) Sollentuna station - Karolinska sjukhuset 
Linjen föreslås förlängas till Nya Karolinska/Hagastaden i syfte att erbjuda bättre koppling 
till arbetsplatser och andra målpunkter i området. Förslaget kan genomföras om nödvän-
diga åtgärder i gatumiljön utförs i syfte att erbjuda vändplats på Norra stationsgatan. Be-
hovs finns även av ett ändhållplatsläge med möjlighet till tidsreglering på nämnda gata. 
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Linje 508 Danderyds sjukhus – Karolinska sjukhuset 
I syfte att erbjuda en snabbare koppling mellan nordostsektorn och Karolinska sjukhuset 
föreslås linjen få en genare sträckning genom Bergshamra. Hållplatserna Bergshamra cent-
rum och Kungshamra föreslås sluta trafikeras, istället trafikeras hållplats Bergshamra bro. 
Resande från nämnda hållplatser i Bergshamra hänvisas till linje 509 eller fortsatt med linje 
508 från hållplats Bergshamra bro. I syfte att erbjuda bättre koppling till arbetsplatser i om-
rådet runt Nya Karolinska föreslås linjens dras om via hållplats Prostvägen istället för håll-
plats Solna Kyrka. 
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Linje 505 Solna C - Järvastaden - Ulriksdals station (- Bagartorp) 
Linjen föreslås dras om via Gunnarbovägen i syfte att ge boende i ett område med ett stort 
antal nybyggda bostäder bättre tillgång till kollektivtrafik. Förändringen möjliggör även tra-
fikering av den idrottsplats som anläggs längs den föreslagna linjesträckningen. Förslaget 
kan genomföras om nödvändig infrastruktur i området är färdigställd. 
 

 
 
Paketlösning 
Linje 504 Sundbybergs station – Rissne 
Linje 506 Karolinska sjukhuset – Hallonberen 
Linje 507 Odenplan – Västra skogen 
Linje 506 och 504 föreslås byta linjesträckning mellan hållplatserna Lötsjön och Vegagatan. 
Linje 506 tar i förslaget över linje 504:s sträckning genom Duvbo medan linje 504 får en ge-
nare sträckning på Ursviksvägen vilket ger resande på linjen från Ursvik och Hallonbergen 
kortare restid mot Sundbybergs centrum. 
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Linje 506 föreslås överta sträckan Industrivägen – Odenplan från linje 507, med ändringen 
att bussen inte går in till Karolinska sjukhuset norra. Med förslaget erbjuds en snabbare 
koppling mellan Solna, Odenplan och området runt Nya Karolinska. Hållplatsen Solna 
kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik. 
 

 
 
Linje 507 föreslås överta sträckan Industrivägen – Karolinska sjukhuset norra från linje 
506, med ändrad dragning via hållplatsen Prostvägen för bättre koppling till området runt 
Nya Karolinska.  Då linje 506 tar över det största resandestråket utanför affärstid med utö-
kad trafik föreslås linje 507 få reducerad turtäthet eftermiddag/kväll/helg. Hållplatsen 
Solna kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik.  
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 Stockholm Innerstad 
Linje 153 Fridhemsplan – Bredäng 
Linjen föreslås trafikera hållplatserna Nybodahallen, Kilabergsvägen, Edvard Swartz plan, 
Storsvängen, Ålgrytevägen. Detta ger resenärer på ytterligare fem hållplatser möjlighet att 
resa med linje 153. Restiden med linjen beräknas gå från 27 till 32 minuter. Turtätheten på 
linjen minskar från 15-minuterstrafik till 20-minuterstrafik. 

Linje 405 Hornsberg - Nacka sjukhus  
Linjen föreslås utökas till att få kvällstrafik med 30-minuterstrafik till ca kl. 22 måndag-fre-
dag, samt helger. Linjen förenklar resandet för resenärer med sämre anslutning till tunnel-
bana. Förändringen skulle ge möjlighet till direktförbindelse kvällstid Nacka sjukhus - 
Sankt Görans sjukhus och täcka ett pendlingsbehov för sjukhuspersonal som jobbar kvälls-
pass. Linjen föreslås också börja trafikeras under högsommaren, också under kvällstid.  
 
Linje 442 Slussen–Boo backe–(Orminge centrum) 
Linjen föreslås få utökad trafik för ett jämnare trafikeringsutbud under hela året. Förslaget 
tillgodoser önskemål om utökad trafikförsörjning för Lännersta/Tollare då belastningen har 
ökat i hela området. Efter att linje 414 och 442X numera även täcker upp trafiken via nya 
området i Tollare ger det bäst effekt att utöka trafikförsörjningen på linje 442 som numera 
är den snabbare förbindelsen. Förändringen innebär dubbelriktad trafik både vinter och 
sommar med trafikeringstiderna M-F 06-22 och L-S 09-22.  
 
 
Linje 526 (Rudbecksskolan -) Sollentuna station - Karolinska sjukhuset 
Linjen föreslås förlängas till Nya Karolinska/Hagastaden i syfte att erbjuda bättre koppling 
till arbetsplatser och andra målpunkter i området. Förslaget kan genomföras om nödvän-
diga åtgärder i gatumiljön utförs i syfte att erbjuda vändplats på Norra stationsgatan. Be-
hovs finns även av ett ändhållplatsläge med möjlighet till tidsreglering på nämnda gata. 
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Linje 680 Stockholm (Humlegården) – Resarö 
Linjen föreslås sluta trafikera Humlegården och få ny ändhållplats vid Tekniska Högskolan. 
Med förslaget uppnås en bättre samtrafik mellan linjerna 680 och 670 mot Engarn då båda 
utgår från Tekniska högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begrän-
sad vilket orsakar problem med dagens lösning. 
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Linje 670 Stockholm (Tekniska högskolan) - Danderyds sjukhus - Vaxholm 
(Söderhamnsplan) 
Ett nytt upplägg föreslås med linje 670 som går Tekniska högskolan - Danderyds sjukhus - 
Arninge station - Engarn - Vaxholm (4 avgångar i timmen), samt linje 670X som i förslaget 
går i rusningen (både morgon- och eftermiddagsrusningen) mellan Danderyds sjukhus och 
Vaxholm (ej via Arninge station eller Engarn; också 4 avgångar i timmen). Avgångarna på 
linje 670X går i förslaget således mellan Danderyds sjukhus och snabbas upp genom att ej 
trafikera hållplatserna Arninge station och Engarn. Antal avgångar på 670 och 670X mins-
kar enligt förslaget i maxtimmen (kl. 7 till 8) från 11 till 8, men då linjen avses köras med 
dubbeldäckare ökar kapaciteten under denna timme med drygt tio procent fler sittplatser. 
 
Linje 676 Stockholm – Norrtälje 
Linjen föreslås sluta trafikera hållplatserna Roslagstull och Universitet södra. Hållplatserna 
har lågt antal påstigande för en stombusslinje. Förslaget är en del av Trafikförvaltningens 
åtgärder för förbättrad framkomlighet i stombusslinjenätet där syftet är att förbättra punkt-
ligheten och erbjuda kortare restider. 
 
 
Paketlösning 
Linje 639 Stockholm (Tekniska högskolan) - Rimbo - (Hallstavik) 
Linje 647 Norrtälje – Rimbo 
De avgångar på linje 639 som i dagsläget går Stockholm – Rimbo föreslås kortas ned till 
Danderyds sjukhus med ny linjesträckning Danderyds sjukhus – Rimbo. Ett byte tillkom-
mer mellan tunnelbana och buss vid Danderyds sjukhus men förslaget innebär ändå ofta 
kortare restid med anledning av dålig framkomlighet för bussar på sträckan. Resurserna fö-
reslås flyttas till linje 647 med fler avgångar mellan Rimbo och Norrtälje. I samtrafik med 
linje 647 och 677 skapas en tätare kollektivtrafik på sträckan som oftast under dagtid upp-
går till halvtimmestrafik. 
 
Linje 680 Stockholm (Humlegården) – Resarö 
Linjen föreslås sluta trafikera Humlegården och få ny ändhållplats vid Tekniska Högskolan. 
Med förslaget uppnås en bättre samtrafik mellan linjerna 680 och 670 mot Engarn då båda 
utgår från Tekniska högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begrän-
sad vilket orsakar problem med dagens lösning. 
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Linje 624 Stockholm (Humlegården) - Åkersberga (Söraskolan) 
Linjens avgångar på 624C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Linje 628 Stockholm (Humlegården) - Margretelunds C 
Linjens avgångar på 628C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 

 
 
Linje 608 Stockholm (Humlegården) - Rosengården 
Linjens föreslås få ny ändhållplats Tekniska Högskolan istället för Humlegården. Framkom-
ligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsakar problem med dagens lös-
ning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för bytesmöjligheter till tunnelba-
nans röda linje. 
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 Stockholm Söderort 
Linje 153 Fridhemsplan – Bredäng 
Linjen föreslås börja trafikera mellanhållplatserna Nybodahallen, Kilabergsvägen, Edvard 
Swartz plan, Storsvängen, Ålgrytevägen. Detta ger resenärer på ytterligare fem hållplatser 
möjlighet att resa med linje 153. Restiden med linjen beräknas gå från 27 till 32 minuter. 
Turtätheten på linjen minskar från 15-minuterstrafik till 20-minuterstrafik. 

Linje 710 Sörskogen - Skärholmen 
Kortturerna Kungens kurva - Skärholmen föreslås dras in. Anledningen är att belastningen 
på linjerna i detta stråk inte är så hög att dagens utbud motiveras. 
 
Linje 740 Huddinge station - Kungens kurva 
Kortturerna Skärholmen - Kungens kurva föreslås dras in. Anledningen är att belastningen 
på linjerna i detta stråk inte är så hög att dagens utbud motiveras 
 
Linje 742 Östra Skogås - Huddinge sjukhus 
De två skolförstärkningsturerna på morgonen från Skogås C och från Vallstigen föreslås 
dras in. Anledningen är att resandet är relativt lågt och resenärerna ryms inom den ordina-
rie 15-minuterstrafiken. Från Vallstigen har resenärer möjlighet att resa med 830 och 831.   
 
Linje 749 Liljeholmen–Södertälje centrum 
Linjen föreslås få två nya morgonavgångar; 5.24 från Södertälje C och 6.02 från Liljehol-
men. Förändringen skulle möjliggöra direktresa till Södertälje sjukhus från Liljeholmen för 
anställda på bl.a. Södertälje sjukhus som börjar passet som börjar strax innan klockan sju. 
 
Linje 350 Ekerö Centrum-Fittja 
Försöket med buss på färjan Jungfrusund-Slagsta föreslås återupptas då det inte kunde ut-
värderas korrekt under förra försöket. Linjen kommer utvärderas på nytt under 2023.  
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 Stockholm Västerort 
Linje 546 Jakobsbergs station – Tensta allé 
Linje 546 föreslås få ändrad linjesträcka till att trafikeras till Tensta via E18 istället för da-
gens sträcka genom Veddesta/Barkarby. Linjen föreslås behålla samma turtäthet och antal 
avgångar som dagens trafik. Med den nya sträckan trafikeras ej längre hållplatserna Konto-
vägen, Lärkvägen, Byleden och Lunda industriområde. Förslaget beror på en ombyggnation 
utav Ekvägen som gör att den inte längre kommer att kunna trafikeras utav buss. 

 
 
Linje 127 Brommaplan - Nockebyhov (- Blackebergs gård) 
Samtliga turer på linjen föreslås vända vid Nockebyhov, vid en ny vänd- och hållplats söder 
om Ängbybadet som erbjuder bättre framkomlighet än nuvarande vändplats. De fyra turer 
dagligen som idag trafikerar sträckan Nockebyhov – Blackebergs gård föreslås med anled-
ning av lågt resande dras in. Hållplats Ängbybadet slutar i och med förslaget att trafikeras. 
Gångavstånd från den nya hållplatsen vid Nockebyhov till Ängbybadet blir ca 300 meter. 
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Linje 540 Tensta C – Universitetet 
I syfte att erbjuda ytterligare målpunkt med bytesmöjligheter till pendeltåg från Spånga fö-
reslås linjen förlängas från Tensta C till Spånga station. 
 

 
 
Paketlösning 
Linje 504 Sundbybergs station – Rissne 
Linje 506 Karolinska sjukhuset – Hallonberen 
Linje 507 Odenplan – Västra skogen 
Linje 506 och 504 föreslås byta linjesträckning mellan hållplatserna Lötsjön och Vegagatan. 
Linje 506 tar i förslaget över linje 504:s sträckning genom Duvbo medan linje 504 får en ge-
nare sträckning på Ursviksvägen vilket ger resande på linjen från Ursvik och Hallonbergen 
kortare restid mot Sundbybergs centrum. 
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Linje 506 föreslås överta sträckan Industrivägen – Odenplan från linje 507, med ändringen 
att bussen inte går in till Karolinska sjukhuset norra. Med förslaget erbjuds en snabbare 
koppling mellan Solna, Odenplan och området runt Nya Karolinska. Hållplatsen Solna 
kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik. 
 

 
 
Linje 507 föreslås överta sträckan Industrivägen – Karolinska sjukhuset norra från linje 
506, med ändrad dragning via hållplatsen Prostvägen för bättre koppling till området runt 
Nya Karolinska.  Då linje 506 tar över det största resandestråket utanför affärstid med utö-
kad trafik föreslås linje 507 få reducerad turtäthet eftermiddag/kväll/helg. Hållplatsen 
Solna kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik.  
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Paketlösning 
Linje 612X Arninge station – Kista centrum 
Linje 686 Norrtälje busstation – Kista centrum 
En ny linje, 612X, föreslås inrättas på linje 686 befintliga sträckning mellan Arninge station 
och Kista. Linjen föreslås trafikera följande hållplatser: Arninge station - Arningerondellen - 
Gamla Vaxholmsvägen - Täby Kyrkby trafikplats - Häggviksleden - Kistahöjden - Norgega-
tan - Kista centrum. Linjen föreslås trafikeras i rusningen vardagar. Linjen får passning 
med linje 676. I förslaget ingår att linje 686 läggs ned, vilket medför ett byte för resande 
mellan Norrtälje och Kista. Med förslaget tillkommer fler resmöjligheter mellan Norrtälje 
och Kista då linje 686 endast går tre gånger per riktning per vardag. Förslaget innebär även 
att fler resande från nordostsektorn får tillgång till en snabb förbindelse mot Kista via byte-
spunkten Arninge station. 
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Linje 591 Stockholm C–Livgardet/Råby 
Linje 591 får ändrad körsträcka pga. ombyggnation av Ekvägen.  
 

 
 
 Sundbyberg 
Linje 505 Solna C - Järvastaden - Ulriksdals station ( - Bagartorp) 
Linjen föreslås dras om via Gunnarbovägen i syfte att ge boende i ett område med ett stort 
antal nybyggda bostäder bättre tillgång till kollektivtrafik. Förändringen möjliggör även tra-
fikering av den idrottsplats som anläggs längs den föreslagna linjesträckningen. Förslaget 
kan genomföras om nödvändig infrastruktur i området är färdigställd. 
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Paketlösning 
Linje 504 Sundbybergs station – Rissne 
Linje 506 Karolinska sjukhuset – Hallonberen 
Linje 507 Odenplan – Västra skogen 
Linje 506 och 504 föreslås byta linjesträckning mellan hållplatserna Lötsjön och Vegagatan. 
Linje 506 tar i förslaget över linje 504:s sträckning genom Duvbo medan linje 504 får en ge-
nare sträckning på Ursviksvägen vilket ger resande på linjen från Ursvik och Hallonbergen 
kortare restid mot Sundbybergs centrum. 
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Linje 506 föreslås överta sträckan Industrivägen – Odenplan från linje 507, med ändringen 
att bussen inte går in till Karolinska sjukhuset norra. Med förslaget erbjuds en snabbare 
koppling mellan Solna, Odenplan och området runt Nya Karolinska. Hållplatsen Solna 
kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik. 
 

 
 
Linje 507 föreslås överta sträckan Industrivägen – Karolinska sjukhuset norra från linje 
506, med ändrad dragning via hållplatsen Prostvägen för bättre koppling till området runt 
Nya Karolinska.  Då linje 506 tar över det största resandestråket utanför affärstid med utö-
kad trafik föreslås linje 507 få reducerad turtäthet eftermiddag/kväll/helg. Hållplatsen 
Solna kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik.  
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 Södertälje 

En trepartssamverkan pågår mellan trafikförvaltningen, Södertälje kommun och Nobina. 
Inom denna samverkan utreds en utveckling av busstrafiken, men då dessa är under utred-
ning remitteras de separat. 
 
Paketlösning Alternativ 1. 
Linje 759 Astrabacken–Glasberga  
Linje 756 Astrabacken–Östertälje station (– Gärtuna) 
Linje 759 föreslås trafikera ny hållplats längre in i Glasberga. Linjen föreslås kortas av och 
gå mellan Östertälje – Glasberga (ny hållplats), istället för Astrabacken – Glasberga (Carin 
Bååts gata). Förutom en ny hållplats, får Glasberga till skillnad från dagens 30-minuterstra-
fik i högtrafik istället 15-minuterstrafik i högtrafik. 
Linje 756 föreslås få 30-minuterstrafik dagtid och 15-minuterstrafik i högtrafik för hela 
sträckan. Sträckan Östertälje – Gärtuna bättre turtäthet i och med förslaget. 
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Linje 759 Astrabacken–Glasberga alternativ 2. 

 
Linje 780 Södertälje centrum- Värsta Backe, Nykvarn. 
Tre avgångar under morgonrusningen och tre avgångar under eftermiddagsrusningen före-
slås trafikera Almnäs under förutsättning att vändmöjligheten säkras. 
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Linje 749 Liljeholmen–Södertälje centrum 
Linjen föreslås få två nya morgonavgångar; 5.24 från Södertälje C och 6.02 från Liljehol-
men. Förändringen skulle möjliggöra direktresa till Södertälje sjukhus från Liljeholmen för 
anställda på bl.a. Södertälje sjukhus som börjar passet som börjar strax innan klockan sju. 
 
Linje 756 Astrabacken–Östertälje station (–Gärtuna) 
Linjen föreslås trafikera Grödingevägen istället för Tältvägen. Förslaget grundar sig i att 
Tältvägen enligt kommunen har en dåligt underbyggd vägkropp som inte lämpar sig för 
tung trafik. Södertälje kommun kommer vid genomförande av detta förslag bygga en ny 
hållplats (på vardera sida av vägen) längst Grödingevägen. 
 

 
 
Linje 756 föreslås få 30-minuterstrafik dagtid och 15-minuterstrafik i högtrafik för hela 
sträckan. Sträckan Östertälje – Gärtuna bättre turtäthet i och med förslaget. 
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Linje 797 Södertälje centrum–Ritorp–Södertälje centrum 
Linje föreslås snabbas upp genom att hållplats Vårbovägen tas bort. Resenärer hänvisas till 
hållplats Ritorpsvägen. 
 

 
Närtrafiklinje 978 Blombacka-Rosenlund 
Trafikförvaltningen överväger en något förändrad linjesträckning. Hållplatserna Blomback-
agatan och Heimdallsvägen föreslås tas bort. Den borttagna sträckan föreslås ersättas med 
en hållplats utanför butiken ICA Jätten samt en hållplats utmed Lundbygatan i höjd med 
Bodastigen samt att hållplatsen Lundbygatan flyttas från norr till söder om rondellen vid 
Erikshällsgatan/Västergatan. Hållplats kyrkogården föreslås tas bort och en ny körväg runt 
sjukhuset via Doktorsvägen och Lagmanvägen skulle i så fall tillkomma. 
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Närtrafiklinje 979 Brunnsäng-Bårsta 
Trafikförvaltningen överväger en något förändrad linjesträckning. Hållplatserna Barrstigen, 
Bergviks servicehus, Tallhöjdens sjukhem och Oxbackshemmet (ringhållplats) tas bort. Ny 
ändhållplats i linjens norra ände blir Brunnsäng C. 

 
 
 
 Tyresö 
Inga planerade trafikförändringar.  
 
 Täby 
Paketlösning 
Linje 612X Arninge station – Kista centrum 
Linje 686 Norrtälje busstation – Kista centrum 
En ny linje, 612X, föreslås inrättas på linje 686 befintliga sträckning mellan Arninge station 
och Kista. Linjen föreslås trafikera följande hållplatser: Arninge station - Arningerondellen - 
Gamla Vaxholmsvägen - Täby Kyrkby trafikplats - Häggviksleden - Kistahöjden - Norgega-
tan - Kista centrum. Linjen föreslås trafikeras i rusningen vardagar. Linjen får passning 
med linje 676. I förslaget ingår att linje 686 läggs ned, vilket medför ett byte för resande 
mellan Norrtälje och Kista. Med förslaget tillkommer fler resmöjligheter mellan Norrtälje 
och Kista då linje 686 endast går tre gånger per riktning per vardag. Förslaget innebär även 
att fler resande från nordostsektorn får tillgång till en snabb förbindelse mot Kista via byte-
spunkten Arninge station. 
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Paketlösning 
Linje 614 Täby centrum – Skarpäng 
Linje 615 Täby centrum – Arninge station 
De befintliga linjerna 614 och 615 föreslås slås ihop till en ny linje 615 som i förslaget blir en 
genomgående linje Skarpäng - Täby centrum - Galoppfältet - Arninge station. Förslaget syf-
tar till att ge förbättrade förbindelser mellan olika kommundelar med anslutning till stads-
utvecklingsområdet Täby park vid Galoppfältet samt den nya simhallen som öppnar under 
2022. 
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Linje 614 föreslås göras om till en ringlinje som trafikerar Täby centrum - Åkerbyvägen - 
simhallen - Galoppfältet - Täby centrum (i högervarv). Linjen tar över trafikering av de om-
råden som inte trafikeras av nya linje 615. Nya linje 614 kommer att gå dagtid i timmestrafik 
för att erbjuda resor mellan Täby centrum och Åkerbyvägen. 
 

 
 
Linje 616 Täby centrum – Östra Byle 
Linje 616 föreslås förlängas från Täby centrum till den nya simhallen som öppnar under 
2022. Förslaget innebär även en koppling till stadsutvecklingsområdet Täby park vid Ga-
loppfältet. 
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Linje 619 Täby centrum – Näsbypark – Täby centrum 
Linjen föreslås få ny linjesträckning via Roslags Näsby istället för via Grindtorp. Förslaget 
innebär utökad kollektivtrafik i stadsutvecklingsområdet Roslags Näsby samt förbättrad 
koppling mellan Näsbypark och Roslagsbanans linjer 27 och 28. Grindtorp får med försla-
get färre avgångar, men trafikeras fortsatt med linje 617 mellan Näsbypark och Täby cent-
rum samt med linjerna 605 och 627. 

 
Linje 624 Stockholm (Humlegården) - Åkersberga (Söraskolan) 
Linjens avgångar på 624C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Linje 628 Stockholm (Humlegården) - Margretelunds C 
Linjens avgångar på 628C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
 

 
 
 Upplands- Bro 
Linje 555 Kungsängens stn – Låssa kyrka 
Bostadsområdet Tegelhagen i Bro växer och behöver mer trafik. Linje 555 får därmed änd-
rad slutdestination på varannan tur och trafikerar Tegelhagen. 
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Linje 556 Bro centrum -Ådö 
Linjen föreslås få minskad turtäthet vardagar. Linjen går från dagens 18 avgångar per dygn 
till 12 per dygn på vardagar. Bortfallet kompenseras av föreslagen förändring på linje 555. 
 
 
 Upplands Väsby 
Inga föreslagna trafikförändringar. 
 
 Vallentuna 
Linje 608 Stockholm (Humlegården) - Rosengården 
Linjens föreslås få ny ändhållplats Tekniska Högskolan istället för Humlegården. Framkom-
ligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsakar problem med dagens lös-
ning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för bytesmöjligheter till tunnelba-
nans röda linje. 
 

 
 
 Vaxholm 
Linje 670 Stockholm (Tekniska högskolan) - Danderyds sjukhus - Vaxholm 
(Söderhamnsplan) 
Ett nytt upplägg föreslås med linje 670 som går Tekniska högskolan - Danderyds sjukhus - 
Arninge station - Engarn - Vaxholm (4 avgångar i timmen), samt linje 670X som i förslaget 
går i rusningen (både morgon- och eftermiddagsrusningen) mellan Danderyds sjukhus och 
Vaxholm (ej via Arninge station eller Engarn; också 4 avgångar i timmen). Avgångarna på 
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linje 670X går i förslaget således mellan Danderyds sjukhus och snabbas upp genom att ej 
trafikera hållplatserna Arninge station och Engarn. Antal avgångar på 670 och 670X mins-
kar enligt förslaget i maxtimmen (kl. 7 till 8) från 11 till 8, men då linjen avses köras med 
dubbeldäckare ökar kapaciteten under denna timme med drygt tio procent fler sittplatser. 
 
Linje 680 Stockholm (Humlegården) – Resarö 
Linjen föreslås sluta trafikera Humlegården och få ny ändhållplats vid Tekniska Högskolan. 
Med förslaget uppnås en bättre samtrafik mellan linjerna 680 och 670 mot Engarn då båda 
utgår från Tekniska högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begrän-
sad vilket orsakar problem med dagens lösning. 
 

 
 
 Värmdö 
Inga föreslagna trafikförändringar 
 
 Österåker 
Linje 624 Stockholm (Humlegården) - Åkersberga (Söraskolan) 
Linjens avgångar på 624C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Linje 628 Stockholm (Humlegården) - Margretelunds C 
Linjens avgångar på 628C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-04-14 

 KS/2022:16 
 

Svar på motion av Joakim Edhborg (S) om att uppmärksamma det 
moderna Hagalunds femtioårsjubileum med ett märkesår 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Joakim Edhborg (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i januari 2022. I 
motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att göra 2023 till ett märkesår för Hagalund 
och uppmärksamma femtioårsjubiléet för den moderna stadsdelens framväxt. Det kan ske genom 
exempelvis stadsdelsvandringar, utökad Hagalundsdag, minnesutställning eller en bok.  
  
Stadsledningsförvaltningen är positiv till att uppmärksamma såväl Solna stads som enskilda 
stadsdelars jubileumsår. Tidigare har jubileumsåren uppmärksammats på olika sätt och även i 
olika regi. För staden som helhet har exempelvis jubileumsböcker tagits fram när Solna fyllde 50 
år och 75 år och stadsdelen Hagalunds 300 årsjubileum har uppmärksammats med en 
jubileumsbok, utökad Hagalundsdag samt en minnesutställning på biblioteket. I andra stadsdelar 
har lokala föreningar varit engagerade i att uppmärksamma jubileumsår genom olika aktiviteter. 
Exempelvis genomför föreningen Bergshamra för alla olika kulturprojekt med fokus på konserter 
och kultur- och naturrelaterade aktiviteter för barn, unga och vuxna under föreningens 
jubileumsår 2022 med stöd från kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen för arbetsmarknad, 
kultur och fritids erfarenhet är att lokalt engagemang från inte minst föreningslivet, gör att 
aktiviteterna blir bättre än om staden genomför dem på egen hand.  
 
I Hagalund finns ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv. I stadsdelen driver staden fritidsgårdarna, 
Fabrik 38 och Hagalundsparken, och under det senaste året har fritidsverksamheten utvecklats 
och breddats för att på ett ännu bättre sätt kunna fånga upp ungdomar. Varje helg arrangerar 
fritiden tillsammans med föreningslivet aktiviteter för ungdomar i Hagalund både inomhus och 
utomhus. Staden driver också Olle Olsson-kvarteret med museer, verkstäder, konstnärsateljéer 
och café i nära samarbete med Lena Olsson Petrén, vänföreningen Hagalunds keramikverkstad, 
Olle Olsson Hagalunds Vänner samt övriga kulturaktörer i kvarteret. Det finns även samarbeten 
med andra delar av föreningslivet såsom föreningen Ett levande Hagalund, som bl a arrangerar 
Hagalundsdagen, och Cykelköket, som utgör en mötesplats för cykelintresserade.    
 
Stadsledningsförvaltningen kan, mot denna bakgrund, konstatera att Hagalund har ett rikt och 
aktivt föreningsliv, som redan idag i samverkan med staden genomför många olika aktiviteter i 
stadsdelen. Förvaltningen ser gärna att föreningslivet i samverkan med staden uppmärksammar 
Hagalunds jubileumsår 2023 med utgångspunkt i de aktiviteter som genomförs. Mot denna 
bakgrund föreslås motionen förklaras besvarad. 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind 
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
 



 

Motion angående att uppmärksamma det moderna Hagalunds 
femtioårsjubileum med ett märkesår 
 
I slutet av 1960-talet beslutade Solna stadsfullmäktige om en väsentlig ombyggnation av 
stadsdelen Hagalund. Den äldre villabebyggelsen revs i allt väsentligt och den nuvarande 
modernistiska bebyggelsen som domineras av de fyra gårdarna som inramas av åtta blå lamellhus 
byggdes. Den nya stadsdelen stod färdig 1973. 
 
När jag var barn beskrevs gärna denna omdaning av stadsdelen närmast i termer av ett syndafall 
där den gamla paradisiska villaförorten ersattes med ett miljonprogramsområde av betong. Den 
berättelsen skymmer dock det faktum att gamla Hagalund var en arbetarstadsdel med tuffa 
ekonomiska förutsättningar. Området var eftersatt och flera av husen saknade toalett inomhus. 
Den nya bebyggelsen innebar att familjer fick tillgång till den tidens moderna bekvämlighet såsom 
tex inomhustoalett.  
 
Hagalund är en stadsdel som uppskattas och älskas av sina invånare. De blå höghusen, den 
planseparerade trafiklösningen och rika grönskan uppskattas av många boende, något som inte 
minst märks i det motstånd som ofta uppbådas vid försök att ändra i stadsdelens grundläggande 
planering. Här finns en väldigt stark känsla av sammanhållning och en lokalpatriotism som få, om 
någon, andra stadsdelar i Solna kan uppbåda. 
 
År 2023 är det femtio år sedan det moderna Hagalund stod klart. Vi socialdemokrater tycker att 
staden bör uppmärksamma detta.  
 
Det finns flera saker som kommunen skulle kunna göra för att uppmärksamma femtioårsjubiléet. 
Några exempel på initiativ vore exempelvis: 
 

• Framtagandet av en jubileumsbok som skildrar det moderna Hagalunds historia 
• En utökad Hagalundsdag finansierad eller delfinansierad av staden 
• Minnesutställning i stadsdelen och t.ex. på Solna Stadsbibliotek 
• Stadsdelsvandringar 

 
 
Jag föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

• Att göra år 2023 till ett märkesår för Hagalund och uppmärksamma femtioårsjubiléet för 
den moderna stadsdelens framväxt 

 
Solna 31 januari 2022 
 

 
 
 
 
Joakim Edhborg 
Socialdemokraterna 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-05-02 

 KS/2021:224 
 
 

Svar på motion av Sandra Lindström (V) och Tove Persson (V) om 
att sluta sälja Norrenergis utsläppsrätter 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström (V) och Tove Persson (V) inkom med rubricerad motion kommunfullmäktige i 
november 2021. I motionen föreslås att Solna stad ska verka för att Norrenergi inte får sälja sina 
utsläppsrätter. Norrenergi tilldelas, som alla energiproducenter i EU, varje år utsläppsrättigheter 
för att släppa ut koldioxid. Eftersom Norrenergis produktion är 99,7 procent förnyelsebar 
använder bolaget inte alla sina utsläppsrättigheter utan kan sälja dem till andra bolag och istället 
låta dem släppa ut motsvarande mängd koldioxid. Genom ett ägardirektiv om att Norrenergi inte 
ska kunna sälja sina utsläppsrättigheter anser motionärerna att bolaget kan ligga i framkant i 
klimatomställningen.   
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att Norrenergi redan ligger i framkant i miljö- och 
klimatarbetet. Norrenergi har ställt om sin produktion för att minska sitt klimatavtryck och 
bolagets värmeproduktion är nästan förnybar under ett normalkallt år. På sikt är ambitionen att 
Norrenergis produktion ska baseras på enbart förnybara energikällor.  
 
Vidare kan konstateras att klimatfrågan ingår som en del i det utvecklingsarbete som pågår mellan 
Norrenergi och ägarkommunerna Solna och Sundbyberg för att utreda olika alternativ för att 
bolaget ska kunna möta att produktionsbortfallet som följer av avvecklingen av Bromma 
reningsverk 2026. Totalt kommer cirka 400 GWh av Norrenergis årliga energiproduktion på cirka 
1000 GWh att försvinna i samband med nedläggningen. Några utvecklingsalternativ, som har 
identifierats, är att bygga ny egen produktion, att utöka Norrenergis redan befintliga 
produktionssamarbete med Stockholm Exergi, och/eller att utreda en återledning av 
avloppsvatten från Henriksdalsverket. I samtliga dessa utvecklingsalternativ ingår klimat- och 
miljöfrågan som en viktig beståndsdel tillsammans med frågan om att säkerställa 
fjärrvärmeförsörjningen i Solna och Sundbyberg samt bolagets ekonomi och överlevnad.  
 
Vidare kan stadsledningsförvaltningen konstatera att Norrenergis tilldelning av utsläppsrättigheter 
har minskat under de senaste åren och även att bolaget inte har sålt några utsläppsrättigheter 
sedan 2018. Frågan om försäljning av utsläppsrättigheter är således begränsad i förhållande till 
andra klimat- och miljöfrågor som kommer att följa av arbetet med att ta fram en utvecklings-
strategi för Norrenergi och bör därför kunna hanteras samlat i detta utvecklingsarbete. Mot 
denna bakgrund föreslås att motionen anses besvarad.  
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind 
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
 



 
Solna den 29 november 2021 

 
Motion om att sluta sälja Norrenergis utsläppsrätter 
 
Norrenergi är Solna och Sundbybergs gemensamma energibolag och har idag en stark 
miljöprofil. Precis som alla energiproducenter i EU tilldelas Norrenergi varje år särskilda 
rättigheter, så kallade utsläppsrätter, för att släppa ut koldioxid. Eftersom Norrenergis 
produktion idag är 99,7 % förnyelsebar använder bolaget inte alla sina utsläppsrätter. 
Norrenergi kan därför välja att sälja sina utsläppsrätter till andra bolag och i stället låta dem 
släppa ut motsvarande mängd koldioxid.  
 
Utsläpp av växthusgaser påverkar vår miljö och klimat negativt – oavsett om de sker i Solna 
eller någon annan stans i världen. Om det ska finnas någon chans att vi ska kunna nå 2 
graders-målet behöver vi lägga in en extra växel i vårt klimatarbete och sätta klimatet före 
vinstmaximering. Solna kan här göra en konkret insats genom att inte låta Norrenergi sälja 
de utsläppsrätter man tilldelats. Det skulle leda till en utsläppsminskning av mer än 50 000 
ton koldioxid. 
 
Norrenergis andra ägare, Sundbyberg stad, fattade beslut i kommunfullmäktige den 18 juni 
2019 om att Norrenergi ska sluta sälja utsläppsrätter. Efter det beslutet har ett tillägg till 
Norrenergis ägardirektiv tagits fram och behandlats på Norrenergis stämma. Solna är dock 
majoritetsägare i Norrenergi och för att Norrenergi skulle kunna anta ett sådant här tillägg 
krävs att Solna stad fattar ett motsvarande beslut för sin ägarandel. När frågan har lyfts vid 
bolagsstämman och styrelsen därefter har majoriteten av Solnas representanter inte visat 
stöd för stopp för försäljningen av utsläppsrätter och frågan har därför gått i stå. Bollen ligger 
således hos Solna. 
 
Att försäljning av utsläppsrätter skulle vara ett incitament för omställning till mer klimatneutral 
produktion må vara sant för vinstsyftande bolag, men Norrenergi drivs av sina ägardirektiv. I 
dessa finns redan skarpa skrivningar om miljömål. Att till det lägga ett krav om att försäljning 
av utsläppsrätter inte får ske skulle alltså inte påverka miljöarbetet inom Norrenergi AB. Som 
ett kommunalt bolag med stark miljöprofil vill vi i Vänsterpartiet att Norrenergi ska vara i 
framkant av omställningen och vara en klimatförebild för andra bolag.  
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att Solna stad ska verka för att Norrenergi inte får sälja sina utsläppsrätter.  
 

   
 
Tove Pehrsson  Sandra Lindström 
 Vänsterpartiet  Vänsterpartiet 
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 KS/2022:47 

Svar på motion av Sandra Lindström (V), Tove Persson (V), Linda 
Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) om att anta en nollvision 
mot våld i nära relation, M6/2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström m fl (V), inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i februari 
2022. I motionen föreslås att Solna stad antar en nollvision mot våld i nära relationer, att 
utbildningsinsatser ska genomföras för stadens samtliga medarbetare och chefer och att 
nollvisionen integreras i ordinarie verksamhet. Därutöver föreslås att socialnämnden får i 
uppdrag att söka samarbeten med Signalisten, privata fastighetsägare och civilsamhället för att 
minska väntetider till eget boende för boende på skyddade boende och för att identifiera andra 
viktiga insatser som kan nå våldsutsatta individer. 
 
Inledningsvis får stadsledningsförvaltningen konstatera att det på socialförvaltningen finns ett 
relationsvåldsteam som arbetar med de våldsutsatta och som samverkar med övriga förvaltningar 
i staden, men även exempelvis med Region Stockholm, polisen och ideella organisationer. Det 
finns även gemensamma rutiner mellan socialtjänst, äldreomsorg och LSS för att verksamheterna 
ska fånga upp olika varningssignaler om våld i olika relationer och avgöra vilka åtgärder som ska 
vidtas. Arbetet mot våld i nära relationer har många beröringspunkter med arbetet mot heders-
relaterat våld och förtryck, där staden också har antagit en särskild strategi och det finns en 
särskild arbetsgrupp med samtliga berörda förvaltningar. Socialförvaltningen har, i samverkan 
med stadsledningsförvaltningen, en löpande samverkan med Bostadsstiftelsen Signalisten om 
bostadsbehov.  
 
I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2019 fick Socialnämnden i uppdrag av 
kommunfullmäktige att ta fram en åtgärdsplan/strategi för arbetet mot våld i nära relationer. 
Nämnden tog i slutet av 2019 beslut om en åtgärdsplan/strategi och arbetet konkretiseras i 
handlingsplaner och riktlinjer som följs upp i förvaltningens löpande verksamhet. Arbetet 
genomfördes i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Socialstyrelsens 
handbok Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. En 
särskild samverkansgrupp för förvaltningsövergripande arbete finns, som nämnts ovan, etablerad 
och mer frekvent samverkan sker därutöver mellan socialförvaltningen och 
omvårdnadsförvaltningen.  
 
En viktig del i åtgärdsplanen var att samtliga medarbetare inom socialförvaltningen ska känna till 
Strategin mot våld och förtryck i nära relationer samt övriga handlingsplaner och riktlinjer mot våld och 
förtryck, vilket förvaltningen har arbetat med internt. Men även chefer och medarbetare inom 
stadens alla förvaltningar ska enligt åtgärdsplanen/strategin bjudas in till kunskapshöjande 
seminarier, föreläsningar och utbildningar. Det har genomförts och några exempel har varit ”en 
månad fri från våld”, med särskilt fokus på sårbara grupper och hur kan man kan upptäcka, agera 
och förebygga våldsutsatthet, information om relationsvåldsteamets arbete, medverkan i 
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frukostseminarium arrangerat av stadens HR-avdelning. Den förvaltningsövergripande 
samverkansgruppen har haft möten i gemensamma frågeställningar, även om dessa möten varit 
nödvändiga att genomföras digitalt under pandemin.  
 
Socialförvaltningen utvecklade i början av 2021 åtgärdsplanen, breddade åtgärdsområdena och 
utökade aktiviteterna. Av handlingsplanen/åtgärdsplanens inledning framgår det att ”Solna stad 
tolererar inte att våld förekommer i någon form oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, 
funktionsvariation, etc.”. Socialnämnden antog den uppdaterade handlingsplanen/åtgärdsplanen 
mot våld i nära relationer i april 2021. Bland de åtgärder som planerats för alla förvaltningar 
under 2022 är en grundläggande information om Relationsvåldsteamets arbete, i höst kommer 
det åter igen återigen genomföras kunskapshöjande insatser på temat ”en månad fri från våld” 
och även 2022 erbjuds utbildningarna SARA (riskbedömning för partnervåld) och PATRIARK 
(riskbedömning för hedersrelaterat våld), där även polisen och kvinnojourerna kan medverka. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att socialnämnden så sent som april 2021 har beslutat 
om en handlingsplan/åtgärdsplan mot våld i nära relationer och att det framgår av planen att 
Solna stad inte tolererar att det förekommer våld i någon form, vilket får anses vara en nollvision 
mot våld i nära relationer. Vidare genomförs utbildningar/seminarier öppna för stadens chefer 
och medarbetare och det finns en bra samverkan med bland annat Signalisten för att säkra 
tillgången till det lägenhetsbehov som socialförvaltningen har. Mot denna bakgrund föreslås 
motionen anses besvarad.   
 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind 
Stadsdirektör                                                                  Förvaltningschef 
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Solna den 28 februari 2022 

 
Motion om att anta en nollvision mot våld i nära relation 
Våld i nära relation är ett omfattande samhällsproblem som innebär ett mycket stort lidande 
för den som utsätts, och som kan ge livslånga konsekvenser om rätt stöd uteblir. Det är dags 
att insatser mot mäns våld mot kvinnor ges högsta prioritet.  
 
Vänsterpartiet vill att Solna stad gör som flera andra kommuner, bland andra Göteborg, 
Uppsala och Härnösand, och antar en nollvision mot våld i nära relation. Det innebär bland 
annat att alla kommunens verksamheter ska informera, uppmärksamma och uppmana till att 
reagera vid oro om våld. För detta krävs kompetens hos personalen om var man kan vända 
sig för att få hjälp, vilka insatser som finns och hur våld kan förebyggas Antagandet av 
Barnkonventionen och den nya lagen om barnfridsbrott har inneburit förstärkningar i skyddet 
för barn som utsätts för eller bevittnar våld, vilket gör att utbildningsinsatser behöver ske med 
jämna mellanrum. En plan för löpande kompetensutveckling för exempelvis skolpersonal, 
fritidsledare och vård- och omsorgspersonal ska tas fram. Det är av särskild vikt att all 
personal som möter barn och unga har kunskap om osunda maskulinitetsnormer och arbetar 
aktivt för att förebygga att dessa får fäste. Alla stadens medarbetare ska känna ett 
gemensamt ansvar att motarbeta våld, hot och förtryck.  
 
I en rapport från Nationellt kvinnofridscentrum anger mellan 5–11 % av kvinnorna att det har 
förekommit våld i deras nuvarande parrelation. Det innebär förstås att många av Solnas 
medarbetare just nu lever i relationer där våld förekommer. Chefer behöver få mer stöd i hur 
de kan ställa frågor och ha samtal med medarbetare de misstänker är utsatta för våld. Att 
ställa frågor om människors privatliv behöver ske med stor hänsyn till den personliga 
integriteten, samtidigt som att ställa frågan är det enda sättet att få veta. Det behövs en tydlig 
handledning så att chefer kan få stöd i att ställa frågor och samtala på ett bra sätt. De 
behöver även få kunskap om hur de kan hänvisa utsatta kvinnor vidare till professionell hjälp.  
 
En nollvision kan också lägga grunden för att bygga en sammanhållen kedja för våldsutsatta. 
Den som blir utsatt för våld ska veta att oavsett var eller vem man vänder sig till i Solna stad 
finns kunskapen att hjälpa en vidare. Den som blir utsatt ska veta att det finns stöd och 
någonstans att ta vägen i en akut situation, och veta att det går att ordna ett nytt liv i en egen 
bostad efter uppbrottet. Stödsökande ska också erbjudas rådgivning kring hela 
livssituationen, från juridiskt stöd till privatekonomi, vilket kräver god samverkan 
verksamheterna emellan. 
 
En viktig del är att fortsätta satsa på kvinnojourer och säkerställa deras långsiktiga 
finansiering, men vi behöver också växla upp arbetet med att tillgängliggöra fler bostäder för 
kvinnor som har befunnit sig på kvinnojour eller annat skyddat boende. När man väl tagit 
mod till sig och lämnat en våldsam man är det svårt för många att få en egen bostad. Det är 
flera som blir kvar allt för länge på kvinnojourer till följd av det hårda trycket på 
bostadsmarknaden. Många orkar inte ens ta det första steget att söka hjälp då svårigheten 
att skaffa bostad avskräcker, särskilt om barn är inblandade. Vi behöver därför jobba för en 
tryggare boendesituation för våldsutsatta kvinnor. Här behöver både Signalisten och de 
privata fastighetsägarna ta ett större ansvar.  
 
Det faktum att många kvinnor ofta har sökt hjälp flera gånger ger skäl att misstänka att 
skyddsnätet inte alltid fångar upp våldsutsatta kvinnor. Socialnämnden behöver därför se 



 
över samverkan med andra instanser, arbetssätt och metoder för att försöka identifiera 
insatser som kan nå fler våldsutsatta individer. Att samverka med civilsamhället är här av 
yttersta vikt.  
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att Solna stad antar en nollvision mot våld i nära relationer. Det innebär bland annat att alla 
kommunens verksamheter ska informera, uppmärksamma och uppmana till att reagera vid 
oro om våld.  
 
att utbildningsinsatser ska genomföras för stadens samtliga medarbetare och chefer. En 
plan för löpande kompetensutveckling för t.ex. vård- och omsorgspersonal, skolpersonal och 
fritidsledare ska tas fram. En handledning för chefer ska tas fram om hur man kan ställa 
frågor och agera vid misstanke om våldsutsatthet bland anställda.  
 
att integrera nollvisionen i ordinarie verksamhet. Ett våldsförebyggande perspektiv ska 
integreras i den ordinarie verksamheten i samtliga nämnder och styrelser med särskilt fokus 
på de nämnder som arbetar nära med barn, unga, äldre och människor i utsatta situationer. 
 
att Socialnämnden får i uppdrag att söka samarbeten med Signalisten, privata 
fastighetsägare och civilsamhället, i syfte att ta fram åtgärder för att minska väntetider till 
eget boende efter att ha haft boende via kvinnojour eller andra skyddade boenden, samt för 
att kunna identifiera andra viktiga insatser som kan nå våldsutsatta individer. 
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